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Förord
Flygstridskrafternas betydelse under 1900-talet har varit tämli-
gen oomtvistad. Förekomsten av ett starkt flygvapen har blivit
ett av de väsentligaste kriterierna på ett starkt nationellt försvar,
samtidigt som tillgång till en livskraftig flygindustri blivit en
symbol för hög utvecklingsstandard och tekniskt kunnande.
Dettatekniska kunnande är inte bara kopplat till framtagningoch
underhåll av flygmaterielen, utan också i storutsträckning till alla
de olika typer av systemstöd som erfordras för att hålla den
flygande materielen insatsklar i en övertiden alltmersofistikerad
och förändrad hotmiljö.

Ett sådant systemstödskomplex utgör flygbaserna med deras
anläggningar. Den utveckling som skett inom detta område har
varit kopplad till de krav som hotet och den tekniska utveckling-
en av flygmaterielen ställt. Mycket har dokumenterats om flyg-
planen, men det finns inte tillnärmelsevis lika mycket skrivet och
bevarat om den omfattande utbyggnad och verksamhet som ägt
rum inom flygbassystemet.

Ominriktningen av försvaret under 2000-talet från invasions-
försvar till insatsförsvar har medfört en kraftig reducering av
försvarsmakten. Nedläggning av fredsförband och försvarsan-
läggningar har skett och sker i snabb takt mot bakgrund av
omvärldsutvecklingen, med syfte att frigöra staten från ekono-
miska bindningar. Bland försvarsanläggningarna utgör flygba-
serna en stor andel och de avvecklas nu i olika delar av landet.
Fortifikationsverket har uppmärksammat detta skeende och har
funnit det angeläget att så långt möjligt låta dokumentera den
omfattande flygbasutbyggnad som genomfördes i  samband
med beredskapstiden under andra världskriget, fortsatte under
kalla kriget och avslutades först i mitten av 1990-talet. Med
anledning av detta träffades en överenskommelse mellan Forti-
fikationsverket och Statens försvarshistoriska museer, företräd-
da av Flygvapenmuseum, att i samverkan med andra intressen-
ter, såsom Svensk Flyghistorisk Förening, starta ett större flyg-
bashistoriskt dokumentationsprojekt.

Detta projekt har under åren 2005-2007 engagerat ett stort
antal personer som på olika sätt och med skilda bakgrunder och
kompetenser under lång tid arbetade med flygbasfrågor. Dessa
personer har på frivillig grund skrivit ned redogörelser, utfört
intervjuer, förtecknat material och genom källforskning åstad-
kommit ett omfattande underlag för framtiden. Dessa arbeten
utgör nu en utökad informationsbank och förvaras tillsammans
med tidigare handlingar i ämnet i Krigsarkivet.

Denna bok bygger på mycket nytt och tidigare ej publicerat
material med tyngdpunkt på den fortifikatoriska utvecklingen
och utbyggnaden. Avsikten med dokumentationsarbetet är inte
att ersätta traditionell forskning, utan att i  huvudsak delge
projektdeltagarnas personliga erfarenheter, minnesbilder och
intryck. Materialet utgörs i större utsträckning av planer och
inriktningar än av en beskrivande, heltäckande analys. Liksom
är fallet med andra arbeten av denna art finns också syftet att ge
uppmärksamhet åt behovet av att aktivera en bredare forsk-
ningsverksamhet inom ämnesområdet.

Den ursprungliga uppgiften, att allsidigt belysa den historis-
ka flygbasutvecklingen, har successivt begränsats och fokuse-
rats mot att i första hand behandla den geografiska och fortifi-

katoriska utbyggnaden över landet med dess behov av facktek-
niskt underlag. I andra hand belyses förmågan till byggnadstek-
nisk reorganisering. Den operativa/taktiska användningen av
flygbassystemet belyses där detta är väsentligt för att påvisa de
fortifikatoriska kraven. Det torde således vara så, att mycket
kommer att återstå att beskriva om bassystemet i form av orga-
nisation, taktik/teknik, utbildning och övning, med mera.

Flygbasfrågorna sett i ett flygvapenperspektiv har en annan
och större dimension och måste beskrivas utifrån andra utgångs-
punkter, såsom operativa förhållanden sett över tiden, språng i
hot- och teknikutvecklingen, värdering av sårbarhet och risktag-
ning, strategival för basutveckl ing, ekonomiska resurser, perso-
nalförsörjning med mera. Dessa frågor har varit och är fortfarande
väsentliga för utvecklingen men berörs inte fullständigt i detta
arbete. Däremot finns taktiska beskrivningar i olika tjänstegrenar
och av lokala flygbaskoncept med för att ge läsaren ett förståeligt
sammanhang.

Bokens innehåll har givits följande struktur i stort:
- Flygbasfrågan i ett generellt perspektiv
- De äldre flygfälten, beredskapstiden och de första krigsflyg-
fälten, utvecklingen fram till 1960-talet

- Det moderna flygbassystemet med utformning av flygbaser
in på 90-talet, utbyggnadsfrågor, skydd i berg, flygtrafikled-
ning, fälthållning samt flygfältsorganisation

- Exempel från det regionala arbetet med dokumentation av
flygbaser

- Militära basers civila samhällsnytta

Arbetet med boken, som är en sammanfattning av ett stort
material, har medvetet bedrivits med hänsyn tagen till nödvän-
dig kvarvarande sekretess. Äldre handlingar har avhemligats av
Krigsark i vet och information rörande forti fikatoriska förhål Ian-
den har hanterats av Fortifikationsverket.

De olika kapitelförfattarna presenteras i  slutet av boken.
Lennart Andersson har redigerat texterna och sammanställt
bildmaterialet. John Htibbert, Tomas Warming och Bertil Wen-
nerholm harsakkunnigt faktagranskat texterna ide olika kapitlen.
Lennart Arjeval I har svarat för den slutliga korrekturläsningen
och Bernt Törnell har medverkat vid bildurval och bildtextskri-
vande. Många av bilderna är hämtade från SFF:s fotoarkiv och
för användningen av övriga bilder tackar vi respektive fotograf.

Ettstort tack riktas till alla som medverkat till att detta flygbas-
historiska projekt kommit till stånd. Härvid ges ett särskilt om-
nämnande till Krigsarkivet med dess personal. Alla har med sina
dokumentationsinsatser bidragit till att belysa vilken omfattande
satsning som gjorts i  vårt land över lång tid för att stödja
flygstridskrafternas operativa förmåga.

Ulf Edlund
Svensk Flyghistorisk Förening

Sören Häggroth
Fortifikationsverket

Mikael Parr
Flygvapenmuseum



FOKK-projektets förord
Samarbetsprojektet Försvaret och det kalla kriget
(FOKK) mellan Försvarshögskolan, Kungl Kri gsve-
tenskapsakademin och Kungl Örlogsmannasällska-
pet igångsattes under 2003-2004 med stöd av Hög-
kvarteret. Projektet omfattar perioden från 1942 års
försvarsbeslut till 1992. Försvarsfrågan griper in i
väsentliga delar av den svenska utrikes- och
säkerhetspolitiken, men har även starka återkopp-
lingar till svenskt samhällsliv. Försvaret under det
kalla kriget var Sveriges största kontinuerliga för-
svarsinsats i  modern historia. Samverkan mellan
Försvarshögskolan och de två militära akademierna
säkerställer både den militära kompetensen och kun-
nandet om epoken liksom den vetenskapliga inrikt-
ningen och ledningen av projektet. Den gemensam-
ma ledningen utövas av en styrgrupp som består av:
professor Gunnar Artens, professor Lars Ericson
Wolke, kommendör Herman Fältström, överste Bo
Hugemark, professor Bo Huldt, redaktör OlofSantes-
son, överste Claes Sundin, överste Bertil Wenner-
holm, professor Kent Zetterberg och professor Gun-
nar Åselius.

Projektet innebär en fördjupad forskning på fyra
huvudområden: säkerhetspolitik och politisk led-
ning, strategi och operationer, våra stridskrafter
(armen, marinen och luftstridskrafterna) samt för-
svarsindustrin från det kalla kriget till nuet och med
bäring mot framtiden.

När det gäller luftstridskrafterna är tanken att
forska om hur de svenska luftstridskrafterna (flyg-
vapnet, luftvärnet mm) byggdes ut från 1945 och
nådde internationell klass. Verksamheten inom om-
rådet leds av överste Bertil Wennerholm, fil mag.

Verket Svenska flygbaser har granskats inom
FOKK-projektet och befunnits utgöra en värdefull
faktaredovisning av det svenska flygbassystemet
och dess utveckling. Det är desto mer värdefullt
eftersom bastjänstegrenen inom flygvapnet i all-
mänhet blivit styvmoderligt behandlad i hittills gjord
forskning. Verket har därför bedömts lämpligt att
redovisa i FOKK-projektets publikationsserie.

Kent Zetterberg
Professor, projektledare för FOKK

Serien "Försvaret och det kalla kriget" (FOKK)
Nr 1 B o  Hugemark (red), Fel sort ochför mycket?
Arm61.9 avvägningsfrågor under det kalla kriget,
Vittnesseminarium armen (Stockholm: Försvarshög-
skolan/Kungl Krigsvetenskapsakademien/Kungl Ör-
logsmannasällskapet, 2004)

Nr 2 K e n t  Zetterberg (red), Att skåda Sovjetunio-
nen i vitögat. (Stockholm: Försvarshögskolan, 2004)

Nr3 B e r t i l  Wennerholm (red), Snabbare, högre
och starkare?: Avvägningsfrågorom luftstridskraf-
terna under det kalla kriget, Vittnesseminarium
luftstridskrafterna (Stockholm: Försvarshögskolan/
Kungl Krigsvetenskapsakademien/Kungl Örlogs-
mannasällskapet, 2005)

Nr 4 B e n g t  Gustafsson, Ubåtsfrågan — sanning-
en finns i betraktarens öga (Stockholm: Försvars-
högskolan/Crismart, 2005)

Nr 5 Herman Fältström (red.), Rätt sort, kom för
sent och var för få: Marinens avvägningsfrågor
under det kalla kriget, Vittnesseminarium marinen
den 8 juni 2004, Marinens planering 1945-1992
(Stockholm: Försvarshögskolan/Kungl Örlogsman-
nasällskapet/Kungl Krigsvetenskapsakademien,
2005)

Nr6 B o  Hugemark (red.), Flexibilitet eller rigidi-
tet?: Vittnesseminarium operationer (Stockholm:
Försvarshögskolan/Kungl Krigsvetenskapsakade-
m ien/Kungl Örlogsmannasällskapet, 2006)

Nr 7 S a m  Nilsson, Stalin's Baltic Fleet and
Palm's T-Office: Two Sides in the Emerging Cold
War 1946-1947 (Stockholm: Swedish National
Defence College, 2006)

Nr 8 B e r t i l  Wennerholm, Fjärdeflygvapnet i värl-
den? Doktrinutveckling i det svenska.flygvapnet i
försvarsbesluten 1942-1958. Underlag, beslut och
genomförande i nationellt och internationellt per-
spektiv. (Stockholm: Försvarshögskolan/Svensk
flyghistorisk förening, 2006)

Nr 9 B e n g t  Gustafsson, Det "kalla kriget" —
några reflexioner (Stockholm: Försvarshögskolan,
2006)

Nr 10 Thomas Roth, Försvarförfolkhem ochfos-
terland: Den svenska krigsmakten under det kalla
kriget — en essäistisk översikt (Stockholm: För-
svarshögskolan, 2007)

Nr 11 K e n t  Zetterberg, Konsten att överleva - Stu-
dier i Sveriges försvar, strategi och säkerhetspoli-
tik under 200 år. (Stockholm: Försvarshögsko-
lan,2007)

Nr 12 Bengt Gustafsson, Det sovjetiska hotet mot
Sverige under det kalla kriget. (Stockholm: För-
svarshögskolan, 2007)

Nr 13 Denna bok
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J 29 Tunnan taxarför-
hi efterträdaren J 35
Draken på Rommehed.
(Leif Forslund)

Förkortningar
AFIS - Aerodrome Flight Information Service
Ag Bas - Arbetsgrupp Bas
Anbas - Anvisningar för bastjänsten
ATS - Air Traffic Services
Bakom - Bakre klargöringsområde
Bas H - Bashandboken
Basbat - Basbataljon
BasC - Bascentral
BaStab - Bakre stabsplats
BBS - Flygvapnets Basbefålsskola
BCL-F - Bestämmelser för civil luftfart— Flygplatser
BML-F- Bestämmelser förmilitär luftfart—Flygplatser
BRB - Byggnads- och reparationsberedskapen
BuBas - Bestämmelser för utbyggnad av flygvapnets flygbaser
CEFYL - Centrala flygtrafiktjänsten vid flygstaben
CFV - Chefen för flygvapnet
E 1, etc - Första flygeskadern, etc
FF - Flygförvaltningen
FKM - Flygkommando Mitt
Flybo - Flygbasområde
FMV - Försvarets materielverk
FortF - Fortifikationsförvaltningen
FORTV - Fortifikationsverket
Framom - Främre klargöringsområde
FS - Flygstaben
FS/Bas -Flygstabens Basavdelning
FSS - Flygvapnets Stabs- och Sambandsskola
FTS - Flygvapnets Tekniska Skola
GFU - Grundläggande flygslagsutbildning
IML-F - Instruktion för militär luftfart— Flygplatser
KC - Kommandocentral
KFF -Kungl Flygförvaltningen
KFÖ - Krigsförbandsövning
Kpl - Kommandoplats

Lfc - Luftförsvarscentra I
LFU - Luftförsvarsutrednings
LFV - Luftfartsverket
MAB -Mjukasfaltbetong
MB - Mi I itärbefälhavare
MFS - Meddelande om flygsäkerhetstjänsten
MIF - Militär Informationstjänst för Flygvapnet
MIK - Militär informationstjänst i krig
Mil AIP - Military Aeronautical Information Publication
NN - Nedre Norrland
0 -bas - Ordinarie bas
OSF - Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för flygning
OXA - Oexploderad ammunition
PTOEM - PreliminärTaktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsätt-

ning
PUF - Plan för utbyggnad av flygbaser
RAND - Research and New Development
RML-F - Regler för militär luftfart— Flygplatser
STOEM - SlutligTaktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning
SÖB - Särskild övning för befäl
TABas - Taktiska Anvisningar för Basförband
T-bas - Tillfällig bas
TFG - Tjänstemeddelande för Försvarsmakten
TL - Trafikledare
TLF - Trafikledare vid fältet
TLM - Trafikledare på märket
TMR - Transportabel markradio
TOEM - Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning
TTEM - Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning
TUBas - Taktisk utveckling av bas- och underhållssystem
Uom - Uppställningsområde
Upl flyg - Uppehållsplats för flygande personal
ÖB - Överbefälhavaren
ÖN - Övre Norrland
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Svenska flygbaser i internationellt
perspektiv
Tomas Warming

Vintertid användes
fram till 1940-talet of-
tast skidor och flygba-
serna kundeutgöras av
sjöisar. Northrop B SA
nr 22 från F 4 Frösön.
(SFF)

En Northrop B 5 vär-
mer upp införstartfrån
ett krigsflygfält "nå-
gonstans i  Sverige".
(SFF)

För att förstå de val som gjordes vid olika tidpunkter
i de svenska flygbasernas utveckling finns det an-
ledning att försöka beskriva baserna och deras sår-
barhet över en längre tidsperiod, sett med internatio-
nella ögon. Inledningsvis kan man notera att någon
större systematisk satsning för att minska sårbarhe-
ten, utöver utbyggnaden av enkla flygplanvärn, inte
gjordes förrän i mitten av 1950-talet, detta trots att
det hunnit bli ett känt faktum att det var lättare att slå
ut ett flygplan på marken än i luften. Andra intressan-
ta frågor är att söka belysa om flygbassystemets
utformning varit i takt med hotutvecklingen och med
flygförbandens antal och uppgifter.

Erfarenheterna från första världskriget var att
ingen sida hade vapen, eller attackförmåga, att kun-

na slå ut motståndarens flygplan, ofta uppställda i
räta rader på gräsfält, inte långt från de krigsfronter
som fanns. Ingen större konsekvensbeskrivning
gjordes heller gällande de effekter som skulle bli
resultatet av en fullskalig användning av den så
kallade Douhetdoktrinen*, där man bland annat
förordade att motståndarens flygstridskrafter, mes-
tadels bombflyg, skulle slås ut genom angrepp på
hans flygbaser. Därigenom skulle luftöverlägsenhet
nås så att man sedan skulle kunna slå mot andra
vitala mål och på så sätt betvinga motståndaren. Den
tekniska utvecklingen vad gäl ler vapen mot markmål
kunde ännu inte leva upp till de tankar om utslag-
ningseffekter som framfördes i doktrinen, och det
skulle dröja lång tid innan så blev fallet.

I inledningen av andra världskriget användes
huvuddelen av de tyska flygstridskrafterna för att
understödja markförbandens framryckning och då
företrädesvis som ett förstärkt luftburet artilleri. Vid
angreppet mot Storbritannien hade de tyska flygpla-
nen inte den räckvidd och vapenlast som behövdes
för att på ett avgörande sätt skada de brittiska
flygbaserna. Därtill hade jaktförsvaret genom ut-
vecklingen av flygplan, radar och stridslednings-
funktioner erhåll it en förmåga, som begränsade bomb-
förbandens möjligheter att utan stora förluster nå

* Italienskflyggeneral, Giulio Douhet, som tidigt på 1900-
talet i  en doktrin gav uttryck för en kostnadseffektiv
användning av flygstridskrafter.
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sina mål. De brittiska flygbaserna överlevde därför,
till skillnad från flera större städer, utan att ha åsam-
kats några större skador.

Värre blev det för tyskarna när de allierade hade
startat sina bombkampanjer mot Tyskland. Tyskar-
na förlorade successivt luftherraväldet över eget
territorium. Under det sista krigsåret bidrog bekämp-
ning av flygbaser över hela det av tyskarna kontrol-
lerade området till att deras jaktflyg inte kunde verka.
Detta på grund av minskad bastillgänglighet och
materieltillgång. Man kan i sammanhanget tala om en
systemkol laps.

Ser vi vidare ut i världen efter andra världskriget
under 1950-talet, så bekymrade man sig ganska lite
för basöverlevnad. Exempelvis i Korea och senare i
Vietnam fick de amerikanska taktiska flygstridskraf-
ter, som baserades där, aldrig några större förluster
på grund av anfall mot egna flygbaser. Det svenska
flygförband med J 29 Tunnan, som sändes till Kongo
i början av 1960-talet, baserades till stor del freds-
mässigt på Kam inabasen, där resurserna överlevde
fientliga insatser utan skador. Att man kunde basera
på detta sätt berodde också på att man bedömde sig
ha luftherraväldet i det egna basområdet.

I Europa hade under 1950-talet Sovjets taktiska
flyg begränsad räckvidd och lastkapacitet och det
var till största delen inriktat mot direkt understöd av
markförband och på luftförsvar. Det sovjetiska stra-
tegiska flyget var däremot inriktat mot strategiska
mål på djupet i Europa och mot USA, men sannolikt
inte primärt mot västs taktiska flygbaser.

Detta ändrades senare då de olika klasserna av
ballistiska missiler och attackrobotar utvecklades
och förbandssattes. Därmed frigavs resurser hos
det strategiska flyget till andra uppgifter, samtidigt
som de ballistiska medel- och kortdistansmissilerna
hotade de europeiska flygbaserna. Under denna
tidsepok ändrades också innehållet mot fler tunga
och medeltunga bombflygplan i de sovjetiska flyg-
stridskrafterna.

Det är uppenbart att de sovjetiska militära ledarna
under 1950-talet blev al ltmer medvetna om att NATO
försökte uppnå kapacitet att kunna slå ut Sovjets

och Warszawapaktens flyg på flygbaserna i Östeu-
ropa och därför påbörjades inom WP en utbyggnad
av hårdgjorda skyddshangarer, vilka spreds över
stora områden inom och i  närheten av de olika
flygfälten. Denna utveckling medförde i sin tur att
USA startade en omfattande studie gällande bas-
överlevnad - känd som "Theatre Air Base Vulner-
ability" (TABV).

Resultatet från denna studie fanns tillgängligt
inom NATO från mitten av 1960-talet. Härvid poäng-
terades att det är av vikt att för flygföretag väsentliga
basresurser är spridda över större ytor, väl kamou-
flerade och om möjligt skyddade av hårdgjorda
anläggningar. Det blev en debatt inom NATO om hur
erforderliga åtgärder skulle finansieras och under
tiden inträffade krigshändelser i Mellanöstern, som
på ett dramatiskt sätt påvisade behovet av att ome-
delbart göra något för att skydda flygbaserna och
dess materiel.

F 14 övar på ett krigs-
flygfält i  Lidköpings-
trakten 1947. T v å
B 18B uppställda, i
bakgrunden syns tält
och bensinfat. (SFF)

Här väntar flugföraren
Bertil Eriksson i  en
J 29F Tunnan medan
flygplanet klargörs.
Beväpningen utgörs av
övningsrobotar och en
kabel från startaggre-
gatet är inpluggad i
nosen. (SFF)
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Maskering har alltse-
dan andra världskri-
get varit en nödvän-
dighet på en flygbas.
CFV inspekterar ka-
mouflerad uppställ-
ningsplats, troligen i
Nyköpingsbasens
(Skavsta) bakre upp-
ställningsområde,
lober 1961. Fr h: CE 4
överste Gösta Odqvist,
CF I  l överste Carl-
Erik Abrahamson och
CFV generallöjtnant
Lage Thunberg. (SFF)

I juni 1967, i inledningen av vad som senare kom
att kallas Sexdagarskriget, slog nämligen Israels
flygvapen ut huvuddelen av det egyptiska flygvap-
net, som för tillfället hade de flesta av sina flygplan
på marken, samtidigt som man förstörde flertalet
start- och landningsbanor.

Sexdagarskriget - en väckarklocka
Lennart Andersson

Erfarenheterna från Egypten ledde till att Sovjet
omedelbart påskyndade sina program för att skydda
de militära flyganläggningarna i Östeuropa. För
NATO och dess medlemsländer tog det däremot
åtskilliga år, innan man startade några omfattande
skyddsprogram på sina baser. En sådan förändring
kom dock igång under 1970-talets senare del.

Det var uppenbart att NATO var starkt beroende
av sina taktiska flygstridskrafter, särskilt i ett krigs
inledningsskede, dels för att slå mot mål (lednings-
organ, kommunikationer och flygbaser) på djupet
inom Warszawapakten, dels mot de mekaniserade
markförbanden som i antal var betydligt större än
Västs motsvarande stridskrafter.

Om det var uppenbart att Väst inte hade potential
att med flygstridskrafter balansera Warszawapakt-
ens överlägsenhet med markstridskrafter så hade
Väst en svaghet och en trovärdighetsbrist i att vara
krigsavhållande i konventionell mening. Detta kun-
de snabbt leda till en eskalering med behov av till
exempel kärnvapen, allt enligt den doktrin som man
sökt väga av på så låg nivå som möjligt.

Man kan se ett antal skäl till att det förhöll sig på
det sättet:

- Det fanns färre baser i Väst än i Öst och Wars-
zawapakten hade inledningsvis större materiella till-

I en artikelserie har Dr David Nicolle, bland annat
med hjälp av ögonvittnen, beskrivit hur de israe-
liska anfall på de egyptiska flygbasema som inled-
de Sexdagarkriget den 5 juni 1967 upplevdes från
den egyptiska sidan. Överraskningen var total,
men en del av de egyptiska piloter som vari tjänst
kastade sig i sina flygplan, startade från oskadade
taxivägar och försökte anfalla de israeliska attack-
planen.

En pilot, kapten Moustafa Hafez, berättar hur
han klockan 8.20 på morgonen plötsligt hörde
explosioner och gick ut från mässen för att se vad
som stod på. Han var stationerad på Kibrit, en av
de tre egyptiska flygbaser som låg närmast Suez-
kanalen. Först när han såg ett flygplan, en israelisk
Super Myst&e, komma in lågt över fältet, insåg
han att ett nytt krig just hade börjat!

Med redan tänd efterbrännkammare lämnade
han några minuter senare hangaren i sin MiG-17PF
för att med flygplanet kraftigt krängande först
svänga undan för den hangar som stod mitt emot
den han startade från och sedan styra upp på
taxibanan. På vägen korsade han en järnväg som
gick mellan hangarerna och en bibana. Han sväng-
de sedan tvärt in på bibanan med vingspetsarna
nästan i marken.

Han lyckas starta, utan order, och undviker
först en egen luftvärnsmissil och kommer sedan
direkt i strid med fyra israeliska flygplan. Med
sönderskjutet flygplan lyckas han stiga ifrån det
israeliska flygplan som fortsätter att jaga honom—

medan de andra tre attackerar flygfältet. När de
israeliska flygplanen försvunnit, landade han med
skador på höger vinge, med fentoppen och större
delen av sidorodret bortskjutna och en träff i en
bränsletank.

Enligt vad som är känt idag var de uppgifterom
egyptiska förluster, som publicerades och fortfa-
rande återupprepas i redogörelser över Sexda-
garskriget, kraftigt överdrivna, men det står ändå
klart att det egyptiska flygvapnet i stort sett
paralyserades av de inledande israeliska anfallen.
Ett stort antal flygplan förstördes på marken och
många start- och landningsbanor skadades. Det-
ta trots att egyptierna använde sig av noggrant
utförda flygplansattrapper som skenmål, vilka
uppenbarligen fungerade och lurade israelerna
att anfalla ett stort antal falska mål. På basen Kibrit
fanns 16 trä-MiG:ar försedda med bränsle- eller
oljebehållare som skulle ta eld och explodera vid
beskjutning. De täcktes med kamouflagenät och
försågs med attrapper föreställande kringutrust-
ning och servicetält. Startbanorna målades för att
smälta ihop med den kringliggande sanden.

Det egyptiska luftförsvarshögkvarteret låg
skyddat inne i ett berg utanför Kairo och snart
hade man återupprättat radiokontakt med de egyp-
tiska piloter som fanns i luften. Antalet flygplan
var emellertid så reducerat att man inte kunde hålla
mer än fyra flygplan i luften samtidigt. Piloter
fanns i överskott, men få flygplan var oskadda.
Banorna reparerades med snabbhärdande cement
och stålnät - resultatet anges som tillfredsställan-
de. På krigets tredje dag fanns inget annat att göra
än att sprida och gömma kvarvarande flygplan.
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gångar (fler flygplan), och sannolikt initiativet - det
vill säga, de kunde överraska.

- Fler av Warszawapaktens taktiska flygplan kun-
de operera från mindre välpreparerade banor och till
och med från hårdgjorda gräsfält, vilket gav mindre
utdelningav Västs banbomberoch minammunition.

- Warszawapakten kunde använda sitt stora egna
operationsdjup bakåt för att skydda sina flygande
resurser och sedan ta fram dem närmare en front när
läget var gynnsamt och banor och basresurser var
tillgängliga.

- Det kunde ta tid tills Nato hade ombaserat
ytterligare taktiska flygresurser och hangarfartygs-
styrkor till en europeisk krigsscen.

Satellitspaning och taktisk flygspaning, sedermera
RPV (Remotely Piloted Vehicles, fjärrkontrollerade
förarlösa flygplan), har gjort att mål som flygbaser
med dess stödanläggningar blivit allt svårare att
dölja. Svårigheten för en angripare är att göra ska-
deutvärdering efter ett anfall. Finns det ett stort antal
banor och en spridd, mobil supportorganisation och
väl dimensionerade reparationsresurser så blir det

svårt att med säkerhet säga vilken förmåga en för-
svarare har vid en given tidpunkt, även efter ett
genomfört anfall.

Utvecklandetav specialvapen mot markmål i flyg-
bassystemen har skett under 1970-talet (efter juni
1967) med till exempel penetrerande banbomber. De
slår sönder ytan till en halvmeters djup och sedan
överläggs den med ett minfält, som har tidsinställda
och slumpmässigt preparerade tändare i varje mina
(kiusterbomber). Förekomsten av sådana vapen
medför på flygbasen ett stort generellt skyddsbe-
hov av personal och materiel vid utspaning av
skadebild och röjning före reparation. Dessa vapen-
typer förändrar därtill reparationstiden för vägar och
banor med åtskil liga multipler och gör att man måste
ha ett stort antal banor och väsentliga stödresurser
tillgängliga över en stor yta, redan i början av ett
krigsförlopp. Har man på en flygbas ett väl samman-
satt resurskomplex torde förutsättningarna finnas
för att kunna ha motståndskraft och förmåga att lösa
sina uppgifter under en kortare eller längre tidsperi-
od. Även kravet på utbildning och ledningsresurser
blir omfattande, varvid en väsentlig fråga är att på

A 32A Lansen F 17 röd
H (fp! 32113) tankas
på hemmabasen Kall-
inge. (SFF)

J 35D Draken F 4-06,
troligen på Kubbeba-
sen (Fält 44), omkring
1970. (SFF)
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J 35B Draken F 18-68
minskar landnings-
sträckan med hjälp nr
bromsskärm. Ett bra
hjälpmedel vid land-
ning på kort bana for
flvgplan med hit land-
ningshastighet. (SFF)

kort tid utspana och sammanställa skadebild efter ett
anfall, överväga åtgärder och sedan prioritera rädd-
ning, röjning och reparationsinsatser.

Visserligen kan aktivt luftförsvar (jaktflyg och
luftvärn) kring väsentliga basområden försvåra an-
griparens anfall, men med ballistiska robotar, kryss-
ningsrobotar och vapenbärande förarlösa flygplan
så är situationen sannolikt fortfarande i favör för den
som anfaller. Ett anfallsföretag med konventionella
vapen mot en flygbas torde kräva ett stort behov av
spaningsunderlag och planering och innehåller sto-
ra risker vid genomförandet, varförutfall och resultat
sällan torde bli enligt gjorda förväntningar i lagd
plan. Upprepade anfall torde krävas och svårigheter
föreligger att säkert fastställa när basen är utslagen,
eller för hur lång tid den inte längre kan anses vara
brukbar.

Flygbaser, särskilt i Europa, är och har varit eta-
blerade i områden nära stora städer. Storleken och
potentialen hos de flygstridskrafter som är baserade
på flera av de största baserna är sannolikt av strate-
gisk art, varför dessa flygbaser kan sägas vara delar
av ett lands vitala militära tillgångar. Därmed är de
också väsentliga mål för en angripare, som vi I I elimi-
nera dessa resurser. I Västeuropa är antalet krigs-

Denna bild togs i au-
gusti 1968, samwlikt
på en av krigsbaserna.
.135D Draken F 10-63
(fpl 35248). (Lars
S o ! ~  via SFF)

flygfält inte så stort. Marktillgången har varit be-
gränsande för en större utbyggnad. Däremot har
många medelstora och mindre städer ofta militärt
användbara civila flygfält i sin närhet.

Vitala mål har en sådan potential i ett krigsscena-
rio, att det i stormakternas tankesätt inte kan bortses
ifrån att taktiskakärnladdningarskulle kunna komma
till användning. I den tidigare rådande, balanserade
vedergällningsstrategin mellan NATO och Warsza-
wapakten var det inte uteslutet att en mindre insats
med kärnladdningar kunde göras mot flygbaser,
utan att ytterligare eskalering i målval behövde be-
faras. Det var i varje fall denna osäkerhet mellan bloc-
ken, som till en del bidrog till att vara krigsavhållan-
de, om man lyssnar till NATO-initierade bedömare.

Generella problem som rör överlevnad
på en flygbas
I grunden är en flygbas ett begrepp med flera ingå-
ende komponenter, som tillsammans utgör flygba-
sen och dess förmåga att leverera flygföretag. Va-
penutvecklingen från 1970-talet och framåt, tillsam-
mans med taktiska flygplan och olika typer av mis-
siler, hotar alla i basen ingående komponenter, så-
som:
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- flygplan (i olika former av uppställning)
- banor (med landningshjälpmedel)
- drivmedel
- ammunition
- ledning (samband)
- klargöringsresurser
- reparation (av flygplan och bansystem)
- basmateriel (fordon)
- personal
- logistik (generellt)
- fortifikatoriska skydd (ofta innehållande ovan
nämnda komponenter)

- luftvärn

Alla dessa delar måste fungera för att effekt ska
uppnås - liksom länkar i en kedja. Först måste flyg-
planen överleva på marken. Sedan måste de förses
med briefade piloter och klargöras med den för
flyguppdraget valda ammunitionen. Därefter måste
piloterna kunnastartasitt företag- och till sist kunna
garanteras landning på samma bas, el ler någon an-
nan.

All stödjande infrastruktur måste i  huvudsak
överleva ett fientligt anfall för att kunna brukas i de
fortsatta flygoperationerna med bibehållen tidsplan.
Banorna, spridning av resurser och ledning är vä-
sentliga faktorer för att kunna överleva och lyckas
med sin uppgift. Brister någon länk i kedjan, blir det
omedelbart en försvagning av den luftoperativa
förmågan.

Det ärallt tydligare att det i framtiden blirsvårare
att skydda alla för flygoperationerna nödvändiga
resurser på en bas i en allt mer tekniskt utvecklad
hotbild. Beroendet av banor är för närvarande vä-
sentligt. För en angripare är en bana lika med en
flygbas och därmed ett väsentligt mål som kräver
spaning, övervakning och analys. En beslutsam
angripare kan kanske förutse när basen kommer att
användas och kan angripa, när hemvändande flyg-
plan med begränsat stridsvärde landar och markper-

sonal med resurser exponeras i klargöringsområden.
De nya sensorerna gör att övervakning kan pågå
dygnet runt och kanske i alla typer av väder.

Denna utveckling ställer krav på många och små
banor och kortlandande flygplan, exempelvis med
reversering eller fast monterad krok för linbroms på
banan - kanske till och med banoberoende typer av
flygplan, som Harriereller framtida Joint Strike Figh-
ter*.

Ett absolut krav är att ammunitionsröjning och
reparationsresurser hålls intakta och att procedurer
finns för att fylla kratrar så att en hård yta snabbt
bildas på erforderlig start- och landningssträcka.
Reparationskapaciteten för banor är således under
lång tid framöver mycket väsentlig. Finns inte den
eller är den decimerad, minskar möjligheterna till
flygoperationer snabbt, även om det finns många
banor. Vilka tankar finns i fackpress om framtida
överlevnad för främst taktiska flygplan på flygba-
ser?

Varje framtida flygbassystem - stort eller litet -
måste innehålla såväl aktiva som passiva skyddsåt-
gärder. Det måste gå att minimera möjligheterna att
anfalla med ballistiska missiler, attackrobotar, kryss-
ningsmissiler, såväl som konventionella bomb- och
attackanfall. Därtill måste man kunna skydda sig mot

*Joint Strike Fighter, eller F-358, är ett så kallat STOVL-
flygplan (Short Take Off and Vertical Landing) avsett att
efterträda de senare varianterna av Harrier. Royal Air
Force, Royal Navy och US Marine Corps kommer att
använda det, medan US Air Force beställt den konventio-
nella versionen F-35A. I stället Pr särskilda lyfimotorer,
eller roterbara utlopp.srör som på Harrier, har F-35B en
innovativ areldriven lyftfläkt, patenterad av Lockheed
Martin och utvecklad av Rolls-Royce. Den kan liknas vid
en kontraroterande turboprop inbyggd iflygkroppen och
hela systemet liknar det somjinns på Jak-141. Föratt testa
konceptet byggde Lockheed X-35, som under utprovning-
en klarade att starta på mindre än 150 ni,j1.vga i överljuds-
fart och sedan landa vertikalt.

Klargöringsplats.
J 35D Draken F 3-37,
1960-talet. (Saab via
SFF)
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Uppställningsplatser-
na byggdes om för att
passa till Viggensyste-
met. AJ 37 (fpl 37053)
i högsta beredskap och
beväpnad med raket-
kapsel. (SFF)

Skickligt fångad vin-
terbild med en J 35B
Draken på taxibanan i
Vidsel. (Saab via SFF)

raidföretag från en angripares jägarförband. Hela
spektret från stand-off-vapen, som fälls på stort
avstånd, till närattack med jägargrupper måste risk-
utvärderas.

Basernas huvuduppgift kommer framgent att vara
att leverera flygföretag med avsedd operativ last och
därtill garantera landningsmöjligheter. Passiva åt-
gärder är att förlägga baserna väldigt långt från ett
operationsområde och för taktiska flygplan att ut-
nyttja lufttankning. Detta ger lägre företagsfrekvens
än om anflygningsvägarna kan kortas. Det påverkar
sannolikt också lastkapaciteten. Ju närmare opera-
tionsområdet en bas eller ett basområde befinner sig,
destu större hänsyn måste tas till riskerna för anfall
och utslagning, medan fördelen är högre företags-
frekvens.

Det krävs således såväl aktiva som passiva åtgär-
der.

Bland de aktiva kan nämnas ett luftförsvar som
torde likna det som etableras kring en hangarfartygs-
styrka, som rör sig i närheten av fientligt territorium.
Kring en flygbas måste sannolikt finnas både basan-
passad luftbevakning och jaktskydd, samt möjlighe-

ter att med luftvärnssystem hantera olika typer av
attackerande missilsystem. Därtill måste markunder-
rättelser och markförband finnas, som kan möta
sabotörer och jägarenheter.

Detta till trots kommer skador att uppstå på grund
av anfall. Dimensionerande är antalet banor. De är
stora och går inte att dölja och även om de är
hårdgjorda, så motstår de inte framtida vapeneffek-
ter.

Flygplansutvecklingen för taktiska flygplan tor-
de behöva gå mot SNTOL (Short or Vertical Take Off
and Landing), det vill säga flygplan som ger större
handlingsfrihet och möjlighet till användning av
såväl banor som vägar och hårdgjorda ytor som inte
i förväg kan identifieras som flygbaser. Ammuni-
tionsröjnings- och banreparationsförmågan kom-
mer sannolikt aldrig att kunna hålla jämna steg med
utslagnings- och nedhål In ingsförmågan hos ban-
bomber och flygfållda minfält varför röjning och
lagning måste koncentreras till att frigöra inlåsta
flygresurser.

Vad gäller passiva åtgärder måste flygplan kunna
skyddas, främst genom stor utspridning och, där så
behövs, med hårdgjorda flygplansvärn. Allt måste
ges bästa möjliga kamouflageskydd. Detta gäller
även drivmedels- och ammunitionsupplagen, som är
väsentliga för den operativa verksamheten.

Principen ska vara att åstadkomma så många
delmål som möjligt, så att inte konventionella vapen-
effekter kan slå ut mer än små delar av systemet vid
varje tillfälle. Ledningssystemet inom basen måste
vara säkert och skyddat och tåla omfattande elektro-
nisk störning. Efter anfall måste skadebilden snabbt
klaras ut med hjälp av spaning från luften med
helikopter och med markpatruller, så att analys och
övervägande kan ske om resurser ska flyttas til l
annat område eller reparation ska vidtas.

Flygbassystem har behov av omfattande logistik
och teknisk reparationskapacitet, underhåll av flyg-
plan, landningshjälpmedel och kommunikationssys-
tem på och i basområdet, fordon och al It som behövs

13



för en effektiv personalfunktion. Detta leder till att
det torde finnas sårbara punkter på stora avstånd
från olika basområdens kärnområden (banor). Blir
dessa delmål utsatta för bekämpning, påverkar det
också indirekt flygbasens förmåga. Å andra sidan
binder sådan bekämpning upp en angripares anfalls-
förmåga, vilken sannolikt skulle kunna användas
bättre på annat håll.

Vad kommer framtida flygbasprogram sannolikt
att innehålla? Sammanfattar man trenderna i det som
sker för att möta 2000-talets hotbild torde följande
åtgärder finnas med i basutvecklingen för taktiska
flygstridskrafter:

- Fokusering på V/STOL-utveckling för vapen-
bärare (korta banor/ banoberoende)

- Ökat behov av många och korta banor, andra
hårdgjorda ytor som till exempel bilparkeringar
vid köpcentra och idrottsanläggningar

- Fortsatt spridning och rörlighet för väsentliga
resurser

- Förbättrad ledningsförmåga (basnätverk)
- Förbättrad flexibilitet att samla resurser till de

delar inom ett basområde där man vill ha hög
företagskapacitet (transportsystem)

- Ökad samverkan med markförsvarsenheter

Hur har motståndskraften på svenska
flygbaser utvecklats över tiden?
När flygvapnet bildades 1926, fanns endast ett tiotal
flygfält att tillgå. Det handlade ofta om tidigare
övningsfält förarm61. Inför 1936 års försvarsbeslut
diskuterades flygvapnets behov av främre och bak-
re baseringsmöj I igheter och efter en utredning före-
slogs 1939 utbyggnad av 23 krigsflygfält på olika
platser i landet. Principen varett fält per division och
tre fält inom 3-10 km avstånd från varandra. Under-
hålls- och ledningsresurser skulle vara utplacerade
redan i fred.

Den operativa planeringen utgick ifrån möjlighe-
terna för en angripare att genom kust- eller gränsin-
vasion anfalla Sverige. Man talade om olika krigsfall
(Tyskland och Sovjetunionen).

Vid andra världskrigets utbrott fanns tio militära
flygfält och ett antal rent civila fält att tillgå för
basering, och de beslut som tagits om flygfältsut-
byggnad 1939 var inte helt genomförda förrän 1942-
43. Endast ett fatal flygfält hade vid denna tidpunkt
hårdgjorda banor. Utöver flygfälten till lands fanns
även ett antal sjöflygstationer för det marinsamver-
kande flyget. Ytterligare ett antal sådana stationer
tillkom under kriget.

1945 fanns 19 depå/flotti lj flygfält, 39 krigsflygfält
och några övningsflygfält. Efter krigsslutet priorite-
rade flygvapenledningen inledningsvis anskaffning
av flygplan, eftersom man ansåg att det var väsent-
ligt att snabbt få tillgång till ett stort antal vapenplatt-
formar och också att utbilda förare och mekaniker.
Flygbaserna och överlevnaden på marken fick kom-
ma i andra hand. Man tog medvetet en risk men
förordade en strategi, där det stora antalet flygplan
skulle verka krigsavhållande - sedan fick man göra
det bästa möjliga för att överleva på baserna.

Man måste också framhålla att det under krigsår-
en kraftigt utökade flygvapnet alltmer kom att bli ett
luftförsvarsvapen i stället för ett bombflygvapen.
Det kraftigt utökade jaktflyget (från en jaktflottilj
1939 till sju 1945) innebar indirekt att en angripares
möjligheter att genomföra en flygbasbekämpning
försvårades.

I samband med fredsflottiljernas tillkomst disku-
terades olika principer för placering i terrängen av
hangarer, förråd, kanslihus, logement och mässar,
varvid man tog en viss hänsyn till hotbi Iden. Styran-
de tycks dock möjligheterna ha varit att placera
byggnaderna på fast mark , men ändå försökte man
lägga dem nära själva fältytan, som ofta utgjordes av
tidigare sjöbotten. Utformningen av byggnaderna
och dessas inbördes placering gjordes också så att
flottiljen skulle likna civil bebyggelse så långt som
möjligt.

Operativt gällde det att inte bli överraskad, så att
man blev utslagen med resurserna kvar i hangarerna,
"alla ägg i en korg", utan att man fick tid till spridning
vid eget flygfält, ellerombasering till krigsflygfälten.
Skyddet för flygplanen utgjordes av spridning efter
fältkanterna, el ler på vägar nära fälten. Ibland bygg-
des jordvallar for att minska risken för bombsplitter
mot flygplanen. Vid flera fält byggdes hangarer som
liknade van liga ladugårdar, som det var möjligt att
fålla en hel vägg på för att ta emot ett flygplan.

Sett i relation till dåtidens hot torde inte risken för
utslagning av hela flygförband ha varit stor, medan
risken för inlåsning vid fältet var större. Ett antal
bomber i en före detta sjöbotten gjorde fältet svår-
reparerat och krävde stora iläggningsmassor. Nöd-
start kunde nog ordnas i särskilda stråk, men fältet
kunde vara ur drift under lång tid. Vintertid hade
fälten bättre motståndskraft mot aktuella vapenef-
fekter än under menföresperioden. Då kunde också
sjöar och havsvikar användas som isbaser och så-
dana fanns i bruk in på 1960-talet.

Under 1950-talet kom jetmotorerna och flygplan-
ens vikt ökade kraftigt. Jetflygplanen krävde också
betydligt längre och rena banor för start och land-

Uppställningsplats
skyddadjkån insyn med
hjälp av kamouflage-
nät. S 35E Draken, i
närheten av Stigtomta
vid Nyköpingsbasen,
KFÖ 1971. (SFF)
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Klargtiringsplats på
krigsbas. Hängningav
attackraketer på det
lätta attack- och spa-
ningsflygplanet SK 60C
från F 20. (SFF)

ving. Detta sammanföll med att man ville bli mer
oberoende av menföre under våren och ledde till
utbyggnad av hårdgjorda banor. Sårbarheten kom
nu att öka under en tid i och med att man blev mer
beroende av ett mindre antal hårdgjorda banor,
samtidigt som det blev tydligt att bombflyget inom
Warszawapakten fått större kapacitet som kunde
frigöras för mål i Skandinavien.

Det blev allt tydligare att något måste göras,
varför 1956 års flygbasplan kom till stånd. Flygbas-
frågan hade då utretts under några år och arbetet
syftade till att operativa behov skulle mötas för de
nya, tyngre och jetdrivna flygplanen ide riktningar
som ansågs väsentliga i planläggningen av försva-
ret mot en kust- och gränsinvasion av Sverige. Detta
innebar främst att vid förbekämpning av vårt land
möta bomb- och attackflygplan i luften utanför kus-
ten, bekämpa luftlandsättningar och slå mot över-
skeppningstonnage, förbindelser och truppansam-
lingar.

1 flygbasplanen bestämdes storlek på olika typer
av banor, skydd för flygplan med bland annat upp-
ställning vid banände för att snabbt kunna starta, det
senare särski It för jakt vid främre kust- och gränsnära
baser. Olika typer av värn provades, både väder-
skydd och täckta, förstärkta betongvärn, så kal lade
"jordkulor".

Visst skydd för företagsväsentlig utrustning,
såsom drivmedels- och ammunitionsförråd, bygg-
des. Även banreparationsresurserna sågs över och
en särskild mobiliserbar organisation avsedd för
reparation och utbyggnad av baser togs fram. En
stor satsning gjordes på sambandssystem för kom-
munikation till och inom baserna, så att flygplan
ställda i högsta beredskap vid banändarna snabbt
skulle kunna komma i luften vid startorder initierad
genom stridslednings- och luftbevakningssyste-
met, el ler vid flygbaslarm.

Redan i 1956 års flygbasplan tog man hänsyn till
kärnvapenhotet, även om detta skulle accentueras
ännu mer vid kommande översyn, som dock mer tick
karaktären av en komplettering. Skälet var att po-
tentialen hos det ryska bombflyget ständigt ökade.
Man började se de första typerna av flygfällda

kryssningsrobotar mot markmål och själva introdu-
cerade vi 35-systemet (J 35 Draken)*.

Lösningen för att säkerställa uthålligheten på
flygbaserna blev ytterligare spridning med olika
typer av uppställningsområden på 5-10 km avstånd
från huvudbanan, samtidigt som ett större antal
nödstartstråk anlades. Maskeringsåtgärderna för-
stärktes och snabbheten i  klargöringsförfarandet
förbättrades tekniskt och övades till stor skicklighet.
Syftet var som tidigare omnämnts att med stöd av ett
effektivt underrättelse-, luftbevaknings- och strids-
ledningssystem komma i luften med stridsklara flyg-
plan för att möta en angripare ute över havet vid en
kustinvasion, och vid gränsen i norr vid en gränsin-
vasion — för att uppnå stridskontakt och bekämp-
ning innan angriparen nådde vårkust eller vitalamål.
Därefter skulle landning ske på en tillgänglig, obe-
kämpad bas eller bana för ny start enskilt eller i
förband.

Svagheten var att antalet banor sannolikt var för
litet och att flygplanen hade behov av minst 1000 m
bana för landning, vilket kunde bli svårt att åstad-
komma på tillräckligt många ställen.

För att överleva främst ett konventionellt anfall,
men även ett kärnvapenhot, byggdes ett antal berg-
hangarer, den första redan under andra världskriget
på flygflottiljen F 9 Save. Detta efter information om
att man för de tyska flygstridskrafterna hade byggt
några bergskydd och att flygverkstäderna i Tysk-
land till en viss del skyddades av bergrum. Tanken
varatt flygplan, som ej hunnit starta, skulle överleva
ett anfall och sedan kunna nödstarta från någon del
av basen, eller via en särskild utfart till en näraliggan-
de, anpassad raksträcka på landsväg. Särskilda bog-
seringssystem anskaffades för detta ändamål.

Två basplaner förekom i diskussionerna vid den-
na tidpunkt, nämligen 49-basplanen och 87-baspla-
nen. Ekonomiskt räknat skulle antalet startplatser
(Framom) i 49-basplanen göras färre till antalet och
medlen i stället kunna användas för fler banor med
mycket enkla startplattor i 87-alternativet. Id&I var

* J35 A ochJ 358 Draken togs i tjänst vid F 131960, F 16
1961 och F 18 1962.
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även att underhållsresurser och stöd skulle kunna
vara gemensamma för flera basområden. Samband
skulle byggas ut till samtliga banor för att vidmakt-
hålla möjligheten att snabbt komma i  luften vid
startorder.

År 1962 genomfördes i Uppland vid fält 54 Gimo
en stor basövning, där 35-systemet testades tillsam-
mans med strilsystemet mot simulerat tungt bomb-
flyg (Tupolev Tu-16), varvid effekterna av fällning
av olika attackvapen och kärnladdningar simulera-
des och studerades. Man ville se hur dessa anfall
inverkade på möjligheterna att snabbt komma i luf-
ten, uthålligheten vid upprepad klargöring, hante-
ring av skador på basen och vidare att undersöka
förutsättningar för att utrymma eller ombasera efter
ett kärnvapenanfall.

Utvärderingen visade att en alltför stor spridning
försvårade verksamheten och i sig blev hämmande
på företagsfrekvensen, samtidigt som man inte kun-
de göra en snabb och säker sårbarhetsanalys efter
ett anfal I och bedöma vilka åtgärder som för tillfället
var de bästa att vidta. Organisationen och sam-
bandssystemen vardärtill för klent dimensionerade.
Västerländsk expertis hade varnat för den stora
spridningen, om inte sambandsmedlen (radio) var
tillräckligt anpassade och personalen välutbildad
och övad. Svårigheter med värnpliktssystemet före-
låg också, eftersom insatser i  stridsfunktion för
flygvapnets tidigt inkallade värnpliktiga måste ske
tämligen direkt, utan repetitionsutbildning.

I operativ mening varett tidigt mobiliserat flygva-
pen en nödvändighet för att motstå en förbekämp-
ning mot vårt land, samtidigt som övriga stridskraf-
ter och landets samlade resurser genomförde om-
ställningen till ett krigsläge. Varje dygn som flyg-
stridskrafterna kunde ge ifrån sig effekt stärkte vår
mobilisering och samhällsomställning, och bedöm-
des därigenom ge en angripare svårigheter med att
uppnå vad som var tänkt i dennes operationsplaner.

Eftersom Sveriges försvar kunde ses som en del
av det övriga Västeuropas försvar, påverkade vår
förväntade uthållighet hela bilden i ett europeiskt
krigsscenario under det kalla kriget. Flygvapnet med
dess bassystem var således en väsentlig del i  en
stabiliserande och krigsavhållande strategi som in-
direkt också påverkade andra länders bedömningar.

Påpekandena angående vår basfilosofi visade
sig ha visst berättigande och de egna erfarenheterna
gjorde också att spridningen vid den fortsatta ut-
byggnaden av det så kallade Bas 60-systemet gjor-
des mera sammanhållen för de flygplan och resurser
som behövdes för pågående företagscykler. Flyg-
plan och resurser som inte var i tjänst var utspridda
i uppställningsområden några kilometer från huvud-
banan. Banreparationskapaciteten förbättrades med
fältresurser och aktiv krigsplanläggning för repara-
tioner vid varje huvudbas.

Luftförsvarsutredningen 1967 (LFU 67) konsta-
terade att även sedan det kommande STOL-flygpla-
net 37 Viggen hade tagits i tjänst *, skulle vapenut-
vecklingen mot markmål ha gått så långt att sårbar-
heten på baserna var överhängande och fortsatt en

trång sektor, med främst för få landningsmöjligheter
och risk för upptäckt genom ökad kontinuerlig an-
vändning av satellitspaning och spaningsresurser i
flygande system.

Flygvapnet genomförde under 70-talet en ny
basutredning som beaktade den framtida tekniken
för övervakning och spaning samt värderade konse-
kvenserna av en alltmer differentierad och tekniskt
avancerad vapenhotbild - från kärnvapen, attackro-
botar och banpenetrerande bomber till kvarliggande
minfält. Omfattande operationsanalytiska simule-
ringar (FOA:s operationsanalytiska studiestöd)
genomfördes. Man kunde i datormodeller testa ett
stort antal alternativa krigsfall för att bland annat ta
reda på vilka som var de mest kritiska parametrarna
för överlevnad i ett flygbassystem.

Studien pekade på nödvändigheten av att ha ett
stort antal banor (kortbanor), för att främst garantera
landning och kunna genomföra klargöring där flyg-
planen fanns och därmed generera nya anfallsföre-
tag mot en angripare i alla roller (jakt, attack och
spaning). Spridning och slumpmässig förflyttning
av flygplan mellan uppställningsplatser som var väl
kamouflerade skulle behöva ske, liksom utnyttjande
av skenmål. Hög beredskap var nödvändig för iden-
tifiering av uppkomna skador efter ett fientligt anfall
och för att tidigt klara ut prioritering av väg- och
banreparation för att eliminera inlåsning.

Om i storleksordningen 700 banor av alla katego-
rier kunde åstadkommas över landet skulle en angri-
pare efter något dygns (örbekämpning fortfarande
ha mycket svårt att fastställa vilka baseribanor som
var användbara och hur många svenska stridsflyg-
plan som var operativa. Vårt  syfte var att denna
osäkerhet om våra flygstridskrafters potential skulle
hållas så hög att den fördröjde en kust- eller gräns-
invasion under avsevärd tid.

En väsentlig förutsättning var att ledningssyste-
men, samband via tråd och radio, fungerade även
under störning och att varje basområde leddes av en

* AJ 37 Viggen kom i tjänst vid F 7 Såtenäs 1972-74, F 15
Söderhamn 1974-75 och F 6 Karlsborg 1977-78.

AJ 37 Viggen. Start,
troligen från reserv-
vägbas. (SFF)
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SK 60A F  5-91 (fpl
60091)svängertitfrån
en uppställningsplats.
(SFF)

baschef med stab, som var väl övad i sin roll att
reorganisera en flygbas. Han måste kunna hantera
sina resurser och vid behov efterfråga erforderliga
förstärkningar från högre chef och från samverkans-
organ i samhället. Målet för 1990-talet var att alltid
kunna "generera företag och garantera landning".
Detta skulle kunna ske året runt och under 24 timmar
per dygn. Även förmågan skulle finnas att efter
kemiska attacker under en viss tid kunna evakuera
väsentlig materiel för operativ användning vid an-
nan, icke kontaminerad bas/bana.

Bas 60 och Bas 90
Flygbas 60 och Flygbas 90 utgör med sedvänjans rätt praktiska
benämningar på bassystemets utformning, funktioner och innehåll
som det sett ut under vissa definierbara tidsperioder. Begreppen
har aldrig blivit fullständigt beskrivna och fastställda och förekom-
mer därför sällan i officiella handlingar.
Flygbas 60 blev benämningen på basernas utformning efter 1950-
talets studier och utredningar. Sådana baser började byggas ut i
början av 1960-talet, och utformningen kom främst att dimensione-
ras av kärnvapenhotet. En Flygbas 60 omfattade ur fortifikatorisk
synvinkel i stort en huvudbana, främre klargöringsområden för
jaktflygplan och i förekommande fall bakre klargöringsområde för
attack- och/eller spaningsflygplan. Dessa områden var samman-
bundna med en flygplanväg som också i regel kunde användas som
nödstartstråk. Därtill fanns ett längre bort beläget uppställnings-
område för flygplan och för flygplansreparationer. Basen betjäna-
des av ett för uppgifterna sammansatt flygbasförband.
Flygbas 90 blev begreppet på baser som utformades mot bakgrund
av erfarenheter från 1970-talets studier. Hotbilden utgjordes av den
äldre vapengenerationen med bland annat tunga bomber, kärnva-
pen och gas, men nu även med stark fokusering på banpenetreran-
de och yttäckande vapensystem. De fortifikatoriska arbetena med
Flygbas 90 inleddes under 1980-talet och omfattade minst en
huvudbana och flera kortbanor. Dessa var sammanbundna med
flygplanvägar och vägar i allmänna vägsystemet. Uppställnings-
platser tar flygplan var utspridda i hela basområdet med förbindel-
se till banorna. Basen betjänades av ett för uppgifterna anpassat
basförband med stor inneboende mobil rörlighet och hög lednings-
kapacitet.

Utbyggnaden av detta system skedde under 80-
och 90-talen och kom att kallas Bassystem 90 - Bas
90.

I det tidigare har främst beskrivits behoven för de
taktiska flygstridskrafternas överlevnad. Varje land
har också behov av baser för transportflyg, ofta av
strategisk betydelse, och transportflyg för under-
stöd till de taktiska flygbaserna, andra stridskrafter
och samhället i övrigt. Av naturliga skäl kommer
transportbaser att dras undan från operativa hotrikt-
ningar, så mycket detta är möjligt, och de ges på
grund av sin storlek ett påtagligt aktivt luftförsvars-
skydd. Flygtransporter till framskjutna krigsbaser
planläggs i huvudsak som företag som landar på en
bas och efter ur- och ilastning omedelbart lämnar
basen. Av detta skäl fanns mycket lite utbyggt eller
planlagt på våra taktiska krigsbaser som liknar nuti-
dens civila flygplatser med omfattande uppställ-
ningsområden och stationsbyggnader.

Planering och utbyggnad av flygbaser
och bassystem i Sverige
Ser vi till de första militära flygplanen i Sverige, så
användes de gamla exercishedarna runt om i landet
som flygfält. De erbjöd ofta bra vindförhållanden,
varrelativt stora med tillräckligt avstånd till trädmas-
ker och tillät därför start och landning i flera riktning-
ar. På grund av armens ändrade taktiska uppträdan-
de minskade samtidigt dess behov av stora exer-
cishedar för manövrering av stora linjegrupperade
förband. Man använde sig således av arvet från
armen och kompletterade detta med andra lämpliga
"civila" gräsfält.

Någon särskild organisation för planläggning av
basbehov torde inte ha förekommit. Den första flyg-
skolan sattes upp på Malmen vid Malmslätt, som
visade sig vara ett utmärkt flygfält. Både armen och
marinen kom också att utnyttja flottörer på flygpla-
nen, och ett antal marina flygstationer ordnades
längs kusterna. På vintern försågs flygplanen med
skidor, och man använde ofta isbasering på sjöar.

Inför 1925 års försvarsbeslut - med stark reduce-
ring av armen — diskuterades bildandet av ett själv-
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ständigt flygvapen. Enligt riksdagsbeslut sattes flyg-
vapnet upp med början den 1 juli 1926, och inom fem
år skulle anvisad organisation vara etablerad. Flyg-
vapnet leddes av en chef och en flygstyrelse, som
omfattade militärbyrå, teknisk byrå och intendentur-
byrå. Verksamheten var inriktad på att sätta upp fyra
flygkårer och en flygskola samt att ordna fungeran-
de flygverkstäder.

Flygstyrelsen visade sig emellertid vara för svag
för att kunna hantera alla kompetensområden, varför
behovet av krigsorganisation och krigsbaser inte
kom att tillgodoses. Det tog tio år av inre och yttre
stridigheter, samt en förändring av det världspolitis-
ka läget, innan en ny flygvapenledning organisera-
des 1936, nu med en för ändamålet mer anpassad
flygstab. Denna flygstab kom att handlägga al It som
hade att göra med förbandens användning, övning-
ar, personalorganisation, flygfält och andra stöd-
funktioner.

Samtidigt organiserades Kungl Flygförvaltning-
en, som underställdes flygvapenchefen. Den skulle
handlägga främst anskaffning av flygplan, motorer,
vapen, flygfält, fordon, utrustning för personal, sta-
tions- och radioutrustning, med mera. Nu hade man
blivit mer medveten om hotet mot basorganisatio-
nen och behovet av fler flygfält i väntade opera-
tionsriktningar (olika krigsfall), samtidigt som de
första gemensam ma föreskrifterna och reglemente-
na för flygförbandens användning och uppträdan-
de togs fram. Inom flygförvaltningen sköttes flyg-
fältsärenden av en byggnadsavdelning, vilken 1948
utökades med en flygfältsbyrå, som skulle ansvara
för flygbasernas utbyggnad och vidmakthållande.

Detta speglar de administrativa behov som fanns
för att den omfattande utbyggnaden av flottilj områ-
den och krigsflygfält skulle kunna hanteras i enlig-
het med statsmakternas beslut. Övergripande för
planeringen varatt en samstämmighet mellan freds-
och krigsorganisationerna skulle eftersträvas och
att krigsorganisationen skulle vara en uppskalning
av fredsorganisationen med förstärkning i form av
reserv- och värnpliktspersonal.

När andra världskriget bröt ut 1939, led flygvap-
net brist på det mesta. Särskilt påtagligt var detta vad
gäller flygplan, flygfält och flygande personal. Det
fanns inte ett enda militärt flygfält mellan Malmen
och Ljungbyhed. Civila flygplatser fanns endast på
ett fåtal ställen och de flesta var små reservflygplat-
ser för luftfarten mellan Stockholm och Malmö. Flyg-
ledningen hade dock utifrån operativa övervägan-
den insett riskerna med det ringa antalet flygfält och
hade 1937 börjat planera militära reservflygfält som
ett led i krigsförberedelsearbetet. Intill denna tid-
punkt hade flottiljcheferna haft ansvaret för att re-
kognoscera ängar och fält runt flottiljerna, främst för
spridning av flygplanen, men också för mer omfat-
tande användning.

Gäl Ide det odlad mark, var man dock beroende av
den enskilde markägarens välvilja och av årstid.1 en
skrivelse påtalade flygvapenchefen vikten av att ha
förberedda fall, utöver flottiljfälten, under flygvap-
nets kontroll. En ny utredning 1939 föreslog tre

alternativ till lösning av flygfältsfrågan:
- att markägare förband sig att hålla ett flygfält som

betesmark mot viss ersättning
- att markägare avstod mark och som ersättning

fick ett område ordnat som flygfält och betes-
mark

- att flygförvaltningen förvärvade marken, ordna-
de flygfält och sedan arrenderade ut området
som betesmark.

Det sistnämnda alternativet ansågs vara lämpli-
gast och beslut om ett sådant förfarande fattades.
Vid denna tidpunkt hade 95 lämpliga fält rekognos-
cerats, av vilka ett större antal i Västergötland.

Det är således i slutet av 30-talet som en mer
målinriktad styrning skapas för att omsätta de ope-
rativa behoven av fler flygfält och därmed blir såväl
planläggning som uppföljning av flygfältens till-
komst väsentlig. Detta återspeglas också i flygstab-
ens organisation och flottiljernas uppföljningsan-
svar.

Under sent 30-tal och underNordenskiölds tid lät
flygvapenchefen sända ut officerare utomlands, vilka
kom hem med intryck och nya uppfattningar. Ett
antal åkte ti l l  Tyskland för att studera det tyska

En rote AJ 37 Viggen
tillhörande F 7 taxar
fram inom basområ-
det. (Saab via SFF)

De så kallade Teirebo-
dabågarna gay sky!».
de flygplan som skulle
stå uppställda i högsta
beredskap i det främre
klargöringsområdet
(Framom) på jaktba-
serna. AJ 37 Viggen.
(Saab via SFF)
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JA 37 Viggen 37304
(F 21-01) uppställd på
Kosta flygbas i  maj
2000. (Emil Lindberg)

Principskiss över en
Bas 90. Huvudbana,
Ire sidobanor, spridda
uppställningsplatser,
BasC, BaStab och KC.

flygvapnets uppbyggnad och operativa verksam-
het. Bland det man tog intryck av kan nämnas ökat
skydd av flygplan och materiel i bergrum —berghan-
garer — och att en fristående basorganisation visade
sig vara effektiv när det gällde att betjäna flygplan på
utspridda flygbaser. Hittills hade flygstyrkechefen
(divisionschefen) haft ledningsansvaret för flygsta-
tionsstyrkan och planlagt och beordrat deras verk-
samhet i fält.

De nya krigsbaserna inordnades 1942 i flygbas-
områden enligt i&er i huvudsak hämtade från Tysk-
1 and. Uppgifterna var att säkerställa fortsatt utbygg-
nad och underhål I, samt att samordna de basteknis-
ka funktionerna samband, ledningshjälpmedel, driv-
medel, ammunition, med mera. Flygbasområdesor-
ganisationen gick sedermera upp i eskaderstaberna

1957 och bildade där en särskild sektion. En speciell
bas- och underhållsavdelning infördes också i de
1957 bildade sektorstaberna.

Inom flygstaben handlades länge flygbasären-
den av organisations- och operationsavdelning-
arna. Under 60-talet tillkom en bas- och organisa-
tionsenhet i  centralavdelningen inom sektion 1.
Härifrån utgick de skrivelser som gav producerande
myndigheter i uppdrag att anskaffa och underhålla
det som erfordrades för flygbasfunktionen.

Vid en omorganisation av flygstaben 1981 bilda-
des systemsektionen (sektion 2) med delprogram-
men flyg, bas, stril och samband, med uppdrag att i
huvudsak genomföra beslutad inriktning av verk-
samheten. Utvecklings- och framtidsfrågor med
operativa studier och systemstudier, samt övergri-
pande ekonomisk planering handlades av plane-
ringssektionen (sektion 1).

I den nya organisationsmodell som kom att infö-
ras under 1950-talet blev det i krigsorganisationen
fristående basförband med egen baschef, som fick
betjäningsuppgifter för olika flygslag. Grunden för
ett basförband utgjordes dock såsom tidigare av ett
fredsstationskompani, som skalades upp genom
mobilisering. Med det stora antalet flygande divisio-
ner skapades även ett stort antal stommar till basför-
band, vilket dock under 80- och 90-talen kom att
minska i samband med reduceringen av förband.

Behovet av basförband f i r  krigsorganisationen
var dock alltjämt stort, varför ett stationskompani nu
kom att sätta upp flera basförband och därtill klargö-
ringsenheter för betjäning vid andra baser (T-baser).
Basförbandens uppgifter angavs ofta i antal klargö-
ringar per tidsenhet och dygn och förmåga till bered-
skap samt underhålls-, respektive reparationskapa-
citet. Här framträder nu nedtecknandet av taktisk,
tekniskoch organisatorisk målsättning, vilket under
70-talet och framgent har varit en nödvändighet för
varje förbandstyp. Sedermera behövdes för plane-
ring och hantering av ekonomi även en ekonomisk
struktur för förbandstypen, och därmed blev be-
greppen TOEM och ITEM styrande målsättningar
för realiserandet av varje förband. TOEM står för
Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning och
ITEM uttyds Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsätt-
ning.

Dessvärre tog alltid framtagning av TOEM och
ITEM lång tid. Förutsättningar som hotbild, ekono-
mi och planering förändrades, varför handlingarna
blev mer av processdokument under ständig ut-
veckling än färdiga slutdokument. De var ändå en
inriktning för utvecklingen och vari huvudsak ba-
lanserade til l övriga ingående förbandstyper och
materielslag, så att om möjligt vid varje tidpunkt en
optimal operativ slagkraft kunde uppnås.

Ser vi så till flygbasema med basförband och
anläggningar så har många myndigheter och civila
företag varit inblandade för att få fram fungerande
system. Det harövertiden blivit allt mer komplicerat
att samordna produktionen i och med att de opera-
tiva kraven har skärpts och ekonomiska förutsätt-
ningar förändrats.
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Oavsett tidsepok så omsattes de operativa kra-
ven via studier av verksamhetsflöden och organisa-
tionslösningar till olika typerav behov, vilka förteck-
nades, utformades tekniskt och organisatoriskt och
kostnadsberäknades. Efter beslut om införande i
organisationen lades uppdrag och upphandlingar
ut på producenter, samt genomfördes och överläm-
nades till beställaren/brukaren för kontroll och be-
siktning för operativ användning.

Behoven omfattade bland annat materiel, anlägg-
ningar, ford fikatoriska skydd, personal (stam, re-
serv, värnpliktiga, med flera) och utbildning. Den
operativa sidan (Chefen för flygvapnet/Chefen för
flygstaben) gav uppdrag till förvaltningar och verk
att ta fram fördjupat underlag för upphandling och
verkställande av uppdraget.

På så sätt kom flygförvaltningen genom sin verk-
samhet i byggnadsavdelningen och flygfältsbyrån
att ha stor påverkan på utvecklingen av all flygbas-
utbyggnad under 40- och 50-talet. Under 50-talet
övergick viss bygg- och fortverksamhet till ford fi ka-
tions förva ltningen (senare Fortifikationsverket,
FORTV), medan ärenden rörande flygfält fördes
över törst 1963. Ärenden rörande utbyggnad som
var kopplad till främst teleteknisk materiel, som land-
ningshjälpmedel och sambandssystem, varkvar hos
flygförvaltningen och senare Försvarets materiel-
verk (FMV)*. Detta medförde ett utökat krav på
samverkan och samordning mellan olika instanser
under byggnads- och underhållsskedena.

I detta sammanhang fanns även regionala myn-
digheter som eskaderchefer och mil itärbefälhavare,
vilka påverkade utvecklingen genom införande av
olika regionala och lokala anpassningsbehov. Flyg-
basmateriel för  basorganisationens marklogistik
anskaffades eller krigsplanlades med stöd av FFV/
FMV men berörs inte vidare här.

Ford fikationsverket hade en avgörande inverkan
på utvecklingen av anläggningar och befästningar
förskydd och samverkade i dessa frågor med teknisk
expertis, bland annat geologisk kompetens. Det
genomfördes omfattande provverksamhet rörande
fortifikatorisk motståndskraft, kopplat till den va-
penutveckling som skedde. Vunna erfarenheter kom
att påverka flygbasutvecklingen positivt, men ock-
så ekonomiskt. Föreslagna skyddslösningar blev
ofta tekniskt komplicerade och därmed dyra. Sam-
verkan med Statens vägverk har i sammanhanget
varit en mycket positiv åtgärd, som bidragit till att
moderniseringen av vägnätet under 90-talet, där så
varit möjligt, kunnat samordnas med utbyggnad av
olika typer av rullbanor och förbindelsevägar för
samutnyttjande.

Utbyggnad av fält, banor och flygbaser, och
organiserandet av basförband för betjäning av flyg-

* Flygfältsbyrån hade troligen bildats i februari 1944
genom en utvidgning av den tidigare flygfältsdetaljen.
Flygförval tningens byggnad.savdelningöverfördes t ill for-
ifikai ionsförvalmingen den 1 maj 1948. Flygfältsbyån
bröts di; ut och fanns kvar hosillygförvaltningen till den 3()
juni 1963.
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stridskrafterna har varit en väsentlig del i att söka
innehålla de operativa målen och möta statsmakter-
nas krav. Flygbassystemet har tillsammans med
övriga system bidragit till att vara krigsavhållande.
Med ledning av operativa studier och planläggning
har över tiden åtgärder föreslagits och genomförts,
som i huvudsak balanserat hotbilden. Genom öv-
ningar har man påvisat att basförbanden motsvarat
uppställda målsättningar för verksamheten.

Det kan dock konstateras att kvantitativa mål inte
alltid uppnåtts och att fördyringar inom främst flyg-
och vapensystemen inte alltid motsvarats av nöd-
vändig ekonomisk priskompensation från statsmak-
terna, varför en ändrad prioritering i flygvapnets
planeringsförutsättningar varit nödvändig. Detta
förhållande har under olika tidsperioder varit av olika
omfattning men har haft till resultat att flygbasför-
banden ofta har ratt reducerade planeringstillgång-
ar. Ett antal i fred önskvärda utbyggnader har i stället
lagts in i krigsplanläggningen och fler resurser än
önskvärt harplanlagts i mobiliseringssystemet. Kon-
sekvensen har över en lång tid varit att även flygvap-
net behövde en viss iståndsättningstid för att samt-
liga basanläggningar och flygbasförband i alla delar
skulle kunna uppnå uppställda övergripande opera-
tiva målsättningar.

I en internationell jämförelse har den svenska
flygbasorganisationen varit effektiv, särskilt från
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och med 50-talet (J 29-epoken) och framåt, då flyg-
planen alltmer även anpassats till en basorganisa-
tions förutsättningar. Enkla anordningar för häng-
ning av vapen, tankning och systemkontroller har
reducerat personalinnehållet och utbildningsbeho-
vet i förbanden. När det gäller förhållandena såväl i
fred som i  krig kan det hävdas att flygvapnets
basförband över tid har varit väl organiserade med
kompetens för uppställda uppgifter och därmed
kostnadseffektiva. Detta har skett utan att ge avkall
på överlevnad och uthållighet i ett befarat krigsför-
lopp.

Betraktar vi svensk basutbyggnad över tiden i
relation till hotbild och vapenutveckling, kan man
nog påstå att det vid nästan varje tidsperiod funnits
en tillräcklig framsynthet i den operativa planering-

en, som vid ett eventuellt anfall mot vårt land skulle
ha gett en angripare stora svårigheter att på kort tid
nå sina syften.

Vårt, under senare tid relativt stora antal baser
ingick i ett system som har haft hög kapacitet och
tämligen god uthållighet mot anfall med konventio-
nella vapen. Bassystemet bedöms även ha haft en
godtagbar uthållighet mot måttliga insatser av kärn-
vapen. Vid upprepade anfall mot samma bas skulle
dock användbarheten sannolikt ha reducerats un-
der en längre tid. Uthålligheten har ändå bedömts
finnas genom användning av reservbaser, reserv-
vägbaser och civila flygfält med permanenta banor,
även om en omfattande logistiktransport av förnö-
denheter skulle ha behövt ske per landsväg till dessa
ställen.

Under en viss tidsepok utgjorde berghangarerna
ett gott skydd mot konventionella vapen och kon-
struktionen förbättrades efter hand för att även
motstå vissa mindre typer av kärnvapen.

Det svenska bassystemet har över tiden varit i
takt med eller före Europa i sin överlevnadsutveck-
ling. I flygvapnet har man tidigt insett värdet och
nödvändigheten av att ha tillgång till många start-
och landningsmöjligheter och man har ställt krav på
och konstruerat flygplan som haft kort landnings-
sträcka och snabba startförlopp och därigenom mins-
kat riskerna för att bli fastlåst på marken. Skulle man
ha haft en taktisk flygplanflotta med långa motor-
startförlopp så hade det sannolikt krävts ett omfat-
tande antal kostsamma fortifikatoriska skyddsvärn
(hangarer) för flygplanen. Sådana värn skulle konti-
nuerligt ha varit i  behov av förstärkningar för att
motstå hotet, varit utspanade och sannolikt lätta mål
för penetrerande attackvapen.

Rörlighet, spridning, lednings- och sambands-
system har varit ett svenskt val. Detta har givit
förutsättningar för en god luftoperativ förmåga och
till att hålla en angripare i osäkerhet och öka dennes
kostnader i tid och resurser för att slå ut de i luft-
stridskrafterna ingående väsentliga systemen.
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Före krigsflygfälten
Per Ericsson

Vi känna väl ti l l antalet flygplan, manskap, etc,
vilka, i händelse av ofred, skall baseras. Emellertid
är frågan om huru sådana baseringar på icke
flottiljområden skola organiseras saint rent geo-
grafiskt lokaliseras, förläggas och utformas, icke
möjlig att exakt angiva.

Den som tar del av de i omfattning allt mer ökande
luntor, som rör flygvapnets verksamhet för åren 1932
fram till omkring 1936, finner egentligen ingenting
om permanent basering utanför de egna flottiljflyg-
fatten. Ovanstående citat, hämtat ur en skrivelse från
flygstabens organisationsavdelning och skrivet i
december 1934, kan sägas vara det tidigaste som
påträffats efter en veckas källstudier vid Krigsarki-
vet och som direkt berör ämnet. Kanske belyser det
den aningslöshet eller möjligen brist på omvärlds-
analys som var rådande inom det svenska flygvap-
net under den senare delen av mellankrigsåren. Å
andra sidan kanske frånvaron av dokument som
berör just basering är helt i sin ordning.

Det svenska flygvapnet ansåg nämligen i sina
bedömanden att ra flygplan hade den operativa
aktionsradie som krävdes för att, från till exempel den
europeiska kontinenten, genomföra anfall mot svens-
ka flygflottiljer. Tar man del av det historiska mate-
rialet tonar det istället fram en bild som tämligen
tydligt utvisar att flygvapnet inte ansåg basering
utanför den egna flottiljen som nödvändig. Till bil-
den skall man även lägga konstaterandet att sam-
bandsmaterielen, alltså radion, hade visat sig ha
begränsad räckvidd när flygvapnet genomfört prov
vid flygningar över Östersjön. Tillsammans med
flygplanens tekniska prestanda ansågs detta avse-
värt försvåra el ler rent av omöjliggöra koordinerade
fientliga insatser mot svenskt territorium långt från

de egna hemmabaserna. De svenska flygflottiljerna
bedömdes därför inte vara hotade från luften. Då
frågan inte var prioriterad, hände egentligen ingen-
ting förrän 1935.

Till Chefen F 1 samt Chefen F 4
Härmed överlämnasförutsättningar gällandeflyg-
vapenövning med trupp vintern 1936
Krig har utbrutit mellan två stater, A och B. Krigs-
skådeplats är avdelad och begränsas i  norr av
Riksgränsen (jn f. nedan) samt i söder av Dalälven
och Västerdalälven.
Riksgräns mellan staterna A och B är länsgränsen
mellan Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands
län från Botaniska viken till 9 km. söder Gillhovs
kapell, 35 km. västsydväst Bräcke Jämtland, varef-
ter gränsen följer häradsgränsen norrut mot sjön
Näkten och därifrån västerut över Tossåsen, Brö-
lama och Nybodame Jab.

För A gäller följande:
A är överlägsen i Wien. Huvuddelen av A:s lant-
stridskrafter äro under koncentrering med huvud-
krafterna mot Hudiksvall— Ljusdal och med mindre
styrkor mot Sveg. Fientliga hiftstridsangrepp hava
dock under de senaste dagarna stört de egnalant-
stridskrafternas grupperingar.
Vissa linjeförband (A) trygga gränsen. Lv-artilleri
är grupperat bland annat vid Hudiksvall och Ljus-
dal samt för tryggande av flygstationerna i anslut-
ning till Siljan.
Egen (A) flygverksamhet ha åstadkommit skador å
fientliga flygstationer, vilka dock fortfarande an-
vändas.
Fientliga flygstationer (B) finnas vid Skellefteå,
Jörn, Stensele och Vilhelmina. Flygbaser hava

Bastjänst anno 1914.
Vinterövning på Stor-
sjön, Jämtland, med
armbas Aliettport och
Albanns. Resning av
tälthangarer. (SFF)
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Fern .flygplan av typ
Phönfr Drontöver tält-
hangarernapåfältetvid
Rinkaby 1924. (SFF)

inrapporterats i  ungefärliga linjen Sundsvall —
Bräcke.
Fientligt luftvärnsartilleri har iakttagits vid Sunds-
vall, Härnösand och Bräcke samt vid fientliga
mobiliseringsorter och flygstationer.
Av inkomna underrättelser framgå även att fientli-
ga markstridskrafter befinna sig inom området med
koncentration i  riktning syd
Krigstillstånd inträder den 27 februari kl. 15.00,
före vilken tidpunkt ordergivning för verksamhe-
ten den 28 februari icke får verkställas.
Verksamheten i luften börjar tidigast den 28 febru-
ail i dagningen."

Stockholm, 18 januari 1936
T Friis
Ch flygvapnet

Tidigt vintern 1936 var det alltså "storövning" på
gång. Planerna för vad som skulle bli den förmodli-
gen första större samövningen mellan flera försvars-
grenar, även marinen var berörd i begränsad omfatt-
ning, hade inletts redan hösten 1935.

Fienden förmodades komma från nordost. Han
hade landstigit och etablerat brohuvuden och stöd-
jepunkter längs det fingerade rikets östkust. Däri-
från hade han framträngt västerut och bland annat
etablerat baser för det egna flygvapnet. Av  den
tämligen omfångsrika skrivelsen, som bland annat
beskriver utgångsläget for övningen, framgår också
att inte endast ovan angivna flygflottiljer fick ordern,
utan den delgavs alla flottiljchefer, fast inte likaly-
dande. Förutsättningarna var nämligen olika bero-
ende på om flottiljen tillhörde riket A eller B.

Basering på is
Redan i ett tidigt skede hade det beslutats att öv-
ningen skulle genomföras i södra Norrland. Rekog-
nosceringar hade därför skett på ett flertal platser.
Bland annat undersöktes trakterna runt Siljan i Da-
larna under hösten 1935. Av tillgängliga handlingar
framgårattett av målen med rekognosceringarna var

"att om möjligt lokalisera områden lämpliga såsom
baser for den flygverksamhet vilken komme att be-
drivas av övande bombflottiljer" och med begreppet
områden avses då vikar, sund och andra lämpliga
områden i anslutning till sjöarna. För, som vanligt,
hoppades man på en kall vinter och användbara isar.

Både rekognosceringen och vintern blev till be-
låtenhet och i den order som gavs inför övningen
kom att stå: "Bombflottiljerna baseras i anslutning
till Siljan, Orsasjön och Skattungen, enligt eskader-
chefens bestämmelser." Denne hade med sin stab
förlagts till Rättvik och logerade där i Engelska
Hotellet vars stora uppackningssal var helt tagen i
anspråk som stabs- och sambandscentral. Under sitt
befäl hade eskaderchefen bland annat "flottiljernas
flygande materiel av främst medeltunga bombplan"
samt underförstått all personal. Dessutom förde
han, enligt handlingarna, även befäl överett bestämt
antal fiktiva flygförband. Läser man vidare i den
korrekta och korthuggna skrivelsen hittar man snart
något viktigt, nämligen hur flygplanen skulle base-
ras rent geografiskt. En av övningens huvuduppgif-
ter var ju att upprätta baser och flyga från sådana i
det vi nu skulle kal la "skarpt läge". Rent konkret
innebar det här en divisionsvis gruppering med så
kallade flygstationer i anslutning till bland annat
byarna Stumsnäs, Vikarbyn och Garsås, som alla
ligger i närheten av Rättvik och Siljan.

Det viktiga i sammanhanget är emellertid inte
baseringarna som sådana, utan det faktum att här
används ordet basering tämligen frekvent i en skri-
velse från flygvapnet.

Bombflottiljen F 1 och spaningsflottiljen F 4,
bägge nu tillhörande riket A, var två av de flottiljer
som baserades på Siljans is. Under stridernas inle-
dande dagar blev deras huvuduppgift att "nedkäm-
pa fientliga flygstridskrafter samt att försvåra kon-
centreringen av B:s lantstridskrafter".

Gustaf Eriksson i Rättvik är en av dem som minns
flygövningen:

"Javisst, de startade från isen och flög uppemot
Bollnäshållet. De döna så ruterna skallra i stugorna
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å de va ett väldigt ståhej med mycke militär i byarna!"
Han berättarvidare att förberedelserna inför övning-
en pågick i sammanlagt ett par månader. Folk från
trakten engagerades i att ploga isar och välta ihop
snö på det som skulle bli depåplatser. Dessutom
skulle vägar skottas och inkvarteringsmöjligheter
ställas i ordning. Som nämnts ovan logerade chefen
med sin stab tämligen flott på ortens bästa hotell.
Övriga fick inkvarteras al It efter rang. Således rörla-
des lägre officerare och underofficerare till Turist-
hotellet. Underbefäl och visst manskap logerade i
Turisthemmet som erbjöd "goda sängar och rinnan-
de kallt vatten". Övrigt manskap och flygfåltskom-
pan ler grupperades för boende i byarna Tällberg och
faktiskt så långt bort som mot Leksand, där F 3
baserade minst en division.

"Flygplanen stod på isen. När det hade snöat och
blåst tror jag dom hade problem. Motorerna vrålade,
men det gick tungt på nå vis å få planen å lyfta."

Det Gustav Eriksson och flera med honom kunde
konstatera var att det bland annat förekom problem
vid starterna från den snötäckta isen. Möjligtvis kan
orsaken sökas i det förhållande att övningen skulle
ligga så nära "verkliga förhållanden" som möjligt.
Detta innebar att flygplanen var tungt lastade. De
bar en noga angiven bomblast— som inte fick fällas.
Bombfällning skulle istället markeras genom skott
med signalpistol.

Även flygverksamheten var noga reglerad. Så
fick till exempel flygning i mörker inte förekomma.
Flygverksamheten var även geografiskt begränsad
tillområdet Leksand-Hornslandet-Härnösand-Gällö-
Los-Våmhus-Morastrand. Orsaken till detta var att
"avståndet till Riksgränsen antages vara så långt, att
minst en landning per företag vid främre bas för
intagande av förråd m.m. är förutsättning för att
söder linjen Enångersviken — Los baserade förband
skola kunna verksamt ingripa norr Riksgränsen."

Av detta kan man alltså dra slutsatsen att det som
i handlingarna benämnes "Flygstationerna i anslut-

ning till Siljan" möjligen utgjorde det som senare
skulle komma att kallas "bakre basområde" där bomb-
flygplanen var stationerade. Var de främre baserna
var lokaliserade framgår tyvärr inte av tillgängliga
handlingar, men förmodligen, och om de överhu-
vudtaget fanns under övningen, bör de ha legat
relativt kustnära. Ur sammanhanget kan även note-
ras att "intagande av förråd vid främre bas" för en
division beräknades ta cirka 45 minuter i anspråk.
"Förrådet" utgjordes av bomber, ammunition och
bränsle.

Hur vardå läget i "riket B"? Förmodligen tämligen
lika som i "grannlandet", vilket vill säga att förutom
upprättande av baseringar så var det ju en hel del
andra åtgärder som måste klaras av innan "krigstill-
ståndet" kunde inträda, vilket visade sig innebära
oväntade problem.

Bland de första att anmäla sådana var överstelöjt-
nanten H G Enell. Han var chef för det som under år
1936 skulle byta namn från Andra flygkåren till
Kungl Upplands flygflottilj och strax därefter till
Roslagens flygflottilj, alltså F 2 i Hägernäs, strax norr
om Stockholm. F  2 skulle nu baseras vid kusten i
"riket B", men "då det synes osäkert huruvida trak-
ten av Sundsvall, på grund av ringa tillfrysning av
Bottniska viken kan utnyttjas för basering, verkstäl-
les rekognoscering i trakten av Holm, 45 Lem nordväst
Sundsvall."

Visserligen var F 2 en sjöflygflottilj som räknade
anor urdet gamla marinflyget, men islägetvaruppen-
bart sådant att flottiljens S 5 Hansa-plan inte kunde
landa säkert, varken med skidor, hjul ellerpontoner.
Fortsättningsvis framgår av rapporten, i förbigåen-
de, att det dessutom fanns bättre förläggningsmöj-
ligheter för personalen i den trakt längre in i landet
som chefen F 2 ville titta närmare på.

Även chefen för F 3 meddelade övningsledning-
en att han hade svårigheter med de meteorologiska
förhållandena. "Erforderlig omgruppering har miss-
lyckats... varvid rekognoscering av ny flygstation

En vanlig syn vid öv-
ningar ifält i böljan av
20-talet. Flygkompa-
niets FVM S 18 nr 998
framför tälthangarer.
(SFF)
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Intressant bi ld från
Salamanövern 1924
som visar försök med
maskering a v  tält-
hangarerna. Platsen är
Strömsnäsbruk, Kr.11-
bo. (SFF)

utföres." Kort sagt så var det vatten och snösörja på
isen.

Införoch under övningen fick samtliga förbands-
chefer, oavsett om man tillhörde A el ler B, av flygva-
penchefen ett antal uppgifter som skulle lösas. Så
fick chefen för F 3 kännedom om sina uppgifter i en
order daterad den 27 februari. Det som ålåg hans
förband var bland annat att gruppera divisionsvis
och upprätta baser inom området Stumsnäs-Garsås,
upprätta lastageplatser, rekvirera erforderliga loka-
ler för expeditionsförläggning, upprätta eller förbe-
reda signalförband samt iordningsställa anordning-
ar på basplatsen för mellanlandande bombförband.
Dessutom skulle personal ur F 3 upprätta och svara
för trådförbindelser, något som Kungl Telegrafver-
ket kom att ha en del synpunkter på.

"Då tråd förbindelser genom Telegrafverkets led-
ningsnät upprättats och av flygvapnet ianspråkta-
gits mellan nedanstående orter under nu avslutad
flygövning ... se sig Telegrafverket föranlåtna påpe-
ka att den genomlupna samtalstrafiken varit av så-
dan intensitet att övrig trafik under vissa tider helt
blockerats."

Av Telegrafverkets rapport framgår att förbindel-
ser varit upprättade från Rättviks växel till Vikarbyns
växel och därifrån till Hudiksvalls centralstation.
Vidare fanns fast uppkopplad förbindelse till de
manuellt betjänade växlarna i Delsbo, Ljusdal, Stums-
näs, Furudal med flera, samt till Garsås järnvägssta-
tion. Helt klart hade varken trådförbindelserna eller
växlarna den kapacitet som krävdes för en övning
eller ett "krigstillstånd".

Precis som den ovan citerade Gustaf Eriksson
från Rättvik mycket riktigt påpekar var det oerhört
mycket materiel som skulle transporteras till olika
flygstationeroch tillfälliga baser. Ammunition, för-
läggnings-, hangar- och verkstadstält, kaminer, ved-
bränsle, fordon, handredskap, flygbomber, reserv-

delar, sambandsmateriel, livsmedel, sjukvårdsatti-
raljer, persedlar, vapen och så all personal, som
förmodligen fick åka tåg. För att få en uppfattning om
storleken på just tågtransporterna beräknades för-
flyttningen av ett flygfältskompani kräva en sitt-
vagn I l -klass, fyra sittvagnar III-klass samt inte
mindre än 21 öppna godsvagnar.

Av tillgängliga handlingar framgår dessutom att
förbanden skulle medföra drivmedelsförråd förcirka
30 flygtimmar, samt drivmedel för transporter från
mobiliseringsorten, vilket man i det här fallet rar
antaga var respektive flottiljs hemort. Det var inga
små bränslemängder det rörde sig om. En medeltung
bombdivision förbrukade ungefär 20 ton bränsle,
motsvarande innehållet i en modern tankbil, för att
hålla sig i luften cirka 8 timmar! Flygvapnet förfogade
emellertid endast över ett fåtal tankbilar och i stället
var det frågan om tankning ur fat. Översätter man
uppgiften om bränsleförbrukning från ton till fat
rymmande cirka 180 liter kan man ra en föreställning
om den oerhörda mängd bränslefat som krävdes för
att hålla enbart en division i luften och som givetvis
måste transporteras och hanteras i fält. Sannolikt är
det här en av anledningarna till att det i övningsbe-
stämmelserna noga anges. "För koncentreringstrans-
porter må endast användas de vägar som chefen för
flygvapnet bestämmer".

Framsynt utvärdering
Den 3 mars 1936 var"krigstillståndet" över. Fientlig-
heterna upphörde klockan 20.00. Klockan 10.00 da-
gen därpå infann sig övningsledningen på Engelska
Hotellet i Rättvik och på dagordningen stod "Ge-
nomgång av övningen". Bland de församlade fanns
även tidigare nämnde H G Enell som av kollegor
ansågs kunna hålla "ordning och reda". Den goda
egenskapen hade förmodligen även flygvapenche-
fen kännedom om då han utsett Enell att leda en
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studiegrupp som sakligt skulle granska övningens
förlopp. Resultatet, en detaljerad PM, överlämnades
drygt tre veckor senare.

Till Chefen för flygvapnet
Härmedfårjag vördsamt överlämna närslutna bi-
laga över erfarenheter vunna vid studiegruppen
under flygvapenfältövningen med trupp vintern
1936.

Hägernäs den 31 mars 1936
H G Enel!
Kårchef

Tar man närmare del av de drygt tjugo tättskrivna
sidorna, så inser man snart att innehållet i princip är
ett förslag till en helt ny organisation för basering av
det svenska flygvapnet. Redan på sidan ett står
inledningsvis: "För att skapa gynnsamma förutsätt-
ningar för effektiv bekämpning av fientliga flyg-
stridskrafter måste åtgärder av två slag vidtagas
inom de egna förbanden. För det första måste de
egna flygstridskrafterna beredas en ändamålsenlig
basering... för det andra skola de egna baserna
grupperas och anordnas så att verkan av fientliga
anfall förminskas." Baseringarna indelas dessutom
i offensiva och defensiva. Som offensiva betecknas
så kallade framskjutna eller "främre baser" där en
snabb slutlig förrådskomplettering innan anfal I skall
utföras. De defensiva "bakre baserna" skall i stor
utsträckning motsvara "flygstationer", alltså "utlo-
kaliserade flottiljer". Geografiskt föreslås de bakre
baserna placeras så tillbakadraget i landet "att fi ej
kan medföra full bomblast om han väljer de bakre
baserna som mål".

Några sidor längre fram påpekas att "förhållande-
na sommartid ide flesta landsändar, särskilt i Norr-

land, bereda dock avsevärda svårigheter att anord-
na fält för landflygplan. Detta bör redan i fredstid
beaktas. Förhandsrekognoscering av fält för land-
flygplan måste utföras eller andra åtgärder snarast
vidtagas för frågans lösande."

Utvärderingen innehåller även förslagtill förbätt-
rad operativ verksamhet från baser och i samband
därmed framförs flera nyheter. Kamouflering var en
av dem. Under rubriken defensiva åtgärder föreslås
"även maskering och skenanläggningar komma till
användning för att undandraga de egna förbanden
verkan av överlägsen fientlig flygbasbekämpning.
Denna olägenhet skulle kunna undanröjas genom
att flygplanen indragas i urhuggningar i skogen där
järnväl skydd av stockareller is och snö skulle kunna
anordnas utan att röja basens läge. Den röjande
verkan av anhopning av folk, drivmedelsfat, fordon,
skidspår och dylikt bör även beaktas."

Med stor sannolikhet hade Enell kommit i kontakt
med och fatt möjlighet att studera nya principer för
baseringar samt kamouflering av dessa i samband

Återigen tälthangarer,
men här för.sjöjlygplan
avtip Macchi M7. Fin-
kompaniets sAllygsta-
lion vid Bergs slussar,
sjönRoxen 1923. (SFF)

Marinens flygstation
vid Hårsfjärden med
hangar och slipar se-
dan stationen överta-
gitsavflygvapnet. Flyg-
depåfartyget (Id pan-
sarskeppet) Dristighe-
ten, tidigt 1930-tal.
(Stellan Anestad via
SFF)
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Höga telefonstolpar
med trådar och star-
tande flygplan borde
inte gå ihop, men den-
na bild är lagen på en
tillfällig bas i Eslövs-
trakten under Skåne-
manövern i september-
oktober 1935. 1 sam-
band med luftförsvars-
övningar märktes den
(tillfälliga) 2:a bomb-
divisionens Fokker
S 6-plan med svarta
rutor på vingarna,
svarta rutor och röd
räv på kroppen och in-
dividnummer 1-9. CFV
general Torsten Friis
(med karta) och Nils
Söderberg. (Allan Dahl
via SFF)

med sitt uppdrag som svensk flygattaché i Berlin.
Inom det svenska flygvapnet var kamouflering där-
emot tämligen oprövad. Därför är det särski It intres-
sant att det av utvärderingen framgår att under
övningen utfördes maskering av endast en flyg-
planstyp och det var S 5A. Flygplanen kom från F 2
som var Enells egen flottilj...

Att även de enskilda deltagarna i studiegruppen
drabbats av logistikbekymmer under övningen tor-
de vara tämligen klart. Underhållsfrågan ansågs
faktiskt ha varit så besvärande och omfattande att
studiegruppen rekommenderade att "frågan härom
överlämnas till en särskild kommission inom flyg-
vapnet att lösas i samband med flygvapnets omor-
ganisation och nyuppsättning".

Det är inte enbart övergripande frågor, som fram-
tida baseringar och transportmöjligheter, som lyfts
av studiegruppen. Man belyser också sådana saker
som bränslekvaliteter och förgasarbekymmer. Ut-
värderingen innehåller också en begäran om snara
försök med medel mot nedisning av flygplan, ett
förslag till lämplig metod vintertid för kupering och
stannande av flygplansmotorer, omdömen om mo-
torvärmare, uppbyggnad av fältverkstäder för flyg-
plan och önskemål om svetsapparater. Ja den inne-
håller även det något lakoniska konstaterandet att
"personalens skidutbildning är otillfredsställande,
vilket medfört stor åtgång på skidmateriel och dess-
utom givit upphov till onödiga personalhaverier."

Kort sagt, studiegruppen anser uppenbarligen
att övningen hade ådagalagt väsentliga brister inom
flygvapnets förmåga att såväl organisera som bedri-
va operativ verksamhet under fältmässiga förhållan-
den. Det här och mycket mera går att utläsa av
rapporten där det framförs både kritiska synpunkter
och förslag till förbättringar inom en rad mycket
viktiga områden. Visserligen är kritiken hållen i en
hovsam ton, men budskapet kan inte misstolkas.

Dessvärre förefaller utvärderingen inte i någon
större utsträckning ha tagits ad notam el ler ens satt
märkbara avtryck i flygvapnets stora omorganisa-
tion, som genomfördes senare under 1936. Innan vi
helt lämnar den stora vinterövningen 1936 förtjänar
innehållet i  följande lilla rapport, som även den
skrevs i anslutning till övningen, att framhållas. Den
blev nämligen aktuell betydligt snabbare än vad
författaren, vars namnteckning tyvärr är otydbar,
kunnat föreställa sig.

Allmänt omdöme om flygmaterielen
Flygmaterielen har i stort sett .Iimgerat tillfreds-
ställande... Utvecklingen av nya .flygplanstyper
sker dock för närvarande så snabbt, att innan en ny
typ blivit militärt utprovad och tillverkad i större
ritual, hava andra typer med avsevärt förbättrade
prestanda framkommit. I  jämförelse med dylika
.framstå därför nyanskaffade flygplanstyper stund-
om såsom mindre tidsenliga."

Visst var det så. Redan i slutet av samma år, alltså
1936, bedömdes främst de tysktillverkade flygpla-
nen ha fått så förbättrade prestanda att flera av de
svenska flygflottiljerna låg inom farozonen för över-
rumplande fientliga flyganfall.

Utredning
För att i möjligaste mån undanröja detta hot beslöt
chefen för flygvapnet att i början av 1937 tillsätta en
utredning. Syftet varatt undersöka möjligheterna att
skapa skyddade basområden, så kallade bakre ba-
ser, till vilka flottiljerna, el ler delar av dessa, kunde
förflyttas i händelse av mobilisering och hot. En av
dem som fick i uppdrag att genomföra utredningen
var översten Fredrik Adilz. Han hade den 27 februari
1937 beordrats att rekognoscera markområden lämp-
liga för baseringar av bombflottiljerna F 1 och F 4.
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Under sommaren hade fyra större områden under-
sökts. En detaljerad rapport, vars innehåll med ett
imponerande antal kommatecken och bisatser be-
skriver jordmånen i en god del av Sverige, kunde
därför avlämnas i slutet av oktober.

"Rekognosceringarna hava inriktats på att i för-
sta hand finna lämpliga fält." "Vid val av fält har
hänsyn tagits i mycket stor utsträckning till jordmån-
ens art. Ett aldrig så välplanerat och oftast även
väldränerat fait, vars jordmån utgöres av styv lera är,
såvida det icke ligger i vall, oanvändbart en viss tid
efter regn och under höst och vår helt och hållet
otjänligt. Fält med lättare jordmån har därför efter-
strävats, även om dessa skulle kräva ett avsevärt
planeringsarbete, enär de, efter utförd planering, äro
mera ägnade som flygfält. Så har t.ex. fallet varit i
trakten av Skövde. Hela partiet öster om sjön Östen
består av öppna, jämna fält, som dock äro rätt mycket
genomskurna av mindre diken. Iståndsättande av
dessa fält skulle kräva relativt ringa arbete, om man
bortsåg från leran. Denna är emellertid här enligt
samstämmig utsago av särskilt svår beskaffenhet.
Sagda terrängområde är därför enligt mitt förmenan-
de icke lämpligt för basering av flygförband.

Vid bedömning av fältens användbarhet har ut-
gåtts ifrån, att tunga vältar stå till förfogande för
tillpackning av jorden, särskilt under de våta årsti-
derna. Huruvida det, oaktat detta, är möjligt att
basera bombförband annat än i undantagsfall under
höst och vår på icke permanenta flygfält undandra-
ger sig, för närvarande, mitt bedömande."

Dessutom tillade chefen för F 1 att "av de under
sommaren rekognoscerade fälten äro ytterst fa så
fria från hinder, att de, för den händelse de icke äro
upplöjda, el ler besådda med rotfrukter eller dylikt,
äro lämpade att omedelbart tagas i bruk som flyg-
fält."

Fortsättningsvis följer en beskrivning som ger
vid handen att inget av de undersökta fälten i trak-
terna av Skövde, Karlsborg, Halmstad och Göteborg
var riktigt lämpade för det tänkta ändamålet. Orsaken
var oftast jordmånen.

Strax efter nyåret 1938 engagerar sig även chefen
för försvarsstaben, general 0 G Thörnell, i ärendet
genom en PM ställd till Chefen för flygvapnet. Skri-
velsen rör synpunkter på en kommande fredsför-
läggningsplats för andra tunga bombflottiljen, men
innehållet belyser även det aktuella läget och reso-
nemanget beträffande lokalisering av flygbaser i
allmänhet:

För närvarande bedömas de ryska och tyska mo-
derna tyngsta och tunga bombförbanden hava en
längsta praktisk räckvidd av c:a 800 km. resp 550-
600 kin. Enär fredsförläggningsplatsen bör väljas
med hänsyn till sannolika krigsfall, innebär detta,
att en fullt skyddad förläggningsplats mot flygan-
fall, utgående från ryskt eller tyskt territorium,
endast står att finna i  södra och mellersta Norr-
lands inland (Östersund som centrum).

Bortser man från de relativt fåtaliga tyngsta
bombförbanden och endast tager hänsyn t i l l  de

tunga, kan f  n en fullt skyddad förläggningsplats
väljas i stort sett inom området, som i norr begrän-
sas av latituden genom Umeå, i  söder av linjen
Eskilstuna — Strömstad samt i öster av Norrlands-
kusten och linjen Gävle — Eskilstuna.

Av det då hemliga dokumentet framgår fortsätt-
ningsvis att man är tvungen att "taga hänsyn till en
framtida utökning av bombförbands räckvidd. Re-
dan vid en ökning av räckvidden till 900 å 950 km.,
vilket inom en nära framtid torde ligga inom möjlig-
heternas ram, kunna bombföretag från ryskt territo-
rium nå hela landet." "Med växande räckvidder för
anfallande bombförband kommer det nuvarande
skyddade området att krympa ihop mot sydvästra
Jämtland. Lämpliga baseringsområden stå emeller-
tid här icke till förfogande."

Mot bakgrund av de flygfältsrekognosceringar
som genomförts under 1937 förordar försvarsstabs-
chefen ändå en lokalisering av förläggningen till
"landets inre delar där de för flygbasering bäst
lämpade områdena utgöras av västra Mälardalen
samt områdena mellan Hjälmaren, Vättern och Vä-
nern. Dessa områden ligga visserligen redan nu
inom eller nära räckviddsgränsen för ryska och tyska
bombförband, men hava fördelen av lång förvar-
n ingstid."

Några år senare kom såväl F 6 som F 7 att förläggas
till detta område. Man bör observera att samma
område även var avsett att utgöra "bakre basområ-
de" för flygvapnet.

Lokaliseringen av de bakre baserna var alltså klar
och beslutad. Återstod förläggningen av de främre
baserna. Deras geografiska placering i landet var
fastställd, men förutsättningarna för att lokalt eta-
blera dem var inte helt givna. Sommaren 1938 de-
talj rekognoscerade därför flygvapnet i egen regi ett
stort antal fält och andra områden från Boden i norr
till Rinkaby i Skåne. Resultatet sammanfattades i
form av en tablå och undertecknades av chefen för
flygstaben, B G Nordenskiöld. Av sammanställning-
en och särskilt under rubriken "Beskaffenhet" får
man snabbt en god bild av de studerade områdenas
faktiska status.

Före 40-talet var alla
flygfält utom Bromma
flygplats gräsfält. Lät-
▶a bombflygplan av typ
B 4 Hawker Hart upp-
ställdapå linje vid Lind-
hu lts gård, Långås,
Falkenberg, isamband
ined en övning augus-
ti 1937. (SFF)
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Bomber hängs under
vingen på en B 4 Haw-
ker Hart på basen vid
Lindbults gård i när-
heten av Falkenberg i
augusti 1937. (SFF)

B 4A Hawker Hart F 4-
64 med tillsynstält över
motorn, augusti 1937.
På detta sätt kunde man
arbeta med belysning
utan att det syntes utåt.
Möikläggningvarenav
de viktigaste lufiskvdd-
såtgärderna. (SFF)

Så utgörs till exempel de tre undersökta områdena
i närheten av Uppsala av "omväxlande vall, plöjt och
stubbåker... besådda områden". Andra tänkta områ-
den genomkorsas av diken och all&r, eller så finns
där vägar längs med vilka telefonledningar löpte. En
annan försvårande omständighet var ägarstruktu-
rerna. De aktuella markerna kunde ägas av en eller
flera privatpersoner. Områdena kunde även vara
samfälld mark och således ägas av en hel by gemen-
samt. Som exempel hade de undersökta markerna vid
Danmark, 6 km sydost Uppsala fyra namngivna
ägare samt "flera olika personer i Willinge och Of.
Kumla".

Dessutom var det inte helt givet att ägaren av
marken även brukade den. Åtskilliga av markområ-
dena var utarrenderade till helt andra personer och
lantbruksföretag. Av uppgifterna är det inte heller
svårt att sluta sig till att vissa ägare/brukare inte var
särskilt trakterade av att upplåta eller uthyra välbe-
hövlig jordbruksmark till flygvapnet.

1 den nya flygvapenorganisation, som ingick i
1936 års försvarsbeslut, bestämde riksdagen att det

svenska flygvapnet skulle utgöras av sju flygflottil-
jer, lika många övningsplatser, fyra utbildningsan-
stalter, två centrala flygverkstäder samt lednings-
funktion. Organisationen skulle vara fullt genom-
förd efter sju år och beräknades kosta nästan 24
miljonerlcronor.

En angelägenhet som i den nya organisationen
inte ägnades någon större uppmärksamhet var frå-
gan om flygvapnets krigsbasering! A t t  den var
snudd på hopplöst föråldrad står helt klart när man
läser rapporten som t j f  flygvapenchefen Arthur
Ömberg under hösten 1938 lämnade till försvarsde-
partementet. För att få underlag till rapporten lät han
tidigare under samma år sina operativa chefer under-
söka förhållandena. Flygvapenchefen kunde kon-
statera att flygvapnets krigsbasering i  stort sett
byggde på 1925 års förhållanden!

De landbaserade (hjulförsedda)flygförbanden an-
ses kunna baseras på för tillfället rekognoserade
fält (klövervallan, stubbåkrar etc.) saint — vintertid
— med skidutrustning på tillfrusna sjöar (... ) Krigs-
flygförbandens kvarblivande vid fredsflygflottil-
jerna innebär mycket stora risker för katastrofala
förluster redan under de första timmarna, eller i
varje fall dagarna eflerflentligheternas öppnande.
Fiendens bombförbands anfall mot fredsflygflot-
tiljerna kan t i l l  och med vara anledningen t i l l
kriget och inträffa utan förvarning. De värden,
vilka härvid kunna beräknas gå förlorade, översti-
ga mångdubbelt kostnaderna för anläggandet av
krigsflygfält, genom vilka förbanden kunna un-
dandraga sig dylika verkningar.

Det var till och med så illa ställt att krigsbaserings-
möjligheter helt saknades i landets södra del. För att
överhuvudtaget kunna basera flygstridskrafter där
tvingades man använda de civila flygfälten i Malmö,
Göteborg, Trollhättan och Norrköping.

Klöveråkrar
En person som tidigt och med kraft påtalade brister-
na var överste G H Beckhammar. Han tjänstgjorde
under åren 1937-1939 som chef för flygstabens ope-
rativa avdelning. Det innebar att han hade ansvaret
för flygvapnets basering i händelse av mobilisering.
Beckhammar varockså en av dem som på flygvapen-
chefens anmodan undersökte förhållandena och
den rapport han gav till sin chef var inte nådig:

"Det är sedan gammalt ordnat så att vissa i jord-
bruket använda fait är rekognoscerade för att tagas
i bruk vid mobilisering. Att hålla dessa rek-rapporter
aktuella är ett fruktansvärt arbete och fullständigt
hopplöst. Ty en klöveråker, som ju är bra idag, kan
i morgon vara upplöjd. Operativa avdelningen anse
därför att läget är ohållbart och systemet för framti-
den är absolut förkastligt ur alla synpunkter".

Beckhammar påm inner också om att underrättel-
ser inkommit att tyskarna anlagt välmaskerade, per-
manenta krigsflygfält. Bland annat mot bakgrund av
detta ansåg han att den svenska situationen var helt
ogörlig!
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Den 15 november 1938 ställde armsförvaltning-
ens civila departement en summa pengar till flygför-
valtningens förfogande. Avsikten var klar. För in-
ledningsvis 90 000 kronor skulle flygförvaltningens
byggnadsavdelning i samarbete med Sveriges geo-
logiska undersökning (SGU) bedriva "geologiska
undersökningar i avsikt att upprätta baseringsområ-
den" och för "iordningställande av flygfält vid för-
stärkt beredskap och mobilisering". Uppgiften visa-
de sig bli enorm och innan dess första etapp avslu-
tades ungefär ett halvt år senare, hade den dessutom
blivit snudd på rikstäckande.

I sammanhanget bör man ha i minnet den slutsats
beträffande baseringsmöjligheter som några år tidi-
gare framförts av studiegruppen vid flygvapenfält-
övningen med trupp. I rapporten påtalades vikten av
ändamålsenlig basering, samt att "förhandsrekog-
noscering av fält för landflygplan måste utföras el ler
andra åtgärder snarast vidtagas för frågans lösan-
de". Just detta var man nu i färd med att genomföra
— fast tre år senare.

När den första etappen av de geologiska under-
sökningarna avslutades under vårvintern 1939 hade
inte mindre än 180 tänkbara flygbasområden rekog-
noscerats i landet. Av dessa kostnadsberäknades
95 platser. Totalsumman föranläggandet av baser på
dessa platser beräknades till 29 039 400 kr. Efter
ytterligare granskningar ansågs 40 platser som lämp-
liga med hänsyn till läge, beskaffenhet och kostna-
der. 1 april 1939 minskas antalet dock 61123 stycken
av Chefen för flygvapnet. Med förslaget som grund
beviljade riksdagen i juni 1939 medel till flygförvalt-
ningens byggnadsavdelning för anläggande av 20
permanenta krigsflygfält.

Trots alla skrivelser, undersökningar och utred-
ningar är det fascinerande att idag konstatera att det
under åren närmast före andra världskriget i stort sett
hände mycket lite, eller rent av ingenting för att
praktiskt lösa frågan om hur det svenska flygvapnet
skulle baseras i händelse av ofred.

Visserligen var avsevärda markområden under-
sökta och åtskilliga rapporter upprättade, men prak-
tiskt gjordes inga större ansträngningar för att bringa
frågan til l en lösning. Idag skulle man måhända
uttryckt saken som "mycket snack och lite verk-
stad". En av orsakerna till detta kan möjligen stå att
finna i ingressen till en skrivelse från överbefälhava-
ren 0 G Thörnell. Den 9 augusti 1940 skriver han
följande:

"1925 och 1936 års avgöranden beträffande flyg-
vapnets baseringar grundades i huvudsak på erfa-
renheterna från världskriget och på huvudsakligen
teoretiska bedömningar av luftkrigföringens bety-
delse i den totala krigföringen."

Från 1926, då flygvapnet kom att bilda en egen
försvarsgren an lades fyra flottiljflygfält och ungefär
lika många övriga flygfält avsedda för militär verk-
samhet. Dessutom fanns ett fåtal anläggningar som
antingen saknade hangarer, men hade fält, eller tvärs
om, eller var avsedda för mellanlandningar. Ytterli-
gare baseringsmöjligheter i egentlig mening sakna-
des helt. Istället bedrevs flygverksamheten vid öv-
ningar undantagslöst från för tillfället rekognosce-
rade sjöar, hedar eller andra större markområden som
bedömdes lämpliga. För att hålla denna "baserings-
verksamhet" å jour måste fälten rekognosceras i
stort sett varje år. En vanlig rekognosceringsrapport
kunde därför ha följande lydelse: "Verkställd rekog-
noscering i trakten av Såtenäs har givit vid handen
att tvenne fält möjliga att omedelbart tagas i bruk
finnes vid Kålltorp, sydväst Skara samt vid Skrädda-
regården, sydöst Lidköping."

Av skrivelsen framgår även att fälten var tre-
årsvallar och att de skulle plöjas upp samma höst
som rapporten skrevs. När detta skett dröjde det
minst tre år innan grässvålen åter fått en sådan styrka
och fasthet att den i bästa fall — och i torrt väder —
kunde bära ett landande flygplan. För flygstabens
operationsavdelning, som ansvarade för basering,
återstod att söka nya basområden.

En fin sommardag i
augusti 1935 är det
klart för flygning från
Kungsgårdsviken på
Frösön där F 4 som-
martid kunde basera
sina sjöflygplan. På
vintern flög man med
skidor i stället förflot-
törer. Fokker S 6 nr
4395 och 4399. (KrA)
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Upphängning av lätta
bomber på ett jaktplan
av typ J 7 Bristol Bull-
dog. Platsen ärflvgfäl-
let Gräshult nära Karls-
borg. 1936. (KrA)

Vid en skogsdunge på
en tillfällig bas (troli-
gen Hästholmen) står
bombplanet B 3 Jun-
kers Ju 86 från F 1.
Bilden är tagen i juli
1938 och är ett bra ex-
empel på flygvapnets
basering innan de per-
manenta krigsflygfäl-
ten var anlagda. (KrA)

I mitten av 1930-talet hade detta sätt att basera
flygplan egentligen för länge sedan överlevt sig
självt, då det byggde på att flygplanen var små och
lätta och att det inte krävdes någon större kringut-
rustning för att sköta flygverksamheten.

I planeringen för de nya baserna under 1938
klargjordes skillnaden mellan bakre och främre bas-
områden. Bakgrunden till begreppen står att finna i
1936 års försvarsbeslut. Då ombildades ett antal
flygflottiljer till bombförband. Anledningen var att
ett starkt svenskt bombvapen ansågs kunna hindra
fienden att framskjuta egna flygbaser nära Sverige
eller in på svenskt fastland. Till de flottiljer som
"omskolades" hörde bland annat F 4 på Frösön, som
i flygvapnets nya organisation från den 1 juli 1936,
blev lätt bombflottilj.

Då de svenska bombflygplanens räckvidd var
begränsad krävdes två typer av baser för att effektivt
kunna bedriva operativ verksamhet. Anfal I mot fient-
liga mål skulle utgå från främre baser. Dessa skulle
även utnyttjas för mellanlandning samt för snabb
bunkring av drivmedel, ammunition och bomber i
anslutning till de operativa insatserna. De flygfält
som avsågs ingå i de främre baserna, det föreslogs
två till tre stycken per bas, skulle förläggas med

inbördes avstånd om tre till åtta kilometer. Redan i
fredstid skulle dessa baser utrustas med förråd,
förläggningaroch kommun ikationsmöj I igheter. Främ-
re baser skulle finnas i de två huvudriktningar som
flygförbanden avsågs verka i vid olika krigsfall och
vara belägna i kustnära trakter.

Det främsta kriteriet för ett bakre basområde var
att det skulle ligga utom det fientliga bombflygets
normala räckvidd och således vara beläget djupare
inne i landet. Det bakre basområdet skulle bestå av
minst ett flygfält per division. Fälten i de bakre
basområdena skulle även ha bra kommunikations-
möjligheter, alltså närhet till väg, järnväg eller sjö.
För stridsledning och underhållstjänst krävdes goda
signalförbindelser i form av möjlighet att ansluta till
telefonnät, samt helst även elektrisk kraft. Med tanke
på försörjningen fick baserna inte heller ligga allt för
avlägset från fredsflygflottiljer och depåer. Eska-
derns, alltså bomb- eller spaningsflottiljens krigs-
flygfält, skulle dessutom vara så geografiskt samla-
de att eskaderchefens strids- och underhållsledning
var möjlig, samtidigt som baserna måste vara så
spridda att fiendens spaning och anfall mot dessa
inte underlättades.

Man lägger märke till att den geografiska lokali-
seringen av baserna samt begreppsförklaringen i
stora stycken följer det förslag som lämnades av
studiegruppen som utvärderade vinterövningen två
år tidigare!

Något som däremot inte beaktades vid uppsätt-
ningen av de bakre baserna var studiegruppens
förslag att låta materieltransporterna och under-
hållsfrågan lösas av en särskild kommission. Trans-
porterna till de bakre baserna blev omständliga.
Detta belyses av att den lätta bombflottiljen F 4 i
Jämtland skulle basera sina divisioner mellan Vänern
och Vättern i ett område som låg cirka 70 mil från
fredsförläggningen på Frösön.

Placeringen av flygbaserna föranleddes av två
scenarier. Det ena var "Krigsfall I", vilket innebar
krig mot Tyskland. Bombförbanden F I i Västerås
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och F 4 på Frösön föreslogs då fa bakre basområde
med fem bakre baser i Västergötland. Främre baser
föreslogs på sex platser i Skåne. Ytterligare främre
baser skulle anläggas på Gotland. Ett civilt fält i
närheten av Nyköping skulle övertas samt ytterliga-
re främre baser byggas i närheten av detta. Dessut-
om beräknades ytterligare basertillkomma för flotti 1 -
jen F 3.

"Krigsfall 2", krig mot Sovjetunionen, innebar
ingen förändring i  de bakre basernas placering.
Även placeringen av de främre baserna på Gotland
samt i Nyköpingstrakten var desamma. Däremot
föreslogs nya baser tillkomma i norra Uppland, Väs-
terbotten och Norrbotten. Anmärkningsvärt är att
flygfält vid "Krigsfall 2" även ansågs behövas i
centrala Jämtland, men där hade man inte hittat några
lämpliga platser.

Under studierna av källmaterialet om flygvapnets
basering på 1930-talet dök ett intressant dokument
upp. Handlingen berör inte direkt frågan om base-
ring, men kan sägas belysa flygvapnets förutsätt-
ningar att, i händelse av mobilisering, upprätta och
bedriva operativ verksamhet. Avsikten med de pla-
nerade baserna var ju att en stor del av flygvapnets
operativa verksamhet skulle "utlokaliseras" vid
mobilisering och krigstillstånd. Efter att ha tagit del
av den tämligen kritiska rapporten kan man fråga sig
hur god förmågan hos de enskilda flottiljerna egent-
ligen var att organisera och genomföra en mobilise-
ring.

Den gällande mobiliseringsplanen hade faststäl Its
år 1934. För attkontrollera hurdet låg till med den nu
färdiga och förmodligen även flera gånger revidera-
de planen lät chefen för flygvapnet i början av år 1937
genomföra en granskning av mobiliseringshand-
lingar och förberedelser. Utsatta för detta tämligen
överrumplande "anfall" blev samtliga flygflottiljer
samt flygverkstäderna. Granskningarna. som ge-
nomfördes genom personliga besök, ägde rum de
första dagarna i februari. Under granskningen fram-
kom omständigheter som var av sådan art att det
föranlät chefen för Kungl Flygförvaltningen, T Friis,
verbalt ta flottiljcheferna och styresmännen i örat!
Det framgår inte minst av den skrivelse han den 4
mars skickade till chefen för F 1 i Västerås.

Den rapport som avlämnats efter slutfört gransk-
ningsuppdrag, giva anledning ti l l  följande erin-
ringar:
1. Organisationsplanen

Krigstjänstgöringsorder ha icke slutexpedie-
rats. Krigplaceringslistorna voro ofullständi-
ga. Föreskrifterna för mottagning och inmönst-
ring av personal voro föråldrade. Fördelnings-
listor för motorfordon voro icke upprättade.

2. Utrustningsplanen
... var beträffande intendenturmateriel icke plan-
lagd.

3. Förläggningsplanen
... var icke reviderad.

4. Förplägnadsplanen
... var praktiskt taget obefintlig!

5. Expeditonernas anordnande
planen var starkt föråldrad

6. Tjänstgöringsplanen
... förelåg endast i utkast.

7. Mobiliseringskostnadsberäkningen
... saknades helt.

Slutomdöme
Mohverket vid F 1 befann sig i  ett synnerligen
ofullständigt skick!

Fortsättningsvis framgår dock av den omfångsrika
rapporten att chefen för F I ingalunda var ensam om
att ådra sig svidande kritik. Överlag var det inget
förband som fick vitsordet"med beröm godkänt". Ja,
det var faktiskt inget som ens fick betyget god-
känt... !

Källförteckning
Krigsarkivet
— Flygvapnets kommandoexpedition: Koncept

1933-37
— Flygstabens centralexpedition: Utg skrivelser

1935-38, Ink skrivelser 1935-38, Studier och un-
derrättelser

— Flygstabens organisationsavdelning: Utg hemli-
ga skrivelser 1935-39, Ink hemliga skrivelser 1935-
40

— Flygstaben Specialredogörelse 4. Basredogörel-
se 1937-46

— Flygförvaltningen byggnadsavdelning: Hand-
I i ngar rörande markfrågor 1923-44, Förteckning-
en över flygets fastigheter

— Beredskapsverket avd 1 Försvarsberedskap 1937-
45

Sommaren 1939 är det
ännu lugnni Europa, men
man inser att del är hög
tid att förbereda sig för
krig och genomför för-
sök med maskering. Ett
av F 8:s jaktplan av typ
J 8 Gloster Gladiator
uppstälh i skydd. (Kt-A)
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Beredskapstidens utbyggnad av
krigsflygfält
Lennar t  Andersson

Northrop B 5Bfrån F 4
på ett krigsflygfält i
Skåne. (Åke Bergman
via SFF)

När flygvapnet bildades i juli 1926 fanns endast fyra
någorlunda användbara flygfält att överta från ar-
men: Barkarby, Boden, Karlsborg och Malmen. Vid
Skillingaryd i Småland, Vännäs i Västerbotten och
Visborgs slätt på Gotland fanns hangarer men inga
iordninggjorda flygfält, och vid Rinkaby i Skåne
fanns fält, men ingen hangar. De nya flygkårerna F 1,
F 4 och F 5 fick efterhand egna flygfält vid Västerås,
på Frösön och i Ljungbyhed.

Provisoriska fält vid Mohed i Hälsingland och
Rommehed i Dalarna började användas som mellan-
landningsfält, men i övrigt saknades iordningställda
flygfält att sprida flygplanen till i händelse av krig helt
och hållet. I den utredning som föregick 1936 års
försvarsbeslut hade visserligen förts ett resone-
mang om behovet av bakre och främre flygbasområ-
den i krig, men inte förrän hösten 1938, mindre än ett
år före krigsutbrottet, började man ta itu med flygvap-
nets uppenbara brist på baseringsmöjligheter. En
utredning tillsattes och i februari 1939 kunde Chefen
för flygvapnet sända ett förslag i frågan till försvars-
staben.

Vintern 1938-39 hade man tillsammans med Sveri-
ges geologiska undersökning (SGU) gått igenom
hela Sverige för att finna lämpliga områden för perma-
nenta krigsflygfält, och i april 1939 föreslog sedan

Chefen för flygvapnet anläggande av krigsflygfält
på 23 olika platser. Planeringsarbetet hade byggt på
följande principer. Inom ett bakre basområde skulle
finnas minst ett krigsflygfält för varje division samt,
om möjligt, ett reservflygfält. Ett antal främre baser
skulle anläggas i alla de riktningar som flygvapnet
beräknades kunna verka, med ett fält per division.
De skulle redan i fred förses med bomb- och drivme-
delsförråd, förläggningaroch signalutrustning, men
hållas hemliga. Fälten skulle om möjligt läggas i
grupperom tre med 3-10 km emellan.

För krigsfall 1, det vill säga krig mot Tyskland,
föreslogs bakre baser för bombförbanden F 1 och
F 4 vid Badened, Storeberg, Jonstorp, Mockeltorp
och Kyrketorp i Västergötland. Ett sjätte fält vid
Fimmerstad eller Forsvik beräknades bli för dyrt.
Främre fält skulle ligga vid Björka, Sövdeborg (två
stycken), Rinkaby, Everöd och Wanneberga, alter-
nativt Ripa, alla i Skåne. Dessutom var tre fält redan
under arbete på Gotland. Det civila flygfältet Stig-
tomta utanför Nyköping kunde övertas. Vidare kun-
de tre nya fält byggas i närheten: Enstaberga, Skav-
sta och ett icke namngivet. Spaningen och jakten
beräknades kunna använda samma baser som bomb-
förbanden. För nytillkommande förband, F 6, F 7 och
F 3:s nya strategiska spaningsdivision, skulle ytter-
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ligare sex bakre och sex främre fält komma att behö-
vas.

Vid krigsfall I mot  Sovjetunionen, var de bakre
baserna desamma. För verkan mot sydost skulle som
främre baser användas fälten vid Nyköping och på
Gotland. För företag riktade mer österut föreslogs
nya fält vid Väsby, Tierp och Gryttjom i norra Upp-
land. För verkan mot nordost behövdes fält vid Lund
och Olofsfors samt utvidgning av Vännäsfältet;
samtliga belägna i Västerbotten. För verkan norrut
fanns Boden och den civila flygplatsen i Kalix. Ett
krigsflygfält föreslogs på Kallaxheden vid Luleå. En
grupp fält skulle även behövas i Östersundstrakten,
men där hade inga lämpliga platser hittats. För F 5
behövdes vid krigsfall I reservbaser i Rommehed,
Skärsjö och Svärdsjö eller Grangärde i Dalarna.

Krigsutbrottet
Vidandra världskrigets utbrott den I september 1939
fanns endast tio militära flygfält att tillgå: (från söder
till norr) Ljungbyhed, Rinkaby, Malmen, Karlsborg,
Barkarby, Västerås, Frösön och Boden, samt de
nyss färdigbyggda fälten vid Bunge och Roma på
Gotland. För att flyg över huvud taget skulle kunna
baseras i den södra delen av landet måste de civila
fälten Bulltofta, Torslanda, Trollhättan och Norrkö-
ping tas i anspråk.

Nyheterna om blixtkrigets effektivitet, bland an-
nat genom snabba anfal I mot motståndarens flygba-
ser, visade att frågan om speciella krigsflygfält nu
var högst akut. Om flygvapnet inte kunde flytta ut
från de kända fält där flygplanen fanns i fredstid var
risken stor att flyget skulle slås ut på marken i
samband med det första anfallet.

1 juni 1939 hade riksdagen beviljat medel till anläg-
gande av 20 stycken krigsflygfält, nummer 1-20
enligt förteckning på sidan 37. Fält 11 Skavsta och
fält 20 Kallax kom dock att färdigställas som flottilj-
flygfält för F 1 I och F 21 och ersattes med andra fält.
Under perioden 1939-40 ökade antalet krigsflygfält
till 25 och antalet depåfält till åtta, men flerbehövdes.
De nya fälten skulle för övrigt inte vara fullt använd-
bara förrän 1941.1 februari 1940 påpekade chefen för
flygvapnet att de nya utrikepolitiska förhållandena
krävde revidering av planerna och erfarenheterna
från det tyska anfallet på Polen visade att iordning-
ställda krigsflygfält var oundgängliga.

Mellan mars och december 1940 beviljades medel
till 15 nya fält, nr 20-34, och i maj-juni 1942 anslogs
pengar till ytterligare fem, nr 35-39. Av dessa låg ett
större antal i norra Sverige. Mellan 1941 och 1943
ökade genom nyanläggning antalet krigsflygfält och
depåfält därför till 44 respektive 14 stycken. -

Vid krigsflygfälten byggdes efter hand baracker,
ammunitions- och drivmedelsförråd, flygplansvä-
gar och flygplansskydd i form av öppna eller täckta
jordvärn och hangarbyggnader, så kal lade ladvärn.
Stort arbete lades ned på att maskera fälten. De
besåddes bland annat med olika grödor på olika
partier, för att från luften ge intryck av uppstyckad
åkermark. Byggnader gavs ett ladliknande utseende
och flygplanens uppställningsplatser spriddes om

•  Flottiljfält
0  Militära flygfält
13 Civila fält använda

av flygvapnet

5

Torslanda

F 5 Ljungbyhed

Kalix
Boden O °

Vännäs
0

F 4 Frösön

Mohed
0

irzz;
Rommehed

0

F 1 Västerås F 8 Barkarby

rlsborg
p Norrköping

•
F 3 Malmen

•
Bulltofta

Visby Bunge
Roma

möjligt ut i skogskanterna runt om. En civil tillsy-
ningsman utsågs för varje fält.

På de fält som annars skulle bli oanvändbara
under långa perioder på grund av markbeskaffenhet,
eller i samband med tjällossning anlades permanen-
tade startbanor. Av flottiljerna disponerade endast
F 11 och F 21 hårdgjorda start- och landningsbanor.

Följande krigsflygfält hade banor: Fält 5 Bade-
ned, Fält 9 Kyrketorp, Fält 12 Väsby, Fält I 4 Nygård,
Fält 17 Vännäs, Fält 18 Lund/Hällnäs, Fält 20 Björne-
gården, Fält 27 Hallviken, Fält 31 Unbyn, Fält 33
Kavaheden och Fält 34 Kalixfors. Därutöver var
fälten vid Boden, Bunge, Kalix och Rinkaby försed-
da med banor.

Tillgängligajlygbaser
1939. (Lennart An-
dersson)
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F 2:s sjöflygplan base-
racks på permanenta
eller tillfälliga sjöflyg-
baser längs kusterna.
Här består "anlägg-
ningarna" av en trä-
brygga. Torpedplan av
typ T 2 Heinkel He 115
märkt F 2-7 (fpl 107).
(SFF)

Även sex lämpliga civila fält försågs med militära
anordningar för att kunna användas som krigsflyg-
fält. För betjänande av fälten vid mobilisering orga-
niserades basgrupper, samt för krigsreparationer,
flygfältsavdelningar, som sattes upp av civila an-
läggningsföretag. 1 juli 1942 delades landet upp i fem
flygbasområden (Flybo S, W, 0, N och ÖN), vilka
övertog ansvaret för baserna och för basbataljoner
och baskompanier.

När kriget kom fanns, som redan nämnts endast
de fåtaliga flottiljfälten och några civila flygplatser
att tillgå. Våren, sommaren och hösten 1940 sakna-
des fortfarande färdiga krigsflygfält. De fält som i
verkligheten kunde användas vid beredskapspå-
drag och övningar, var Bunge, Roma, Rinkaby, falt
11 Skavsta (senare F 11) och fält 12 Väsby (Tierp),
samt de civila flygfälten Bromma, Bulltofta, Norrkö-
ping, Stigtomta, Torslanda och Trollhättan. Somma-
ren 1941 kom endast två andra krigsflygfält i praktisk
användning: fält 18 Hällnäs och fält 14 Nygård
(Tierp).

En av F 4:s Northrop
B 5B på skidor. I luften
ovanför ettjaktplan av
typel 11 Fiat CR 42från
F 9. Vintermanövern
1941. (SFF)

Fördet sjöbaserade flyget, det vill säga F 2, fanns
1926 fyra från marinen övertagna flygstationer: Fårö-
sund på Gotland, Hårsfjärden, Karlskrona och Nya
Varvet i Göteborg. Dessutom fanns fördet arm&am-
verkande flyget anordningar för sjöflygplan i Boden
och Karlsborg. Ända fram til l mitten av 30-talet
förväntades nämligen även F 3 och F 4 sommartid
operera med flygplan utrustade med flottörer. Vin-
tertid försågs flygplanen i stället med skidor.

För F 2 byggdes en ny depåstation i Hägernäs.
Vid krigsutbrottet kom enklare baser att ordnas i
Uddevalla och Norrtälje, och 1940 tillkom Västervik
och 1941 Hindås. För basering av sjöflygplan be-
hövdes inte så stora anordningar, men ett par or-
dentliga baser med flygplansvärn och små verkstä-
der byggdes. Av den senare typen var baserna Gålö
och Mjörn.

När kriget slutade 1945 fanns sammanlagt nitton
depå- eller flottilj flygfält, varav två med hårdgjorda
banor, 39 krigsflygfält, varav elva med hårdgjorda
banor, och sju övningsfält, varav tre med banor.
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Militära flygfält (utom flottiljtlygfält)
Barkarby
Stockholms enda flygplats innan Bromma byggdes,
då benämnd Hägerstalund. Ursprungligen en del av
Stockholms garnisons övningsfält. Litet fält på 200
x 400 m med två små ladliknande hangarer nära
Järfälla kyrka. Utbyggnad skedde från maj 1934 i
Arbetslöshetskommissionens regi. Vissa förbere-
dande arbeten hade påbörjats redan aret innan.
Övertogs av F 8.

Boden (F 4B, F 21B, ÖNB, Ö 4)
Före detta armsflygfält på 300 x 350 m vid Ing 4
(omnumrerades 1937 till Ing 3 i samband med att
Fälttelegrafkåren, som hade denna benämning, bil-
dade stommen till signaltrupperna i form av S 1), med
hangar och verkstad. Övertogs av F 4, liksom hanga-
ren vid Bodträsket inne i Boden. Den senare använ-
des främst för flygambulansen. 1926-27 utvidgades
och dränerades fältet och en flygtjänstbyggnad
uppfördes. 1929-30 byggdes en hangar för vinterför-
varing av ambulansflygplanet. 1938 tillkom en verk-
stadshangar och 1939 ytterligare en hangar. Mellan
november 1939 och augusti 1940 byggdes fältet ut
och tre betongbelagda banor på 650-800 m anlades.
1943-44 gjordes fältet ännu större och utspridda
ladvärn byggdes. 1945 överfördes fältet till katego-
rin övningsflygfält.

Hästholmen (Stora Lund)
Litet fält från armsflygets tid vid Vätterns strand, på
kronoegendomen Stora Lunds ägor mellan Hästhol-
men och Ödeshög. Inga hangarer. Användes fram
till 1939 som tillfälligt flygfält vid bomb- och skjutut-
bildning, bland annat med B 3. Storlek: 600 x 600 m.

Karlsborg
Litet fält vid Gräshult och sjöflygstationen sorterade
under F 3. Användes vid målflygning och målbog-
sering med land- och sjöbaserade flygplan för luft-
värnet vid Karlsborg (A 9) och för Bofors. Från och
med 1928 var F 3-förband baserade i Karlsborg varje
sommar/höst. Omkring 1930 flyttades flygfältet till
ett provisoriskt fält på cirka 500 x 500 m vid Infante-
rivolontärskolan. Vid ombyggnad av Malmenfältet
flyttade hela F 3 tillfälligt över till Karlsborg.

Fältet övergick i flygförvaltningens ägo 1936 och
byggdes ut mellan april 1937 och juni 1938, sedan det
blivit bestämt att F 6 skulle förläggas där. En stor
hangar uppfördes 1936-1938. Den var byggd för en
division tunga bombplan, eftersom det först var
meningen att den så kallade 2. tunga bombflottiljen
skulle förläggas till Karlsborg. Hangaren delades
sedan på mitten för att rymma två divisioner lätta
bombplan. En tredje hangar byggdes också för 3.di-
visionen. Sommaren 1938 baserades F 4 i Karlsborg
på grund av omfattande fältarbeten på Frösön. Den
1 juli 1939 bildades F 6.

Kvidinge (F 5K, Ö 3)
En mil VNV Ljungbyhed. lordningstäl It 1935-1936
för tillfällig användning av F 5, storlek 600 x 600 m.

Mohed
Landningsplats på 400 m i två riktningar utan särskil-
da anordningar, cirka 12 km väster om Söderhamn.
Färdig hösten 1935. En slip byggdes vid den närbe-
lägna Florsjön. Tillhörde Flygförvaltningen. Se vi-
dare under I n  35.

Rinkaby(F SR, SRy, Ö 4)
Gropigt och ojämnt fält utan hangar i anslutning till
A 3:s skjutfält, cirka 15 km sydost om Kristianstad.
Användes av Flygskolan, speciellt av jaktkursen,
men även för landnings- och skjutövningar. Iord-
ningställt 1934-1935. Ombyggt till krigsflygfält okto-
ber 1939-juni 1940. Fältet försågs då med tre perma-
nentade banorpå 670 m, (öratt tyngre flygplan skulle
kunna använda fältet. En större och tre mindre han-
garer och ett antal baracker byggdes. Efter F 10:s
tillblivelse användes fältet ofta av någon division
från den flottiljen. Åter övningsfält 1945.

Ripa
Användes redan under 30-talet av jaktkurserna.
Inga särskilda anordningar. Se vidare under fält 3.

Rommehed
Vid Stora Tuna, sydost om Borlänge i Dalarna. Fält
på cirka 500 x 500 m utan anordningar. Tillhörde från
början Dalregementet. Se vidare under fält 15.

Skillingaryd
Armglygetsgamla fält inom Skillingaryds skjutfält,
cirka 4 mil söderom Jönköping. 360 x400 m stort med
en hangar.

Visborgs slätt
Beläget 2 km söderom Visby. Ett litet gräsfält utanför
infanteriregementets kaserner, cirka 350 x 200 m.
Start och landning kunde företas endast i en riktning.
Hangar byggd under första hälften av 20-talet.

Vännäs (F 4V)
Cirka 14 km nordväst om Umeå på Västerbottens
regementes tidigare mötesplats. Fält på 430 x 700 m

luft-
värnsautomatkanon.
Flygsoldaierfrån F 10
påfäh 16 Bratiforshe-
den sommaren 1943.
(StifielsenKrigsflygfäll
16)
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Detta maskeringsnät
ser rätt ejfektivt ut! Det
kamoulleradejlygpla-
net är en Seversky J 9
(F 8-37) och bilden är
tagen 1943. (SFF)

Stämnings)5,11d bild av
Northrop B 5Bfrån F4
vid en krigsflygfält.
Observera den påmå-
lade utsmyckningen.
(SFF)

försett med en hangar och iordninggjort under Flyg-
kompaniets tid. Administrerades av F 4. Se vidare
under fält 17.

Nya krigsflygfält byggda under
beredskapen
Fält 1 Björka
Fem km WNW Sjöbo i Skåne. Fyrkantigt fält på 1000
x 1 100 m byggt september 1939 -juli 1940.

Fält 2 Sövdeborg (F 5S, SSö)
Tre km SSW Sjöbo. Byggt september1939-juli 1940.
1945 överfört till kategorin övningsflygfält.

Fält 3 Ripa (F 5Ra, SRa)
Tre km väster om Åhus i Skåne. Rekognoscerat i
januari 1939. Byggt september 1939-maj 1940. An-
vändes under kriget bland annat av F 10 och F 11.
1945 överfört till kategorin övningsflygfält.

Fält4Everöd
Tretton km väster om Åhus. Byggt september 1939-
maj 1940, utbyggt 1942-43.

Fält 5 Badened
Elva km ONO Vara. Byggt oktober 1939-augusti
1940. Tre rullbanor på 900 m byggdes oktober 1942-

juli 1943.

Fält 6 Hasslösa
En mil SO Lidköping. Byggt oktober 1939-september
1940, utvidgat 1942-43.

Fält 7 Jonstorp
Sex km NO fält 5. Byggt oktober 1939-augusti 1940.

Fältö8 Mockeltorp
Elva km söder om Töreboda. Byggt oktober 1939-
september 1940, utvidgat 1943. Längsta utsträck-
ning I 400 m.

Fält 9 Kyrketorp
Två km söder om fält 8. Byggt september 1939-juli
1940. Tre stycken 700m rullbanor i form av en triangel
byggdes maj-juli 1940.

Fält 10 Enstaberga
Åtta km väster om Nyköping. Byggt september
1939-september 1940.

Fält 11 Ölme
Skulle ursprungligen ligga vid Skavsta, fyra km NW
Nyköping. Byggt september 1939-oktober 1940 med
rullbanor, men övertogs av F 11 när flottiljen sattes
upp i juli 1941. Nytt fält byggt 25 km österom Karlstad
oktober 1940-oktober I 941. 1945 överfört till katego-
rin övningsflygfält.

Fält 12 Väsby
Strax norr om Tierps kyrka. Byggt oktober 1939-
augusti 1940, utvidgat 1942-43. Tre 700 m rullbanor
byggdes maj-juli 1940.

Fält 13 Gryttjom
Två km SW Tierps kyrka. Byggt oktober 1939-okto-
ber I 940, utvidgat 1942-43.
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Fält 14 Nygård
Fem km NNW Tierps kyrka. Byggt oktober 1939-
oktober 1940, utvidgat 1942-43. Tre 700 m rullbanor
byggdes maj-oktober 1940.

Fält 15 Rommehed
Sju km SO Borlänge. Använt även tidigare som
mellanlandningsfält (Se ovan!). Ombyggt november
1939-september 1940. 1945 överfört till kategorin
övningsflygfält.

Fält 16 Brattforsheden
En mil öster om Molkom, Värmland. Byggt septem-
ber 1939-juli 1940, utbyggt 1942-43.

Fält 17 Vännäs (NV)
Nära tre mil väster om Umeå. Litet nit som använts
tidigare, utvidgat till 500 x 900 m. Tre rullbanorpå 450,
550 och 700 m byggdes oktober 1939 -juli 1940. 1945
överfört till kategorin övningsflygfält.

Fält 18 Lund
Mindre fält på 650 x 1000 m, fem km söderom Hällnäs,
Västerbotten. Byggt september 1939-jul i 1940. Två
rullbanorpå 700 tillkom i maj-juli 1940.

Fält 19 Olofsfors, Nordmaling
Fem mil SW Umeå. Byggt oktober 1939-oktober
1940, utbyggt 1942-43. 1945 överfört till kategorin
övningsflygfält.

Fält 20 Björnegården
Fält 20 var ursprungligen benämningen på det fält på
Kallaxheden, fyra km SW Luleå som byggdes sep-
tember 1939-augusti 1940 med rullbanor. Övertaget
av F 21 vid dess bildande i juli 1941. Beteckningen
övergick därför till ett fält vid Råda, fyra km väster om
Lidköping. Byggt maj 1940-juli 1941. Tre 900 m rull-
banor byggdes september 1942juni 1943.

Fält 21 Ekgården
Tre km SSO Lidköping. Byggtjuni 1940-juni 1941.

Fält 22 Sävare
Sju km SO Lidköping. Byggtmaj 1940-juni 1941.1945
överfört till kategorin övningsflygfält.

Fält 23 Sundbro
Sju km NW Uppsala. Byggt september 1940-juli
1942. 1945 överfört till kategorin övningsflygfält.

Fält 24 Sommaränge, Viksta
23 km norr om Uppsala. Byggt oktober 1940-maj
1942, utbyggt 1943.

Fält 25 Tallhed
En mil NO Orsa. Byggtoktober1940-juni 1943. 1945
överfört till kategorin övningsflygfält.

Fält 26 Optand
Åtta km SO Östersund. Byggt september 1940-juni
1943. 1945 överfört till kategorin övningsflygfält.

Fält 27 Hallviken
En och en halv mil SSW Strömsund i Jämtland. Byggt
med rullbanor juli 1940-oktober 1942, utvidgat 1943.

Fält 28 Hedlunda, Gunnarn
Sex milNW Lycksele, Lappland. Byggtjuni 1941juli
1943.

Fält 29 Storberg
Femton km SW Arvidsjaur, Lappland. Byggt juni
1941-augusti 1943.

Fält 30 Malmesjaure
Tre och en halv mil norr om Arvidsjaur. Byggt juli
1941-augusti 1943.

Fält 31 Unbyn
En och en halv mil SSO Boden. Byggt med två 800 m
rullbanor och en på 1 000 m oktober 1940-juli 1943

Fält 32 Övre Heden
Åtta km väster om Boden. Byggt september 1940-
september 1941, utvidgat 1942-43.

Fält 33 Kavaheden, Gällivare
Fem km öster om Gällivare. Byggt med två rullbanor
på 800 m och en på 900 m under tiden augusti 1941-
september 1943. 1945 överfört till kategorin övnings-
flygfält.

Fält 34 Kalixfors, Kiruna (ÖNKi)
En mil söder om Kiruna. Triangelformat fält byggt
med tre 800 m rullbanor september 1941-augusti
1943. 1945 överfört till kategorin övningsflygfält.

Fält 35 Mohed
En mil väster om Söderhamn. Byggt juni 1941-sep-
tember 1942. 1945 överfört till kategorin övnings-
flygfält.

Fält 36 Åkerby
Åtta km väster om Örebro. Byggt juni 1940-septem-
ber 1941.

Bombtransport med
hjälp av bandtraktor,
sommaren1943.(SFF)
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SAAB B I 7B nr 33 från
F 7 på krigsbas om-
kring 1943. (SFF)

Vintertid måste moto-
rerna startas kontinu-
erligt eller värmas upp
med hjälp av koleldade
värmekaminer m e d
kapell. SAAB B I  8B
från F 14. (SFF)

Fält37 Hultsfred
Tre km norrom Hultsfred, Småland. Byggt maj 1942-
september 1943.

Fält38 Humsjöhult, Forsvik
Åtta km NNW Karlsborg. Byggt augusti 1941-sep-
tember 1943.

Fält 39 Naisheden
Tre mil MW Överkalix, Norrbotten. Byggt juni 1942-
juli 1943.

(Fält 40)
Fält 40 var ursprungligen ett fält vid Riksten, Tullin-

ge, söder om Stockholm. Rekognoscerat i februari
1943. Färdigbyggt som flottilj flygfält för F 18 1946.

Arboga (CVA)
Tre km öster om Arboga. Byggt november 1942-1945
i anslutning till bergverkstaden CVA (Centrala Verk-
staden i Arboga). Trekantigt fait med 1700 m längsta
sida.

Bunge, Fårösund (F 2F, Ö 2)
Strax väster om Fårösund på Gotland. Byggt juli
1938-juni 1939, utvidgat 1942 till 1300 m. Tre 670 m
rullbanor blev klara i juli 1940. En hangar. 1945
överfört till kategorin övningsflygfält.

Eslöv (F 5E, C 20)
Den nyss färdigställda civila flygplatsen försågs
1939-40 med fyra hangarer, baracker m m, för att
kunna användas av Reservflygskolan (1940-1946).
Storlek: 600 x 700 m.

Navgård (F 5H, Ö 9):
En halvmil VNV Ljungbyhed. Iordningställt 1942.
Fyrkantigt fält på 700 x 700 m, använt av F 5.

Kalix (F 21K, ÖNKa, Ö 7)
Ursprungligen civilt fält byggt oktober 1936-okto-
ber 1941 av Arbetslöshetskommissionen och Väg-
och vattenbyggnadsstyrelsen, utvidgat 1943-44. 1
stort sett cirkelrunt fält med tre permanentade banor
på 750-800 m. Till FV 10 april 1942.1945 överfört till
kategorin övningsflygfält.

Roma (F 3R, OR, Ö 1)
Strax norrom Roma kloster, 15 km SO Visby. Byggt
juli 1938-juli 1939,utvidgat 1942-43 till 1 100 x 1100m.
1945 överfört till kategorin övningsflygfält.

Ystad (F 5Y, SY)
Litet fält på 600 x 650 m sex km öster om Ystad. Ägt
av Armsförvaltningen. Inga speciella anordningar.
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Civila flygfält, använda eller planlagda
som krigsflygfält under beredskapen
Följande civila flygplatser blev försedda med militä-
ra byggnader, flygplansvägar, flygplansvärn och
an dra anordningar under åren 1939-45.

Bromma (C 8)
Från början 800 x 1 200 m stort med fyra banor på 800-
1 000 m. Utbyggt till Sveriges största flygfält med en
femte längre bana på 2 000 m.

Hagshult (C 18)
Tolv km NNO Värnamo. Ursprungligen hjälpflyg-
plats på 500 x 600 m på luftleden Stockholm-Malmö.
Utbyggd till I 000 x 950 m.

Kungsängen, Norrköping (C 4)
Fält på 600 x 750 m, strax öster om Norrköping. Senare
utbyggt på längden till 2 000 m, med 1 700 m perma-
nentad bana.

Skeppsholmen, Sundsvall (C 30)
En och en halv mil NNO Sundsvall på ön Skeppshol-
men i Indalsälvens utlopp. Utbyggt till 1 700 x 1 200
m med en permanentad bana på 1 200 m.

Stigtomta (C 9)
Ursprungligen hjälpflygplats på leden Stockholm-
Malmö. En mil WNW Nyköping, fyra km väster om
F 11. Utbyggt till 950 x 650 m. Använt som krigsflyg-
fält i gruppen Enstaberga-Skavsta.

Trollhättan (C31)
SAAB:s flygfält norr om Trollhättan, 600 x 900 m
stort, senare utvidgat.

Visby (C 25)
Tre km NO Visby. Ungefär trekantigt fält med max
1 400 m utsträckning. Fungerade som ett fält i Got-
landsgruppen tillsammans med Roma och Bunge.

I krigsorganisationen ingick dessutom bland annat
Eskilstuna (C 7), Feringe (C 12), Jönköping (C 5),
Karlstad (C 28), Linköping (C 33), Norrtälje (C 23),
Torslanda (C 1), Vängsö (C 19) och Örebro (C 15).
Som reservfält användes bland annat Skarpnäck
(C 35) och Skå-Edeby (C 36) vid Stockholm och Jo-
hannisberg vid Västerås.

Sjöflygstationer
Fårösund (F 2F, OF)
Övertogs från marinen 1926 och användes av F 2 som
övningsbas för bomb- och skjututbildning med mera.
Stor hangar och två sl ipar. 1945 överförd till katego-
rin övningsflygfält.

Hårsfjärden
På ön Märsgarn 30 km söder om Stockholm fanns en
f  d marinflygstation, som efterhand fick hangar,
förråd och två slipar. Basen var flitigt använd under
kriget.

Karlskrona (F 2K)
Marinens flygstation på Stumholmen överlämnades
1926 till F 2. Utbyggdes till att omfatta en dubbel och
två mindre hangarer, tre slipar, verkstad, expedi-
tionsbyggnad, förrådsbyggnader med mera. 1945
överförd till kategorin övningsflygfält.

Nya Varvet, Göteborg
Cirka 5 km väster om Göteborgs centrum. Tidigare
Marinflygstation. Under beredskapen förbättrad och
använd av F 2.

Nya sjöflygbaser, anlagda under
beredskapen
Gålö (F 2G)
Huvudbas förT 2-divisionen från maj 1940, belägen
innanför Björnön vid Gålö, cirka 8 km SW Dalarö.
Utspridda flygplansvärn ordnades i strandkanter-
na. Verkstad och förläggning till att börja med om-
bord på fartyg.

En division SAAB
S I 7BSfrån F 2 vid en
tillfällig bas. mitten av
40-talet. (SFF)

< >  9  F 2 Hägernäs
0  Gålö

0  Hårsfjärden

Fårösund

Flygvapnets .sjifflygbaser. (Lennart Andersson)
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Karta som visar den
utbyggnad av krigsba-
ser som skedde under
beredskapen. (Lennart
Andersson)

Mjörnbasen:
1 verkstad och förråd, 2 flygtjänstbarack,
3 flygplansvärn, 4 uppställningsplatser. 5
muddring, 6 betongslip och 7 bryggor.
(Lennart Andersson)

Ombordlyftning av två S 5 från 6 div F 2 på pontonkran
vid Nya Varvet i Göteborg den 8 januari 1941. (K G
Rydelius)

Hindås
VidNedsjön,2,5 mil öster om Göteborg. Använd som
altemativ tillNya Varvetfrån januari 1941, tills Mjöm-
basen blev klar.

Luzerna, Västervik (F 2L)
En bas med slip ordnades på ön Luzerna i november
1939. Basen byggdes ut 1942. 1945 överförd till
kategorin övningsflygfält.

Mjörn (MJ)
Belägen vid Lövekulle strax utanför Alingsås. Till-
fål I ig reservbas sommaren 1943. Påbörjades somma-
ren 1944 och blev helt färdig först i februari 1945. Två
flygplansvärn i  strandkanten, slip med uppställ-
ningsplatser, liten verkstad och flygtjänstbarack.

Norrtälje (F 2N)
Använd som bas av F 21939-40 och 1942-43.

Torslanda
En sjöflygstation i anslutning till Torslanda anlades
och blev klar föranvändning av F2 sommaren 1942.
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Kulturreservatet Krigsflygfält 16 Brattforsheden
Jan-Erik Clerkestam
Före detta krigsflygfält 16 med dess byggnader och
försvarsanordningar ligger inom ett av landets främ-
sta naturvårdsområden av hedkaraktär med stort
geovetenskapligt nationellt och internationellt in-
tresse. Fältet är beläget på en sydlig del av Brattfors-
hedens israndsbildning. Under inlandsisens av-
smältningsskede forslades stora mängder sand och
grus med vattenströmmar under isen och avsattes
utanför isranden i ett vidsträckt deltaområde söder
om sjön Alstern.

På Brattfors är skogen och tallheden domineran-
de med mossor och naturlig el ler planterad skog, men
här finns också ljunghed, och de olika naturförut-
sättningarna har skapat en rik flora och fauna. På och
i nära anslutning till fältet finns rödlistade arter av
insekter och fjärilar. Fältet är ett viktigt kärnområde
för den idag mycket ovanliga sandödlan, som har
funnits på Brattforsheden i flera tusen år. Idag finns
endast ett fatal individer kvar.

Det krigsflygfält som byggdes på den 10 000-
åriga Fageråsplatån kom under många år att på ett
påtagligt sätt påverka befolkningen i hela Värmland.
Den före detta krigsflygbasen utgör idag ett minnes-
märke över en plats där många flygare, beredskaps-
soldater, lottor och andra tjänade Sverige under en
oviss och svår tid.

Enligt försvarsbeslutet 1936 skulle 2. lätta bomb-
flottiljen, el ler F 7 Kungl Värmlands flygflottilj, ha
förlagts till Karlstad, där Värmlands regementes (I
22) och Värmlands fältjägarkårs (förutvarande I 26)

övningsområde på Trossnäsfältet skulle övertas.
Placeringsorten blev föremål för livliga diskussioner
och efter utredning beslöts att Tuns gård, Såtenäs-
Lidköping, var ett bättre alternativ, eftersom där
fanns möjligheter att anordna bomb- och skjutmål
inom flottiljområdet.

Tallheden blir krigsflygfält
Företrädare för Flygförvaltningen besökte i april
1939 Uddeholmsbolagets revirförvaltare Erik Geijer
på Lindfors herrgård, Molkom, för en första sonde-
ring om markförvärv. Man fann att den lämpligaste
platsen för placeringen av ett flygfält var söder om
landsvägen och på Fageråshöjdens hemman. I juni

Fält 16 Brattforsheden
från luften. (Via Bern!
Törnell)

Flygtjänstbarack,
värn B och expeditions-
barack. (Hans Lorin)
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Innan kok- och mat-
satsbaracken byggdes
användes detta kok-
hus. Observera ka-
mouflaget. (F 7 muse-
um)

SAAB B 17B från F 7
under Flygvapenöv-
ningen 1942, vilken
utgjorde "premiär" i
operativ tjänst flir det
nya lätta bombplanet
B 17. (F 7 museum)

r--

1939 beviljade och anvisade riksdagen pengar till
anläggande av 20 stycken krigsflygfält med numren
1-20. Två av dessa fält kom att placeras i Värm land,
nämligen fält 11 Ölme, Kristinehamn, och fält 16
Brattforsheden.

Sommaren 1939 inköptes för Kungl Maj:ts räk-
ning 165 hektar mark av Emil Johansson, Vilhelm
Eriksson, Sigfrid Johansson, Einar Karlsson, Karl
Andersson, Gunnar Larsson, Karl Larsson samt
Filip Österdal i Suttertjärn, Gustav Johansson, Fa-
geråsen och Ture Karlsson i Sandtorp. Flygförvalt-
ningen kontrakterade AB Vägförbättringar i Karl-
stad för utförande av flygfältsarbetena.

Arbetet påbörjades och skogen avverkades.
Huggningen utfördes av folk från trakten. Ett särskilt
arbetslag från Fryksdalen drog med sina "järnhäs-
tar" timret till vältor. Timret forslades därifrån vidare
med lastbil till olika lokala sågverk. Timret återkom
som plank och bräder och användes sedan till olika
byggnationer på flygfältet. Klenveden kördes till
massafabriken och riset brändes. Stubbrytning ut-
fördes med hjälp av bandtraktor och stubbarna
forslades till Lesjöfors för framställning av trätjära.

En av bandtraktorerna hade levererats från Tysk-
land till Lindfors järnvägsstation. Den tyske instruk-
tören fick stränga order att inte lämna stationsområ-
det men tog landsvägsbussen till Filipstad för att
köpa kläder. På så vis fick han se hela flygfältsbyg-
get. Efter avjämningen av marken lades ett 20 cm
tjockt jordlager på. På hösten 1939 besåddes flyg-
fältsytan och delades in i olika rutsystem för att ur
maskeringssynpunkt efterlikna odlade fält. De gräs-
fröer som användes var vitklöver, humleluzern, kä-
ringgigel, timotej, hårdsvingel, fårsvingel, ängssving-
el, ängsgröe och krypven. Fältet gödslades kraftigt
efter sådden för att fa en ordentlig gräsyta. Inflyg-
ningsytorna avbanades, men besåddes inte.

Den ryska krigsmakten var också välinformerad
om flygfältsbygget och knappt hade första spadta-
get tagits förrän Pravda skrev: "Svenskarna börjar
bli nervösa och bygger nu flygfält i  Värmland."
Flygfältet togs i militärt bruk våren 1940 och ansågs
färdigställt den 8 juli 1940.

Åren 1941-42 byggdes fyra stycken motstånds-
nästen, tre skyddsrum i betong, fem betongbunkrar,
ett stort antal skyddsvärn, tre bevakningstorn och
två luftvärnstom. I direkt anslutning till motstånds-
nästena nr 1-3, som hade till uppgift att försvara
landningsbanan, uppfördes fyra stycken kulsprute-
värn. Flygplansskydd (jordvärn) uppfördes till ett
antal om 27 stycken och grupperades i direkt anslut-
ning till nästena 1-3. Det fanns 13 B-värn för B 18 eller
andra större flygplan, varav ett ladvärn, och 15 C-
värn för jaktplan.

Jordvärnen byggdes i form av hästskoformade
jordvallar som invändigt kläddes med brädväggar
med gles takkonstruktion och som maskerades med
hönsnät och tallplant. Värnen var på olika sätt för-
bundna med fältytan med taxibanor, antingen ge-
nom skogen eller via befintliga vägar. Norrom fältet
uppfördes näste 4 "Hällebergshöjden" som ligger
högt beläget och utgjorde ett områdesförsvar, som
betjänades med tungt luftvärn i form av ett flertal 7,5
cm Boforskanoner.
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Efter hand uppfördes monteringsfärdiga bygg-
nader i form av expeditions-, flygtjänst-, förlägg-
nings-, matsals-, förråds- och avträdesbarack. Repa-
rationsbyggnad, ett så kallat ladvärn, iordningställ-
des och målades som en typisk svensk ladugård. Det
hade vinschdrivna, fällbara portar. Vissa byggnader
kamouflerades med torv på taken och maskeringen
på flygplansvärnen utfördes i form av hönsnät och
tallplant. Vid arbetena med flygfältet, nästena, hanga-
ren och byggnaderna utgick man från att området
från luften i möjligaste mån skulle uppfattas som en
vanlig gård med omkringliggande åker och ängs-
mark. Detta innebar bland annat att man inte röjde
mer än nödvändigt kring byggnader och taxivägar.

I februari 1942 ökade beredskapen in för ett befa-
rat anfall av tyskarna och F 3 fick i  uppdrag att
organisera 32. basavdelningen vid fält 16. Personal-
styrkan bestod av 25 värnpliktiga, fem underbefäl
och ett antal flygplan- och vapenmekaniker. Basav-
delningen hade som uppgift att betjäna flygvapnet
upp till en divisions styrka. Under april 1942 basera-
des 2. spaningsdivisionen F 3 med S 16 Caproni
under ledning av kapten Arne Tollbom på fält 16. F 3
baserade vid samma tid en division S16 påÖlmetäl-
tet, fåll 11. Basavdelningen återgick i maj 1942 till
Malmen. Senare på sommaren och under en eskader-
övning i september baserades på Brattforsheden två
divisioner B 17 från F 7 och en division S 17 från F 3,
samt av och till Skånska flygflottiljen F 10 med en
division J 20 Falco. Den basering som övades var
den som skulle gälla om krig utbröt med Tyskland
(Krigsfall I).

Under 1943 utökades tältet något och området
kompletterades med ytterligare byggnader och fler
värn av olika slag. Fältet fick detta år sin slutgiltiga
utbredning och i samband med detta gjordes en ny
dragning för nuvarande riksväg 63 Karlstad-Filip-
stad, det vill säga norr om den gamla vägsträckning-
en.laugusti 1943 genomförde F 10 flygfotografering
av området och flygfältet, och i augusti-september
1944 besökte F 10:s samtliga divisioner fält 16.

Ett enda flygmissöde inträffade på fältet. Det var
den 16 september 1941 som flygföraren kadett Hedin
och 1:e mekaniker Ersbacken buklandade på grund
av ett landställsfel. Besättningen undkom med några
smärre blessyrer och flygplanet, en J 9 från F 8
Barkarby, kunde repareras för 3 000 kronor.

Förändrad verksamhet
Efter 1945 trappades den militära aktiviteten ned och
en del försvarsanordningar nedmonterades, spräng-
des eller täcktes över med betongplank. Försvars-
makten anställde en civil ti I Isynsman, af Klinteberg,
och uppförde i samband med anställningen 1945 för
dennes räkning en familjebostad i direkt anslutning
till näste 1.

Brattforsheden kom att klassificeras som övnings-
flygfält. Den sista större flygövningen ägde rum när
kadettskolan F 20 sommaren 1948 med J 26 Mustang
och Sk 16 besökte fältet. Därefter avvecklades Bratt-
forsheden som operativt krigsflygfält, bland annat
på grund av att en ny era inom flygvapnet hade

inträtt i och med övergången till jetepoken. I händel-
se av mobilisering skulle flygskolan i Ljungbyhed
(F 5) evakuera till bland annat falt 16 och även viss
transportflygverksamhet skulle förekomma. Under
1950-talet bibehölls fältet som nödlandningsstråk,
men utan underhåll.

De fredsmässiga flygaktiviteterna fortsatte i ren
civil regi, då flygvapenledningen och Kungliga
Svenska Aeroklubben (KSAK) träffat överenskom-
melse om att segelflyg fick bedrivas på fältet under
sträng uppsikt av af Klinteberg.

1 början av 1960-talet uppförde Wasabröd, Filip-
stad, en hangar med tillhörande flygledartorn i fäl-
tets östra del och började bruka fältet för sitt före-
tagsflyg. Luftfartsverket uppförde 1969 en naviga-
tionsfyr (BRA) på fältets södra del. Denna avveck-
lades i mitten av 1990-taletdå GPS-navigation inför-
des.

Fram ti Ili början av 1980-talet användes byggna-
derna och området kring fältet som militärt övnings-
område och mobiliseringsplats av I 2 (tidigare 122)
i Karlstad och A 9 i Kristinehamn. Försvarsmakten

Severskv B 6. Rvgva-
penävningen 1942.
Flygvapnets två B 6-
plan användes som
stabsflygplan (sam-
bandsplan). (F 7 mu-
seum)

Sommaren 1943 pro-
vades maskering av
flygplan, här en SAAB
B 17. med hjälpav bast-
mattor. (SFF)
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Maskerat flygplans-
värn med två SAAB
B 17, sommaren 1943.
Observera de falska
träden. (SFF)

En SAAB B 17 bogse-
ras med bandtraktor
på ett krig.slInfält.
(SFF)

avvecklade 1981 krigsflygfält 16, då 90 hektar åter-
gick till privata markägare. Resterande yta, 27,6 hek-
tar, förvärvades av Filipstads flygklubb, som bedrev
en mycket ringa motorflygverksamhet. Den privata
marken planterades med tallskog. I början av 1990-
talet hade flygklubbsverksamheten i princip upp-
hört och den del av landningsbanan som inte plan-
terades med skog växte igen med ljung.

Krigsflygfält blir kulturreservat
Fortifikationsverket ville 1997 att man i samråd med
Kristinehamns regemente I 2/Fo52 skulle genomföra
en inventering och utvärdering av det kulturhisto-
riska värdet för en stormängd försvarsanläggningar
från andra världskrigeti Värmland. Uppdraget fick till
följd att Länsstyrelsen uppdrog åt Vännlands Muse-
um att genomföra en inventering vad gällde de

kulturhistoriska lämningarna vid före detta krigs-
flygfält 16 Brattforsheden.

Det övergripande syftet med inventeringen var
att den skulle kunna ligga till grund för ett eventuellt
beslut om ett kulturreservat. Man ville ha en övergri-
pande bild av Sutterhöjds- och Fageråshöjdsområ-
det som det tedde sig under 1940-talets första hälft,
det vill säga den tid området nyttjades för militär flyg-
och markverksamhet.

Värmlands Museum avlämnade rapport 2001 med
en omfattande inventering över de kulturlämn ingar
som fanns inom området och ansåg att det var
befogat att bilda kulturreservat på Brattforsheden.
Man skrev: "De fysiska lämningarna finns där, men
de bör kompletteras med en verksam het som möj I ig-
gör att området blir tillgängligt och förståbart för
allmänheten. Det finns förutsättningar för att vida-
reutveckla området genom engagerade människor
som tillvaratar minnen och berättelser från den aktu-
ella tiden. På så sätt kan Brattfors före detta krigs-
flygfält bli ett pedagogiskt exempel på beredskaps-
tidens arv."

Länsstyrelsen i Värmlands län fattade med Värm-
lands Museums rapport som grund att den 17 juni
2003 beslut att bilda kulturreservat Krigsflygfält 16
Brattforsheden med en reservatsareal om 411,5 ha.
Beslutmotiveringen var "att bevara ett värdefullt
kulturlandskap som präglats av den militära mobili-
seringen under andra världskriget 1939-45. Reserva-
tet skall vårda och skydda materiella lämningar och
immateriella värden utifrån ett samlat perspektiv vad
gäller byggnadsbestånd, markanvändande av såväl
flygfältet som anslutande skogsmark, samt fortle-
vandegöra traditioner och minnen från beredskaps-
tiden. Kulturreservatet skall skydda och bevara
områdets naturvärden, bland annat i form av insekts-
population som idag är hotade av brist på lämpligt
substrat."

Den samlande miljön skall kunna utgöra utgångs-
punkt för forskning om områdets kultur- och natur-
historiska värden som förmedlas genom pedagogisk
verksamhet. Området skall präglas av beredskaps-
tidens militära markanvänding, det vill säga som
krigsflygfält med landningsbanor kamouflerade som
åkermark och anslutande skogsmark ianspråktagen
för krigsflygfältets funktion, skydd och försvar.
Militärhistoriska lämningar och spår skall bevaras
och utgöra en del i dagens markanvänding. Traditio-
ner och minnen från beredskapstiden skall vidmakt-
hållas. Områdets upplevelsevärden förstärks ge-
nom skötsel och anordningar för tillgänglighet.

Kulturreservatsbeslutet var fattat. Staten och
markägarna kom under 2004 efter långa förhandling-
ar överens om intrångsersättning och markinlösen.
Byggnadsvårdsplan upprättades och byggnads-
och renoveringsarbeten påbörjades.

Samtliga byggnaderhar nu återställts till original-
utförande. Markarbeten har igångsatts för att åter-
ställa den nästan igenvuxna flygfältsytan som var
återplanterad med tallskog och bevuxen med ljung.
Sveaskog har avverkat skogen. Flygfältsytan med
omkringliggande taxi banor med 160 000 st stubbar
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har röjts under 2005-2006. Markberedningsarbete
med isådd av ursprunglig gräsfröblandning har ge-
nomförts och flygfältsytan kommer att återställas för
att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna ett
kamouflerat krigsflygfält från 1940. Byggnaderna,
expeditions-, order- och matsalsbarack, avträde,
kokhus, garagebyggnad, samt ladvärn harnäst intill
iordningställts till originalskick, både ut- och invän-
digt. Mycket återstår, men projektet fortsätter i oför-
minskad omfattning för att år 2013 förhoppningsvis
stå helt färdigt i minsta detalj.

Krigsflygfält 16 Brattforsheden har återuppstått
ur sin dvala, men utan ett antal mycket engagerade
personer inom Stiftelsen Krigsflygfält 16, Länssty-
relsens kulturmiljöenhet med dess landsantikvarie,
byggnadsantikvarien på Värmlands Museum och
med benäget bistånd av Försvarsmakten/Flygvap-
net och i synnerhet F7, hade krigsflygfält 16 aldrig
kunnat bevaras till eftervärlden.

"Få har gjort mycket för många. De har gjort det
omöjliga möjligt."

Fält 16 Brattforsheden. Chefen för F 7 Folke Ramström
hjälper CFV Nordenskiöld med fallskärmen. Flygvapen-
övningen 1942. (F 7 museum)

Fält 26
Optand

Fält 16
Brattforsheden

Vapenvård av luftvärnskulspruta. Fält 16 Brattforsheden sommaren 1943. 1
bakgrunden skymtar ett luftVärl7S10177 i betong. (Stiftelsen Krigsflygfält 16)
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Fält 26 Optand i Jämt-
land settfrån luften den
4 augusti 1944. Notera
öppna vallvärn och
ladvärn för flygplan
nere till vänsteromfäl-
let och mot bildens hö-
gerkant. Här och var
på åkrarna syns häss-
jor där markägarna
bärgat höskörden.
(KrA)

Optands flygfält och Jämtlands flyg- och lottamuseum
Per Ericsson
Jämtlands flyg- och lottamuseum öppnades för be-
sökare 1995 och är uppbyggt av medlemmar i Svensk
Flyghistorisk Förenings regionavdelning Jämtland-
Härjedalen. Museet har vuxit i storlek fir varje år och
har idag ett30-tal civilaoch militära flygplan, allamed
anknytning till Jämtland-Härjedalen. Statens För-
svarshistoriska Museer (SFHM) beslöt nyligen att
Jämtlands flyg- och lottamuseum ska vara Sveriges
typmuseum för Saab 37 Viggen. Museet har fem
kompletta flygplan av denna typ och en simulator.

A I la byggnader och värn på det gamla krigsflyg-
fältet är fortfarande intakta, vilket innebär att besö-
kare kan vandra runt i omgivningen och känna sig
förflyttade tillbaka i tiden. Totalt finns tio som bond-
gårdar kamouflerade ladhangarer i originalskick, vil-
ka är tillgängliga både ut- och invändigt, och 15
stycken vallvärn uppbyggda av jordmassor. Bak-
grunden i  form av en beskrivning av flygfältets
tillkomst, utveckling och avveckling sammanfattas
här nedan.

Den 26 november 1947 var det dags för flygför-
valtningens byggnadsavdelning att dra ett streck i
räkenskaperna och presentera notan för de krigs-
flygfält som byggts under kriget. Antalet hade se-
dan det första riksdagsbeslutet i  juni 1939, som
omfattade anläggandet av 20 fält, successivt utö-
kats för att vid krigsslutet uppgå till 39 fält. Kostna-
den, som i februari 1939 beräknades till 30 miljoner
kronor, landade per den 30 juli 1945 på 54 miljoner
kronor. Det mesta var då färdigbyggt, men vissa fält
var under fortsatt utveckling, främst beträffande
banorna som hårdgjordes och permanentbelades.

Av räkenskaperna framgår att det fält där det
investerats särklassigt mest i fråga om fältarbeten
var fält 27 i Hallviken. Kostnaderna uppgick där till
totalt 3 904 539 kronor. Endast ytterligare ett fält
sprängde tremiljonersvallen och det var fält 34 i
Kalixfors i Norrbotten. Skillnaden mot fält 27 var
ändå drygt 900 000 kronor. Överhuvudtaget var det
endast vid nio fält som kostnaderna för fältarbetena
kom att överstiga en miljon kronor. Även fältarbete-
na vid tält 26 i Optand blev förhållandevis dyra och
med en summa på 846 022 kronor låg det klart bland
de dyrare i landet.

Andra kostnader än fältarbeten fanns också att
redovisa. En av dem var marklösen, alltså kostnader
för markförvärv. Optandsfåltet tillhörde de 17 fält där
markförvärvskostnaderna översteg 100 000 kr och
av dessa hade fyra fält kostnader för markförvärv
som översteg 200 000 kr.

Under 1943 utfördes befästnings- och maske-
ringsarbeten vid flygfälten. För Optands del kostade
dessa arbeten 646 600 kr. Av redovisningen framgår
att kostnaderna för maskering och befästning av de
båda jämtländska fälten endast överträffades av fält
24 vid Sommaränge vid Björklinge i Uppland.

Sammantaget gerdetta en bi Id av att de jämtländ-
ska krigsflygfälten hade höga eller rent av mycket
höga anläggningskostnader. Dessa kostnader skall
också ställas i relation till att fälten var förhållandevis
välutrustade och tämligen stora. Anledningen till
detta kan vara att de, med hänsyn till placeringarna
mitt i landet, tillmättes stor strategisk betydelse och
därför fick "dra" kostnader.
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Civil användning
Under senare delen av 1940-talet och början av 1950-
talet, alltså under det kalla krigets första frostiga del,
förefaller Optandsfältet ha varit tämligen flitigt ut-
nyttjat som övningsbas för flygvapnet. Det utrusta-
des bland annat med elektrisk flyghinderbelysning
samt ett modernt luftbevakningstorn. Under åren
1948-49 omlades täckdikningen ännu en gång och
två större dräneringskulvertar utfördes.

I och med flygvapnets successiva övergång till
flygplanstyper med jetmotorer minskade den militä-
ra aktiviteten vid fältet. Dessutom blev ladvärnen
ganska snart otidsenliga och de nya flygplanstyper-
na krävde längre och belagda banor.

Omkring 1950 gjorde istället den civila flygverk-
samheten enni på Optandsfältet, då Östersunds
Flygklubb genom ett nyttjanderättsavtal fick möjlig-
het att disponera en barack samt ett ladvärn för sin
verksamhet.

Hösten 1966 beslöt samarbetsnämnden för Öst-
ersundsblocket, alltså den nämnd som tillsattes in-
för kommunsammanslagningarna i början av 1970-
talet, att göra en utredning med kostnadsberäkning
för att närmare bedöma förutsättningarna att göra
"Ope flygfält", som det kallas i handlingarna, till en
godkänd enskild flygplats för allmänflyg. Uppdra-
get att göra utredningen gick till AB Norrländska
Konstruktionsbyrån. Under våren 1967 presentera-
des en omfångsrik utredning vari man gjorde bedöm-
ningen att Opefältet mycket väl lämpade sig för
ändamålet. Kostnaderna, 1 800 000 kronor, avskräck-
te dock de kommunala beslutsfattarna som såg mer
angelägna projekt inför den stundande kommun-
sammanslagningen.

Med åren började fältet förfalla och underhållsar-
betena upphörde helt en bit in på 1960-talet, vilket
ordföranden för Östersunds flygklubb, Sven Dahl,
under 1968 bekymrat påpekar i en skrivelse till sam-
arbetsnämnden för  Östersundsblocket. Klubben
hade då redan gjort flera framställningar till bland
annat Östersunds stad om pengar till underhåll av
fältet, men i stort sett fått nobben. Bara vid etttillfälle,
1965, bidrog staden med 2 000 kr.

Det räckte dock inte långt. Därför tog klubben två
år senare ett banklån på 5 000 kronor för att avhjälpa
de mest akuta bristerna. "Men trots det är fältytan
alltjämt så gropig och ojämn att snara åtgärder erfor-
dras för att fa fältet i brukbart skick. Enligt klubbens
beräkningar kan ett acceptabelt resultat nås för 20
000 kronor", framhåller Sven Dahl i sin skrivelse.

Samarbetsnämnden gav inget direkt besked utan
hörde istället med Militärbefälhavaren för Nedre
Norrlands militärområde som i sitt svar konstaterade
att man hellre ville flytta flygfältet! Orsaken uppgavs
vara en konflikt mellan försvarets behov av mark-
och luftrum för övningar på Grytans skjutfält och
motsvarande behov för flygfältet. Som stöd för detta
redovisades en något diffus uträkning förkostnader
vid skjutavbrott, samt en redovisning för vissa in-
vesteringar som försvaret gjort på skjutfältet betyd-
ligt översteg en eventuell kommunal investering vid
Optands flygplats. Dessutom drog militärbefälha-

varen upp en rågång och påminde om "intressegrän-
sen mellan försvarets och stadens intresseområden
inom Östersundsregionen". Mot bakgrund av den-
na ansåg han "att plats för ett nytt flygfält bör sökas
i anslutning till Stuguvägen".

Av svaret framgår också att militären både ville
äta upp kakan och ha den kvar. Man framhöll näm-
I igen att "försvaret tidvis, för viss flygverksamhet,
behöver utnyttja flygfältet och då vissa byggnader
med tillhörande vägar och planer även utnyttjas av
försvaret". Summan av det hela blir att militärbefäl-
havaren anser att banorna visst kan repareras om
bara en plan för arbetet underställs försvarsmaktens
prövning. Ettår senare framhöll militärbefälhavaren
att reparationerna främst borde ske på bana 18-36,
den som går i nord-sydlig riktning. Kvaliteten på
flygfältet skulle då höjas så pass att det kunde
utnyttjas av privatflyg även under vintern, det vill
säga den tid på året då skjutningar huvudsakligen
ägde rum på Grytans skjutfält. Avlysningar av skarp-
skjutningarna, som bara ett år tidigare varit ett stort
problem, ansågs nu gå att lösa tämligen smidigt.

Under denna period hade Östersunds Fallskärms-
klubb, Östersunds Segel flygklubb och även Öster-
sunds Modellflygklubb etablerat sig på fältets södra

" Mangårds byggna-
den ", byggnad 162, vid
en av de kamoyflerade
gårdsbildningar som
förtfarandeomger Fält
26 Optand. Den stora
porten är ink original,
utan tillkom under
1950-talet då samtliga
ladvärn runt flygfältet
blev mobiliseringsför-
råd. Samtidigt avlägs-
?lades. husets "skorste-
nar". Den ursprungli-
gaflygplansporten, där
husets hela långsida
fälldes utåt och nedåt,
skymtas. (Per Erics-
son)

Kokutrustning modell
'fält".Troligenpemo-
nal från F  3. (Einar
Fransson via SFF)
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Den här gårdsbild-
ningen möter besöka-
ren vid infarten t i l l
Op/ands:Avg:Rik Det är
"ladugården" (bygg-
nad 161) som ligger•
närmast i  bild. Där
bakom skymtar "bo-
stadshuset". byggnad
168. Husen renovera-
des under 2005. (Per
Ericsson)

delar. Successivt uppförde klubbarna hus och han-
garer för sina verksamheter. Det var för övrigt inte
bara klubbarna som uppförde hangarer. Längs fäl-
tets södra och västra delar började privata sportflyg-
are och enstaka företag uppföra byggnader. I många
fall rörde det sig om snabbt "uppsmällda" plåt-,
masonit-, eller presenningsskjul. Fältet började likna
ett Klondyke!

För att bringa rättning i ledet utfärdade ägaren,
Fortifikationsförvaltningens markbyrå,"bestämmel-
ser för utformning samt placering av byggnader och
anläggningar avsedda att uppföras på Optands flyg-
fält". Skjulens tid var över. De revs och ersattes med
estetiskt mer tilltalande byggnader som bättre har-
moniserade med fältets ursprungliga bebyggelse.
Beträffande underhållet av banorna blev det så
småningom en förbättring. Men bra var det inte.
Landningar under vårar och höstar kunde bjuda på
minst sagt hisnande upplevelser.

Bas 90
I mitten av 1980-talet skulle första etappen av "För-
bifart Östersund" byggas. Det innebar att E 75
(nuvarande E 14), som tidigare gått genom byarna
Ope och Torvalla och vidare rakt genom Östersund,
skulle flyttas utanför stadskärnan. Den nya väg-
sträckningen kom att stryka relativt nära Optands
flygplats. En sträcka av den nya vägen utbyggdes
som en kortbana ingående i flygvapnets nya bas-
koncept, Bas 90. Inom samma koncept beslöt för-
svarsmakten också att kraftigt förstärka, förlänga
och permanentbelägga bana 18-36 på fältet. Dessut-
om byggdes de nya banorna ihop genom en förbin-
delseväg och nya el- och teleförbindelser anlades. I
närheten byggdes en underjordisk ledningscentral.
Helt plötsligt var Optands gamla krigsflygfält utvid-
gat och moderniserat, något som företrädare för F 4
belåtet kunde konstatera vid slutbesiktningen av
banorna hösten 1989. Även andra saker var nu på
gång.

En av medlemmarna i  Jämtlandssektionen av
Svensk Flyghistorisk Förening började intressera
sig för de gam la barackerna och ladvärnen vid flyg-
fältet. Medlemmens namn var Hans Björkqvist, och

genom hans enträgna ansträngningar inleddes ar-
betet på vad som skulle komma att bli en unik
satsning i den svenska museivärlden, nämligen Jämt-
lands Flyg- och Lottamuseum. När Hans Björkqvist
inventerade de ursprungliga byggnaderna fann han
att kök-, matsals- och marketenteribaracken med
inredning, samt köks- och utspisningsutrustning
var praktiskt taget orörd sedan flygvapnet senast
använt den, vilket antagligen var omkring 1950-52!
Upptäckten visade sig bli riksunik och lade grunden
till "Lotta-delen" i museet. Ladvärnen däremot be-
hölls av försvarsmakten som mobiliseringsförråd.
Så sent som 2003 sålde man de sju sista av dessa till
Flyg- och Lottamuseet.

Nedläggning av Jämtlands Flygflottilj F 4 och
dessutom hela Östersunds Garnison enligt beslut
från slutet av 2004 innebar att all militär verksamhet
i Jämtlands län skulle komma att upphöra. Regemen-
ten, staber, försvarshögskola, övriga skolor och
utbildningar, verkstäder, övningsplatser, skjutfält,
mobi I iseringsförråd, bergrum och andra anläggningar
skulle avvecklas, och detta inkluderade även Op-
tands flygfält. l runda tal 1500 personer skulle förlora
sina arbetsplatser. Kort sagt, den hittills största
nedläggningen av svensk försvarsverksamhet på
en och samma ort var ett faktum!

Nyheter från Ekot
Under några dramatiska timmar i morse landsattes
ett drygt trettiotal .flyktingar på Uplands Flygfält.
Flyktingarna, som kom från krigshärjade områ-
den, hade undsatts med ett av Flygvapnets Hercu-
lesplan. Några avllyktingarna var skadade medan
andra var i chocktillstånd eller uppvisade tecken
på förvirring efter traumatiska upplevelser. På
flygfältet möttes flyktingarna av värnpliktiga och
befäl från F 4. De skadade togs omedelbart om hand
ochfördesför vård till snabbt upprättadeförbands-
platser. Övriga fördes ti l l  en mottagningscentral
där de registrerades. Redan på flygfältet ansökte
ett.flertal avflvktingarna om politisk asyl i Sverige.
Flyktingarna, som enligt uppgift var 35 till antalet.
har redan transporterats till annan ort i landet.

Fullt så här dramatiskt var det kanske inte i verklig-
heten, men mitt under slutövningen med den sista
årsklassen värnpliktiga på F 4 fick dessa order om
omedelbar marschberedskap. Målet visade sig vara
Optands flygfält. Uppgiften var att snabbt etablera
en mottagningsplats för ett okänt antal flyktingar
som var under in flygning med TP 84. Ett antal av
flyktingarna uppgavs vara skadade, men skadornas
art var inte närmare bedömda.

Planet tog mark, och en stund senare vacklade
eller hjälptes ett antal personer ut, varav några
försökte göra sig förstådda på rådbråkad engelska.
Det hela var mycket realistiskt och att övningen
dessutom genomfördes på Optandsbasen gav allt
en prägel av kuslig verklighet, ansåg en av deltagar-
na.

Dagen före den dramatiska slutövningen var Op-
tands krigsflygbas mer bevakad av media. Lördagen
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den 23 april 2005 gick nämligen F 4:s absolut sista
Viggenplan in för landning på Optand. Det var inte
bara det sista planet, utan även sista gången en
JA 37 i aktiv tjänst landade på Optand. Till raden av
"sista" kan tilläggas att det möjligen var sista gång-
en just den här Viggen hade luft under vingarna, då
den på plats togs om hand av Flyg- och Lottamuseet
för att inlemmas i deras flygplanssamling.

Femton år efter andra världskrigets slut var För-
svarsmaktens operativa flygverksamhet på Optand
av mindre omfattning. Orsaken var det som redovi-
sats ovan, samt att nya baser som bättre motsvarade
krav, utveckling, strategiskt läge, med mera, an lagts.
Till skillnad från andra nedlagda krigsflygfält som
successivt avyttrades behöll försvaret Optandsfäl-
tet, trots att det var tämligen ointressant för militär
flygverksamhet. Förklaringarna till det är flera sam-
verkande faktorer.

Ladvärnen, alltså de gamla hangarerna, och vissa
övriga byggnader befanns nämligen vara lämpliga
att använda som mobiliseringsförråd. Det här inne-
bar också att det fanns ett behov av att underhålla
dem. Då byggnaderna låg så pass spridda inom
flygfältet fanns det heller ingen praktisk vinning med
att avyttra hela fastigheten, som dessutom låg nära
nog rågranne med det stora Grytans skjutfält.

Som nämnts etablerades den civila sportflyg-
verksamheten relativt tidigt på Optand. Detta med-
förde att det under alla år har funnits starka intressen
för att underhålla fältet beträffande slåtter, slyröj-
ning, dränering och övrig skötsel. Fanns kommunalt
intresse? Knappast. Optands Flygplats låg oattrak-
tivt till för såväl bostadsbyggande som annan explo-
atering. Brunflo och sedermera Östersunds kommun
ansåg på sin höjd att det var trevligt att sportflygarna
hade tillgång till ett flygfält.

Kort sagt, en kombination av det militära och
kommunala "ointresset" och sportflygets intresse
har under 60 år samverkat så att byggnader och
flygfält bibehållits. Resultatet har, enligt experter
från Statens försvarshistoriska museer, blivit en
anläggning bevarad i nära nog ursprungligt skick

som krigsflygbas från det kal la krigets första skede.
Mot bakgrund av detta har man också pekat ut
Optands flygfält som den främsta exponenten i lan-
det för flygbaser från den här tidsepoken.

Även ur ett annat perspektiv är Optandsfältet
unikt, då det som ett av ytterst få gamla krigsflygfält,
kanske det enda, utvecklats för att ingå i det moderna
Bas 90-systemet, utan att anläggningens "äldre års-
ringar" gått förlorade.

Optand Teknikland
Nu är avvecklingen av Östersunds militära garnison
genomförd. Optands militärflygbas övertas av Öst-
ersunds kommun, som i sin tur säljer anläggningen
vidare till de flygklubbar som är verksamma vid fältet.
Sedan några år tillbaka har ett par av klubbarna
tillsammans med Jämtlands läns museum och de
militära kamratföreningarna arbetat med ett projekt
kallat "Optand Teknikland". Avsikten är att kom-
plettera det befintliga och unika Flyg- och Lottamu-

Fält 33 Kavaheden,
Gällivare 1944. En
SAAB B I 7från F7 med
tältförmotoninderhåll.
Tack vare tältet kunde
både värme och ljus
ordnas även under
mörker utan an plat-
sen röjdes. (SFF)

Luftvärnskulspruta  m/
36förflygplatsförsvar.
(SFF)
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SAAB B 17B nr 21 från
F 7 (fpl 17151), 1942-
43. (SFF)

seet med ytterligare ett besöksmål, där man avser
skapa ett spännande upplevelseland baserat på
flygfältets egna förutsättningar.

Vad kan vara mer lämpligt nu när de militära
förråden töms på "hemlig" teknik, än att exponera
dem i rätt miljö på en plats som verkligen sätter
fantasin i rörelse. När besökte du senast ett jättestort
mobiliseringsförråd från beredskapstiden? Eller såg
J 29 Tunnan stå stridsberedd i en av de dunkelt
upplysta hangarerna på en hemlig krigsflygbas från
det kal la kriget? Och hur många har stigit ner och
upplevt den laddade atmosfären i en underjordisk
stridsledningscentral från 1990-talet?

Arbetsgruppen runt Optand Teknikland har köpt
till cirka 2 hektar angränsande mark för att där upp-
föra museibyggnader med mera. Enligt uppgift kom-
mer även museigruppen att få en summa pengar av
Försvarsmakten. Orsaken är att de flesta orter där
förband lagts ned fått en summa färatt kunna ta hand
om eventuella museisam I ingar.

Det som är tänkt att visas på Optand Teknikland
är givetvis flyg, inte minst Optandsbasen som hel-

Flyg- och Lottamuseet
vid Optands flygfält.
Byggnadsdelen till vän-
ster var ursprungligen
flygtjänstbarack, bygg-
nad 403. Numera inne-
håller den bland annat
museets reception och
cafeteria. Skyilen I  v
märkt 165 utvisar lä-
get för den stora 1111-
d e r j o r d i s k a  b r a n d -

dammen. (Per Erics-
son)

het. Dessutom kommer där att visas ett fungerande
mobiliseringsförråd. Sedan flera år står för övrigt i en
hangar landets förnämsta samling av veteranbus-
sar. Al la används i  beställningstrafik och det är
landets enda hyrverk. I  samlingen ingår landets
äldsta buss, en Brockway från 1929. Jämtlands Ve-
teranfordonsklubb kommer också att flytta en god
del av sina samlingaroch sin verksamhet till Optand.
Sammanfattningsvis kan man säga att Optand Tek-
nikland är tänkt att bli ett retrotekniskt upplevelse-
land.

Källor
Krigsarkivet:
Flygstabens hemliga arkiv, Centralexpeditionen,

Försvarsberedskapshistorik, Ö 1: vol 35,36 och
38

Flygstabens hemliga arkiv, Centralexpeditionen, K
1:vol 6

Flygförvaltningens hemliga arkiv, Byggnadsavdel-
ningen, B: vol 4-6, E: vol 7-10

SOU 1935:41, sid 83-92.
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Flygvapnets nyare baser (Bas 60)
Lennart Andersson

Med läget 1945 som utgångspunkt beskrivs här den
fortsatta utvecklingen fram till mitten av 1960-talet,
då det mesta av det som kom att kallas Bas 60-
systemet hade byggts ut. 1967 års luftförsvarsutred-
ning konstaterade att de svenska flygbaserna på
grund av utvecklingen i omvärlden inte längre var
anpassade till aktuell hotbild och ÖB gav fyra år
senare ut direktiv om att ett nytt och modernare
bassystem skulle studeras och utvecklas. År 1978
fastslog Chefen för flygvapnet (CFV) de handli ngs-
I injer som skulle leda fram tillett modernare bassys-
tem, vilket fick arbetsnamnet Bas 90, främst med
tanke på inriktningen i tiden.' Sannolikt för att kunna
skilja det "gamla" från det "nya", det vill säga Bas 90,
kom det tidigare bassystemet att benämnas Bas 60.
Den beteckningen hade tidigt börjat användas i
dagligt tal, men existerade formellt inte under den
period då de baser som ingick i systemet planerades
och byggdes.

Flygvapnets bassystem består av två kompo-
nenter: flygbaserna och basförbanden. Det som här
kommer att beskrivas är den övergripande plane-
ringen och utbyggnaden av flygbaserna i Bas 60-
systemet. Den efter hand modifierade planeringen
och vad som i verkligheten genomfördes i form av
nybyggnad och ombyggnad av befintliga baser
kommer också att följas, samt i viss mån hur baserna
utformades och vilka faktorer som påverkade detta.
Basförbandens organisation och utveckling berörs
däremot endast i förbigående.

Arvet från fyrtiotalet
Efter andra världskriget fanns i flygvapnets ägo 65
flygfält av olika kategorier, av vilka endast 16 hade
försetts med hårdgjorda start- och landningsbanor.

Ingen av dessa banor var dock tillräckligt lång för att
tillåta operationer med jetflygplan. Av de 39 krigs-
flygfälten beslöt man att endast omkring 25 fortfa-
rande skulle betraktas som hemliga.

Redan ett år efter krigsslutet inträffade två saker
som skulle komma att i allra högsta grad påverka de
svenska flygbasernas utveckling: För det första
började det kalla kriget, och snart stod det klart att det
nya supervapen, atombomben, som USA använt sig
av mot Japan, skulle bli en faktor att räkna med. Detta
skulle visa sig ställa alla tidigare begrepp och beräk-
ningar på ända. För det andra tog flygvapnet sitt
första jetdrivna flygplan, J 28A Vampire, i tjänst.
Sådana flygplan ställde helt andra krav på flygfäl-
tens storlek och utformning än vad propel lerflygpla-
nen hade gjort.

Icker om vad som borde göras fanns naturligtvis
tidigt, men eftersom man valde att i första hand satsa
på utveckling och anskaffning av flygmateriel, hade
flygvapnet tio årsenare, i mitten av 50-talet, i princip
samma baser att operera från som man hade haft
1945. Endast ett nytt hemligt krigsflygfält, fält 40
Fällfors, hade tillkommit och bara sex av de gamla
krigsflygfälten hade försetts med start- och land-
ningsbana så att de kunde användas av moderna
jetplan. I övrigt var man hänvisad till flottiljfält och
civila flygplatser för basering i krig.

I maj 1953 hade inom flygstaben utarbetats en
"Plan för modernisering och nyanläggning av flyg-
baser". Man räknade då med att alla baser skulle
förses med banor på 40 x 2 000 m och stråkbredden
skulle vara 150-200 m rullbar bredd. Banlängden
hade bestämts med hänsyn till fpl 29 Tunnan, men
bedömdes räcka till även för kommande typer: fpl 32
Lansen, fpl 33 Venom, fpl 34 Hawker Hunter och "fpl

En North American
J 26 MustangfrånF 16
(26034) rullas ut ur ett
ladvärn, enligt uppgift
på fält 24 Sornmaränge
i norra Uppland. Den-
na typ av hangar var
byggd så att ena väg-
gen kunde fällas ned
när flygplanen skulle
in och ut. Så här såg
det ut på krigsflygfäl-
ten långt in på 50-talet.
(SFF)
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De första jetplanen, här
en nylevererad de Havil-
land,' 28A Vampire (fp!
28022),flögi börjanfrån
gräsfält. Hårdg jo rda
banor med en längd an-
passad förjetplan anla-
des till att börja med en-
dast på flottiljflygfälten
och några få krigsflyg-
fält. (SFF)

Fpl Startsträcka
till 15 m

Landningssträcka
från 15 m*

J 298 1 200 (700) 900 (600)
A 29B 1 600 (900)
A 32A 1 900 (1 350) 1 350 (675)
A 32A ebk 1 400 (1 000)
J 33 1 200 (900) 1 200 (700)
J 34 1 450 (?) 1 200 (600)
J 34 ebk 1 100 (?)
1200 1 200 (800) 1 600 (900)

1200" (Draken). Flottiljfälten skulle ha två banoroch
övriga fält en. Gällande normer för banornas bärighet
ansågs inte behöva ändras och, som det står, "nå-
gon hänsyn har icke tagits till behovet av ökad
bärighet hos banor vid ev flyghjälp utifrån".

"Fält 40 Fällfors"
Av sekretesskäl fortsatte man att benämna de
nya krigsbaserna på samma sätt som man gjort
under kriget, med ordet "fält" och ett nummer. Att
säga eller skriva ortsnamnet var strängt förbjudet
och i öppna handlingar förekommer normalt en-
dast fältnumren. En annan sekretessåtgärd var
att i samband med om- och nybyggnadsarbeten
åsätta fälten separata arbetsplatsnummer, exem-
pelvis Apl (arbetsplats) 23, varvid numret nor-
malt inte överensstämde med det hemliga fält-
numret.
På de flygfält som inte längre betraktades som
hemliga, utan som öppna övningsflygfält, togs
fältnumret bort. Därför försvann fältnumret för till
exempel Everöd, Hultsfred, Rommehed och Urå-
sa. Detta medförde att vissa krigsbaser hade
fältnummer, medan andra, liksom de civila flyg-
platser som skulle användas som krigsbaser, inte
hade några nummer. Arbogabasen hade heller
aldrig något nummer.
I 1956 års flygbasplan var de nya baserna beteck-
nade fält 101-138. Detta kom senare att ändras och
i stället kom man att ansluta de nya basernas
benämningar till den nummerserie som påbörjats
under kriget. Fält 40 var ursprungligen ett plane-
rat krigsflygfält i Tullingetrakten som i stället blev
F 18:s flottiljfält, varför numret var ledigt för
Fällfors, den första nya bas som blev klar på 50-
talet. Nummerserien fortsatte sedan till 48 för
baser i Norrland (senare även fält 49), 50-62 för
baser i Mellansverige och 81-89 för baser i Syd-
och Västsverige.

Plattor och förbindelsebanor skulle beläggas med
betong, banor med betong eller asfalt, medan flyg-
plansvägar och uppställningsplatser kunde ha enk-
lare beläggning. Startbanans ändar, där slitaget blev
störst, skulle förstärkas med betong. Startvärn (upp-
ställningsplatser) nära banändarna skulle anordnas
endast på jaktbaser med kort förvarningstid, det vi I I
säga de som låg nära kusten. Olika typer av värn var
under utprovning och den typ som bestod av ett
betongskal utfört som en tunnel täckt av jord föror-
dades. Vid den oftast använda banänden skulle åtta
värn finnas. Sammanlagt gällde detta tolv baser,
därav nio flottiljfält, medan F 9 och F 18 som båda
hade berghangarer undantogs. Vid ytterligare tret-
ton fält skulle uppställningsplatserna kompletteras
med startvärn, men först vid mobilisering, och beräk-
nades kunna genomföras inom fyra veckor

Övriga värn skulle med hänsyn tagen till verkan
av taktiska atombomber placeras minst 3 km från
fältet. Den sträckan kunde tillryggaläggas på sex
minuter vid en bogseringshastighet av 30 km/h. Hur
de skulle utformas var inte klart, men man räknade
med i ena änden ti I lslutna valvvärn. Vid ordinarie bas
(0-bas) för flottilj skulle finnas 50 värn* och för en

Beräkningen av banlängd i 1953 års basplan
utgick från följande start- och landningssträckor
(Rullsträcka inom parentes)

* Vid mycket hård bromsning på betongbana. För
J 29B gällde vid snö eller isbelagd bana 1 200 (1 800)
m.
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spaningsdivision behövdes tio värn. Vid övriga
baser skulle finnas 25 värn. Av kostnadsskäl skulle
byggnationen av värn emellertid bli starkt begrän-
sad i fred.

De befintliga och nya flygfält som togs upp i
planen var: F I , F 3-F 18, F 21, Arboga, fält 1 Björka,
4 Everöd, 5 Badened, 6 Hasslösa, 8-9 Mockeltorp-
Kyrketorp, 14 Tierp, 20 Råda, 24 Sommaränge, 28
Gunnarn, 30 Malmesjaure, 32 Heden, 37 Hultsfred,
Fällfors, Småland SO, Småland SV, Uddevalla, Hags-
hult, Kiruna, Optand, Rommehed, Bromma, Halm-
sjön, Kungsängen, Tannefors, Torslanda, NV Sunds-
vall, Umeå, Visby och Örebro. Alla övriga militära falt
skulle i huvudsak bibehållas som nödlandnings-
stråk eller säljas.'

Planen var baserad på det strategiska behovet av
krigsbaser, vilket framgick av en lista sammanställd
i februari 1953 (se vidstående tabell).'

Dessa 48 baser kompletterades enligt 1954 års
ÖB-plan med ytterligare en bas och de kostnader
som då angavs, avsåg modernisering och utbygg-
nad av dessa 49 baser under perioden 1955-1965.4

Kärnvapenhotet
Den faktor som mer än någon annan verkar ha
påverkat utvecklingen av de svenska flygbaserna är
kärnvapenhotet och beslutsfattarnas kunskaper om
kärnvapnens verkningar. Till att börja med tänkte
man sig att det skulle gå att skydda flygplanen
genom att bygga värn där de kunde stå under en
fientlig attack.

1 början av andra världskriget förekomdet fortfa-
rande att militära flygplan ställdes upp i snörräta
rader på fältet när de inte var i luften. Ett enkelt sätt
att minska verkan av ett överraskande anfall var att
dra ut flygplanen i skyl i fältkanterna. Nästa steg blev
att bygga speciella flygplansvägar fram till öppna
vallvärnellertäckta ladvärn, som byggdes i närheten
av krigsflygfälten. Dessa värn låg emellertid alltid i
nära anslutning till fälten och utgjorde därför ringa
skydd mot atombomber. De 25-50 flygplan som
normalt skulle komma att finnas på varje bas skulle
ställas upp mellan 0,5 och 1,5 km räknat från flygfäl-
tets mitt, i regel sammanhållna divisionsvis. Detta
avstånd skulle nu ökas till 1-2,5 km.

Man räknade med att en detonation på 1 000 m
höjd skulle lämna startbanor, flygfält och flygplans-
vägar oskadda. Utrustning på marken beräknades
vara "reparabel inom 1-2 dygn". Femtio procent av
personalen skulle vara död och de övriga strids-
odugliga. En detonation i markytan skulle däremot
göra basen oanvändbar. Vad gällde flygplanen räk-
nade man med att en el ler två divisioner skulle hinna
starta före anfallet. Om basen byggts ut med längre
flygplansvägar och personalen tagit skydd, "be-
gränsas dock skadan så att huvuddelen (av perso-
nalen) blir oskadad". För att undvika skador på
flygplanen borde divisionerna spridas med minst
5 km lucka.'

* 39 I igjeflygplan, 8.flygplan tiversynsreserv, 3 reseryflyg,-
pI an.

Attack
0 -bas T - b a s

F1
F3 x
F4 x
F5 x
F 6 x * *  x
F7 x
F8
F9
F 10
F11
F 12
F 13
F14 x
F15 x
F 16
F 17
F 18
F21 x
CVA x  x
Fält 1 x
Fäit 4
Fält 5 x
Fält 6 x
Fält 8/9 x
Fält 14 x
Fält 16 x
Fält 18 x  x
Fält 20 x
Fält 27 x
Fält 28 x  x
Fält 30 x  x
Fält 32 x  x
Fält 36 x
Fält 37 x  x
Fällfors x  x
Bunge***
Rinkaby x
Rommehed x
SV Småland x  x  x
SO Småland x  x  x
NV Sundsvall x
Bromma x  x
Hagshult x  x
Halmsjön x
Kungsängen x  x
Sundsvall/H-sand x
Tannefors x * *
Torslanda x
Trollhättan x
Visby x

0 -bas - Ordinarie bas, T-bas - Tillfällig bas
* Nattjakt
** Reserv
*** Framskjuten T-bas och nödlandningsbas för alla flygslag

Jakt
Bakre F r ä m r e

x*
Reserv

x
x
x

Spaning

x

Basförbandens uppgifter (1953)
- Depåer och basbataljoner
betjänar flygförband motsvarande högst en flottilj, en till två grupper
(spaning, transport, nattjakt, etc) samt enstaka flygplan
- Självständiga baskompanier
betjänar högst en division, en grupp (spaning, transport, nattjakt,
etc) samt enstaka flygplan
- Spaningsdivision
betjänar sig själv på 0-bas, en spaningsgrupp samt enstaka flygplan
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En avdeförsta idéerna
till utformning av bak-
re uppställningsområ-
den. Förslaget är date-
rat augusti 1955. De
runda utbuktningarna
är vändplattorförflyg-
planen. (KrA)

1 slutet av 1950-talet
byggdes på vissa baser
startplatser iform av en
"buketi" i  banänden
medftraplatserpåvar-
dera sidan. (KrA)

Taltalada-
sass

Ma ( * t o r  to)  a t a r d r r i a

Matsal

V ark atads-
T U .

Man räknade med att totalt 1 300 värn skulle
behöva byggas för att skydda flygplanen. De skulle
utgöras av i ena änden tillslutna betongvalv, dimen-
sionerade för fpl 32 Lansen och under åren 1956-57
kom ett mindre antal försöksvärn av denna typ att
byggas för utprovning. De åtta startvärnen i banän-
den skulle anordnas i form av en "bukett" med fyra
platser på vardera sidan, tätt intill bankanten. Övriga

P r I n c i p s k i n e  b v e r  s t a r t p l a t n e r  ( - v ä r n )  n o d  f p l v å r a r .

l a w  j
M k n  uppatålltilnescurld• tar
fpl ( 2 1  spastalleinsaslataer)

Mel -
r

»we • 7.-"°'"4,

T i l l  taeressi0
e .00b  « J . -
wain 50,  -

-41CCO •
T i l l  f i l l

startplatser skulle bestå av en hårdgjord uppställ-
ningsplatta som medgav start av motor och utkör-
ning, samt en platta framför, för vändning av flygpla-
net med hjälp av bogserfordon.'

Pengar, pengar, pengar...
Trots att behovet redan fanns, var 1953 års plan inte
tänkt att förverkligas i snabbare takt än ekonomin
tillät. CFV kommenterade i september 1953 den i hans
tycke snålamedelstilldelningen. I första hand begär-
des medel till bana av tillräcklig längd för tilldelad
flygplanstyp vid flottiljerna: minst2 000 m för fpl 29
och 32 (F 4, F 14,F 17 och F 2 I )och minst 2 500 m för
fpl 33 Venom (F l och F 11'). landra hand behövdes
en andra bana vid vissa flottiljer (F 10, F I 1,F 17 och
F 18). I fråga om krigsbaser ville man förlänga banan
till 2 000 m på fält 37 Hultsfred och byggabanapåF 5
Ljungbyhed, fält 14 Tierp, fält 20 Råda, fält 32 Heden
och på Fällfors."

Med de prioriteringar som gjordes blev inte en
enda ny krigsbas byggd enligt 1953 års plan, förutom
Fällforsbasen. När planen var tre år gammal hade
man dessutom i början av 1956 kommit fram till attden
måste kompletteras. De 49 beslutade baserna an-
sågs nu behöva utökas betydligt, främst för att
sprida förbanden för att därigenom bättre skydda
dem mot en kärnvapenattack. Så långt möjligt skulle
nu endast en division utgångsgrupperas per bas.
Man ville dessutom vid behov kunna förstärka jakt-
försvaret inom vissa sektorer och kunna koncentre-
ra attackflyg till T-baser i Norrland, östra Mellansve-
rige och Sydsverige. Efter nya beräkningar angav
flygstabens organisationsavdelning två tänkbara
alternativ med 87 respektive 75 baser.9

CFV beslöt i april 1956 att en flygfältsplan för 87
baser skulle läggas fram i samband med överarbet-
ning av ÖB-planen. Basernas geografiska fördel-
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ning skulle grundas på det operativa behovet: I norra
Sverige (sektorerna N3, ÖN1, ÖN3) behövdes 15
baser, i Mellansverige (01-03, W5, G 1) 29 baser, i
Sydsverige (S 1 , S2) 24 baser och i Västsverige (W2)
19 baser.

Man höll fast vid 2 000 m långa banor, men på de
flottiljer som skulle flyga med fpl 32 samt på fält 28
Gunnarn ville man ha 2 300 m bana. Dock var man nu
beredd att på nyanlagda krigsflygfält minska ban-
bredden till 25 m. Förbindelsebanor och flygplans-
vägar skulle vara 8 m breda. Förbindelsebanan skulle
inte längre gå mellan banans ändar, som tidigare
planerats, utan från ena banänden, runt och tillbaka
in på banan efter 0,5-1 km.

Vid 0-bas jakt och T-bas attack/jakt skulle åtta
startplatser anordnas. Det betydde att totalt 69 gånger
8, det vill säga 552 långt fram belägna startplatser
skulle byggas, av vilka 96 skulle förses med värn. Ett
bakre uppställningsområde för en division skulle
anordnas vid varje bas och dessutom skulle det vid
tolv baser finnas ytterligare ett uppställningsområ-
de för T-baserade attackdivisioner. Man räknade nu
totalt med mellan 1 652 och 2 023 uppställningsplat-
ser, beroende på beslut om antal flygplan per flottilj.
Utöver flottiljfälten och Arbogafältet ingick nu i
planen fält 1 Björka, fält 4 Everöd, fält 5 Badened, fält
6 Hasslösa, fält 8/9 Bällefors, fält 14 Tierp, fält 18
Hällnäs, fält 20 Råda, fält 24 Sommaränge, fält 28
Gunnarn, fält 30 Malmesjaure, fält 32 Heden, fält 37
Hultsfred, fält 40 Fällfors, Bromma, Bulltofta, Hags-
hult, Halmsjön, Kungsängen, Rommehed, Sunds-
vall, Tannefors, Torslanda, Visby, Örebro, Kiruna
och Optand, samt de nya fälten Småland SO, Små-
land SV, Uddevalla, och fältnr 101-138.'°

Ien PM daterad 30 maj 1956 redogjorde chefen för
flygstabens operationsavdelning, C H Nordenskiöld,
för de operativa synpunkter som skulle utgöra un-
derlag för rekognosceringar enligt den nya flygfälts-
planen. För att två eller fler baser i möjligaste mån
skulle kunna samutnyttja exempelvis robot- och
bränsleförråd, stabsresurser, landningshjälpmedel,
etc, förslogs att en eller två baser skulle anläggas
som satellitbaser till befintliga baser, dock på "atom-
säkert" avstånd, helst med förbindelsevägar mellan
startbanorna.

Nya baser skulle inte ligga närmare kusten än 30
km och minst 100 km från finska gränsen. Eftersom
spridningen ökade i 87-basplanen jämfört med 49-
basplanen kunde antalet värnförsedda startplatser
för jakten minskas från åtta till fyra per fält, varvid
resterande fyra startplatser skulle byggas utan värn.
Utbyggnadsåtgärderna prioriterades i följande ord-
ning": Förlängning av startbanan på F 7, F 14,
Kungsängen och Tannefors; nybyggnad av start-
bana på Sundsvall NV (Sollefteå), fält i sektor W2,
Småland SO, fält i sektor W2, fält 30, Kiruna, Romme-
hed, Örebro, fält i sektor W2, Småland SV, fält i sektor
SI eller S2 och fält 24; startplatser/värn på 15 baser;
och därefter uppställningsområden/värn på 24 ba-
ser.

I verkligheten byggdes 1956 nya banor på baser-
na F 5 Ljungbyhed (bana 2), F 7 Såtenäs (bana 2), F 10

C P )

C S 9 ' 4kontrolltorn

Krigsfligolate n r  40.
Fältets höjd över havet 194 m,
Bana 16/3 i  2000 ,74  35 m.
TaxibanorhaZ 8 m`161(eda.

Å. FLYGVAPNET
Ink den (3-/  ?19  6.4v

..P 90r

Den första nya krigs-
bas som byggdes efter
krigsslutet, Fäl t  40
Fällfors, var färdig
1955. Enligt PUF 1958
skulle klargöringsplat-
serna ("stariplatser")
anordnas på plattor
inne påfältet, vilka se-
nare kom att kallas
"PUF-plattor". P å
denna kartskiss finns
en sådan platta i var-
deraänden och tioupp-
ställningsplatser längs
taxibanan inritade.
(KrA)

FAII 40
Ritad ev:
Datum: -

Godkand:
Kopia nr.

Skala: M O M Rgn.nr;

50C tri

Barkåkra (bana 2), F I 1 Skavsta (bana 2), V isby, fält
1 Björka och fält 6 Hasslösa. Banförlängning genom-
fördes på F 5 Ljungbyhed, Arboga, Hagshult och fält
28 Gunnarn, startplatser byggdes på F 5 Ljungby-
hed,F 10 Barkåkra, F 11 Skavsta, Visby, fält 4 Everöd

* F 10 hade vid denna tidfåttfrrafrämre stariplatser som
skulle förses eller hade försetts med värn, samt ett provi-
soriskt uppställningsområde. Även F 5 besöktes och där
famnsfyra startplatser och ett bakre uppställningsområde
med 18 platser var planerat.
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Bogsering av A 32A
Lansen, sannolikt till-
hörande F 14 i Halm-
stad (SFF)

Prins Bertil, överste
Rehnberg, general Nils
Söderberg och överste
Palmstierna(?) inspek-
terar ett uppställt och
kamouflerat Lansen-
plan i  samband med
Flygvapenövningen i
oktober 1963. (SFF)

och fält 32 Heden, och bakre uppställningsområden
anlades för F 12 Kalmar, fält 4 Everöd, fält 14 Tierp,
fält 32 Heden och fält 37 Hultsfred»

Den svenska basfilosofin ifrågasätts
Sommaren 1957 besöktes Sverige av en studiegrupp
från amerikanska RAND Corporation. Organisatio-
nen RAND (Research and New Development), som
skapades 1946 av amerikanske flygvapenchefen
"Hap" Arnold för militär forskning och utveckling
främst inom det militära flygets område, hade 1957
nära 500 fast anställda medarbetare. RAND hade
tidigare bland annat studerat olika aspekter som
hade med flygbaser att göra och arbetade nu med en
utredning för US Air Force om skydd på marken mot
basbekämpning, varvid skydd i form av bland annat
underjordiska anläggningar och utspridning stude-
rades. Det amerikanska besöket kom att betyda rätt
mycket för den fortsatta gestaltningen av den svenska
basutbyggnaden.

RAND-gruppen betonade i diskussionerna med
sina svenska följeslagare att det handlade om både
skydd och utspridning när det gällde motåtgärder
mot atomvapen. De berättade att man hade ägnat
åtskilliga åråt studier, bland annat av mereller mindre
extrema utspridningsalternativ. Den "utspridda"
svenska flygbas som förevisades för RAND-grup-
pen, F 10 Ängelholm*, utgjorde enligt deras sätt att
se ett exempel på ett extremt utspridningstänkande.
Som det står i den skrivelse som inkom till flygstaben
om besöket: "RAND-gruppens operationsanalytiskt
skolade medlemmar ställde sig skeptiska till denna
skyddsåtgärds effektivitet." Utspridningen fick inte
gå så långt att den egna operationskapaciteten för-
svagades redan innan fienden inlett sina anfall. Det
visade sig också att man i USA alltid räknade med
insats av megatonvapen, vilket var nytt för svens-
karna, som räknat med mindre kärnladdningar.

Vidare menade man att de svenska uppställnings-
områdena i själva verket skulle bli mer attraktiva att
anfalla med kärnvapen än banan. De låg också så
nära banan att en tillräckligt stor bomb skulle kunna
skada hela basen. De flygplansvärn av båg- eller
skalkonstruktion som besöktes i  Skåne "ingav
RAND-gruppens medlemmar starka betänkligheter".
Enligt deras erfarenheter var det fullt möjligt att
skador på flygplan stående utanför skulle bli mindre
än på flygplan inne i denna typ av värn»

Hur skulle man nu ta till vara de nya impulserna?
Turligt nog hade, som alltid, ekonomin satt sina
käppar i hjulet och inte mycket hade hunnit förverk-
ligas i den plan som man nu såg sig tvungen att
revidera. 1 november 1957 sammanfattade flygsta-
bens operationsavdelning läget i en skrivelse som
in leds med orden "De ekonomiska möjligheterna att
med hittillsvarande normer genomföra 87-fältspla-
nen inom avsedd tidsperiod måste bedömas små."
Man skriver att erfarenheterna från Krigsmaktsöv-
ningen 1957 samt diskussioner med inhemsk och
utländsk expertis (det vill säga RAND-gruppen)
hade visat att konceptet med startbana plus bakre
uppställningsområde inte gav det skydd och den
operationsfrihet man från början hade tänkt sig. En
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Verkansradier (km) för atombomber, medelsvåra
skador (hög-/lågdetonation)

20 KT 100 KT 500 KT
Oskyddade fpl 3,0/2,5 5,0/4,0 8,5/6,5
Fpl i tunnelvärn 2,0/1,5 3,0/2,5 5,5/5,0

radikal omprövning av planen var nödvändig. Man
räknade nu med intensiv flygbasbekämpning med
atombomber direkt i inledningsskedet av ett anfall
och någon nyanläggning av baser skulle inte bli
aktuell i krig. Det slogs fast att "det som åstadkom-
mits i fredstid är vad man i huvudsak disponerar i
krig".

Det svåra var att rätt beräkna den gynnsammaste
avvägningen mellan antalet baser (spridning i stort)
och spridningen och skyddet inom varje bas. Det
poängterades att en ingående analys fordrades för
att man skulle kunna fastställa de olika komponen-
ternas optimala utformning i det totala systemet, det
vill säga vad som krävdes för att tvinga fienden till
största möjliga insats. Med komponenter avsågs
bland annat flygplan, flygförare, stridsledning, sam-
band och underhåll.

Syftet med det bakre uppstäl In ingsområdet hade
ju varit att skydda personal och materiel vid ett
kärnvapenanfall mot själva Flygfältet. Det var kanske
naturligt att räkna med att själva fälten med bansys-
tern skulle utgöra primärmål, men det hade visat sig
att de uppställningsområden som gjorts i ordning i
sig utgjorde känsliga anfallsmål, både vid använd-
ning av atombomber och även av konventionella
bomber!

Dessutom hade avståndet mellan fältet och upp-
ställningsområdet beräknats med hänsyn till 20 KT
atombomberoch man hade nu fått reda på att det inte
fanns något som talade emot att större bomber skulle
kunna komma till användning (Se tabell). För att
uppnå eftersträvad effekt måste avståndet mellan
fält och uppställningsområde ökas och flygplanen
måste skyddas med värn. Problemet var att det ur
taktisk synvinkel var mindre lämpligt att ställa upp
flygplanen alltför långt från fältet och banan.

Varje bas skulle, om den gavs rätt utformning och
skydd, bli dyrare än tidigare beräknat och det visade
sig att kostnaden för ett bättre skyddat uppställ-
ningsområde skulle bli ungefär densamma som kost-
naden för en helt ny bas med oskyddade uppställ-
ningsplatser. Då uppstod en ny möjlighet: I princip
kunde det dubbla antalet baser byggas om man
valde att inte förse dem med bakre uppställningsom-
råden. Dubbla antalet baser skulle kräva minst dub-
bel insats från fienden för att slå ut. På en bas med
bakre uppställningsområde behövde endast banan
förstöras för att sätta samtliga där baserade flygplan
urspel. Slutsatsen blev nu: Spridning i stort- i stället
för spridning inom flygbasen!

Därmed blev det också mer angeläget att hålla
fienden i ovisshet om beläggningen på en viss bas,
för att vidmakthålla och förstärka effekten av sprid-
ningen. Detta kunde uppnås genom förbättrad mas-
kering, användning av skenmål och skenanlägg-
ningar. Uppställning och spridning inom basen,
samt startvärn förkastades trots allt inte helt, efter-
som dessa åtgärder fortfarande kunde skydda mot
anfall med konventionella vapen.

De nya riktlinjerna skulle alltså gå ut på att snabbt
bygga så många startbanor som möjligt. Några nya

Enligt PUF 1958 skul-
k  klargöringsplatser-
na ("startplatserna")
anordnas på plattor
inne på .fältet, vilket
särskilt ledningen för
attackeskadern protes-
terade emot. (KrA)
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bakre uppställningsområden skulle inte längre byg-
gas och pågående projektering skulle avbrytas.
Startplatser skulle inte I igga samlat, utan om möj I igt
anläggas längs befintliga vägar i anslutning till be-
fintlig bebyggelse el ler skyddande terräng. För jak-
ten skulle de ligga så nära som möjligt, för attacken
och spaningen på högst 3 km avstånd. Om lämpliga
vägar saknades skulle uppställningsplatserna I igga
vid förbindelsebanan, hangarområdet el ler startba-

nan. Attackens 0 -  och T-baser skulle byggas ut
först. Kostnaderna beräknades vid denna tid till 3,5
mkr för startbana, 0,5 mkr för 18 uppställningsplat-
ser, 2,5 mkr för 18 platser med värn och 0,7 mkr för fyra
startplatser med värn för jakt.14

PUF 1958
I maj 1958 var en ny Plan för utbyggnad av flygbaser
(PUF 1958) klar. Bassystemet skulle nu utformas med
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hänsyn tagen till fientlig kärnvapeninsats i krigets
inledande skede och först i andra hand skulle hän-
syn tas till anfall med konventionella vapen. Efter-
som fortifikatoriskt skydd beräknades ha liten effekt
mot kärnvapen skulle skydd i form av utspridning i
stort tillämpas, det vill säga stort antal baser med få
flygplan på varje (max en division per bas). Basorga-
nisationen måste dessutom tillåta så hög beredskap
att start före fientligt anfall kunde genomföras.

Enligt den nya planen, som i princip skulle vara
genomförd inom fem år, skulle antalet baser öka
snabbare än tidigare planerat. Det optimala målet var
100-110 baser, vilket skulle ge varje förband två
baser att växla mellan. Med utgångspunkt från för-
väntad ökning av anslaget beräknades dock om-
kring 70 baser vara ett mer realistiskt mål, men denna
siffra betecknades som minimibehovet i operativt
hänseende.

Minimiavståndet till kusten hade nu utökats till 50
km och avståndet mellan närbelägna baser skulle
vara minst 20-30 km. En stor förändring var att
baserna inte längre skulle vara enhetliga, utan de
skulle indelas i tre kategorier vad gällde utformning
och utrustning:

Typ A - kontinuerligt användbar under alla väder-
förhållanden, rullbar stråkbredd 150 m, banbredd 30
m (inkluderade alla flottilj fält).

Typ B - begränsat användbar vid svåra väderför-
hållanden, stråkbredd 125 m, banbredd 25 m.

Typ C - användbar endast i krig och under goda
väderförhållanden, stråkbredd 65 m, banbredd 25 m.
Ej användbar för tyngre flygplan. Eventuel It vägbas.
Nyanlagda banorskulle vara 2 000 m långa, utom på
falt 44,50, 85 och 88, som skulle ha 2 300 m bana. Typ
A och B skulle ha en 8 m bred taxibana mellan
rullbanans ändar, helst med 1 200 m raksträcka för
användning som reservstartbana, medan typ C sak-
nade taxibana. Reservstartbanor skulle i övrigt an-
läggas där så var möjligt.

Samtliga baser skulle nu förses med 18 startplat-
ser på stora plattor belägna i böjen mel lan startbanan
och taxibanan, samt 15-19 uppställningsplatser, om
möjligt i skylande terräng. Uppställningsplatserna
kunde läggas på 6 km avstånd, men bara ide fall det
kunde ordnas till låga kostnader. I annat fall skulle de
I igga på 1-6 km avstånd, eller längs taxibanan. Vid typ
A och B-baser skulle dessutom byggas en uppställ-
ningsplats för transportflygplan. Valvvärn skulle
uppföras endast om det kunde ske för arbetslöshets-
medel.

Den planerade nybyggnaden skulle omfatta åtta
baser av typ A och 24 av typ B eller C. Tekniska
anvisningar för utförande av flygstråket, rullbanan,
taxibanan, flygplansvägar, startplatser, uppställ-
ningsplatser, fordonsvägar, flyg- och stationstjänst-
lokaler, kommandoplats, bascentral, skyddsanord-
ningar för personal, drivmedelsförråd, ammunitions-
förråd, förläggningar, samt el- och teleutrustning
skulle utfärdas av flygförvaltningen.

Flygvapnets behov av baser var tolv 0 -bas at-
tack, 28 0-bas jakt, fem 0-bas spaning och fem 0-bas
transport, samt 20 T-baser, summa 70 baser. Sam-

F 1 Västerås F 3 Malmen
F4 Frösön F5 Ljungbyhed
F 6 Karlsborg F 7 Såtenäs
F 8 Barkarby F 9 Säve
F 10 Ängelholm F 11 Nyköping
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bands- och lätta transportförband skulle baseras på
småflygfält, vilka inte ingick i planen. Följande baser
ingick i PUF 1958:

Befintliga

F 12 Kalmar
F 14 Halmstad
F 16 Uppsala
F 18 Tullinge
Arboga
Fält 4 Everöd
Fält 8 Bällefors
Fält 20 Råda
Fält 32 Heden
Fält 40 Fällfors
Bulltofta
Halmsjön
Tannefors
Visby

F13 Norrköping
F15 Söderhamn
F17 Kallinge
F21 Luleå
Fält 1 Björka/Sjöbo
Fält 6 Hasslösa
Fält 14 Tierp
Fält 28 Gunnarn
Fält 37 Hultsfred
Bromma
Hagshult
Kungsängen
Torslanda

Nya
Fält 24 Norra Uppland
Fält 41 Årnsele
Fält 42 Vidsel
Fält 43 Sollefteå
Fält 44 Kubbe
Fält 45 Väster om Sundsvall

Typ
B
B/C
A
B/C
A
B/C

Principskissiiverklar-
göringspIais omkring
1960. (KrA)
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Stålplank var länge en
viktig tillgång på ba-
serna och stora mäng-
der hölls i lager. Här
används stålplank vid
bärgning av en J  34
Hawker Hunter från
F 9 i samband med en
krigsförbandsövning.
(Via Bernt Törnell)

Fält 46 Ljusdal
Fält 47 Nordväst om Boden
Fält 50 Rommehed
Fält 51 Västerom Tierp
Fält 52 Sandviken
Fält 53 Sala
Fält 54 Öster om Halmsjön
Fält 55 Bro
Fält 56 Mariefred
Fält 57 Vängsö
Fält 58 Väster om Nyköping
Fält 59 Katrineholm
Fält 60 Örebro
Fält 61 Valdemarsvik
Fält 62 Mjölby
Fält 81 Sövdeborg
Fält 82 Kristianstad
Fält 83 Ålem
Fält 84 Osby
Fält 85 Småland SV
Fält 86 Alingsås
Fält 87 Målilla
Fält 88 Småland SO
Fält 89 Småland SO
Kiruna
Lidköping
Umeå

BIC
B/C
A

A
B/C
B/C
C
B
B/C
B/C
B/C

B/C
B/C
C
B/C
C
B
A
C
B
A
C
A
A
A

Oanvända gamla övnings- och krigsfält skulle i
huvudsak bibehållas utan underhåll, men Boden,
Bunge, Havgård, Rinkaby, Sundbro och Sövdeborg
skulle bibehållas för lätt sambands- och transport-
flyg. Fält 12 Väsby och 39 Naisheden, Gällivare och
Kalix skulle läggas ned och fält 38 Forsvik skulle
överföras till arm61.15

Pendeln hade nu slagit tillbaka - från det den
amerikanska studiegruppen hade betecknat som
"extremt utspridningstänkande" till nästan ingen

spridning alls inom baserna. De sammanhängande
plattorna för flera flygplan i banändarna skulle med-
föra enklare uppställning av flygplanen, och for-
donstrafik och transporter skulle underlättas. Det
skulle dessutom bli billigare och man räknade med att
förverkligandet av resterande baser enligt PUF 1958
skulle kosta 110 Mkr, plus lokaler, kommandoplat-
ser, förråd, med mera, totalt 202 Mkr.''

I sammanhanget kan det vara av intresse att
kortfattat beröra den påstådda anpassning i fråga
om baser som gjordes för att underlätta en eventuell
samverkan med NATO i krig. Genom det så kallade
SVENORDA-samarbetet övade flygvapnet bastjänst
med NATO-flygplan. T-basering av taktiskt NATO-
flyg på svenska baser var ett reguljärt inslag i För-
svarshögskolans krigsspel under åren 1956-66.'7

Neutralitetspolitikkommissionen konstaterade
1994 att ett mindre antal banor "i närheten av den
svenska östkusten" hade längder och bredder som
i viss utsträckning överskred flygvapnets egna be-
hov. De var anpassade för att i begränsad utsträck-
ning möjliggöra start och landning för taktiskt NATO-
flyg." Detta gällde dock i princip inte tyngre bomb-
flygplan, men förre chefen för Strategic Air Com-
mand (SAC), det vill säga det amerikanska tunga
bombflyget, har ändå hävdat att SAC hade känne-
dom om ett antal längre landningsbanor i Sverige
som kunde användas för (nöd-)landningar.'9 Upp-
ställningsplatser för större och tyngre flygplan fanns
emellertid endast på de största civila flygplatsema.

Bevarat arkivmaterial visar att det i själva verket
åtminstone fram till början av sextiotalet inte fanns
några militära flygbaser med exceptionella banläng-
der eller bärigheter. De banor som var längst (2 500
m) fanns på F 1 Västerås, F 11 Nyköping och F 15
Söderhamn, och sedan fanns ett antal baser med
2 300 m bana. Bärigheten varierade mellan baser och
nådde ingenstans några exceptionella värden." Det
var främst attackplanet A 32A Lansen och även i viss
månJ 33 Venom som krävde startbanorav 2300-2500
meters längd. Vid radiotyst start ställde en division
A 32A upp inne på banan och startade dessutom
från stillastående. Därigenom minskade den start-
sträcka som stod till buds högst betydligt för den
rote som ställde upp längst fram.

Protester
Iett yttrande över PUF 1958 daterat den 27 maj 1958,
alltså knappt tre veckor efter att planen sänts ut,
protesterade chefen för 1. flygeskadern (E 1), Björn
Bjuggren, mot den nya inriktningen. E I hade ansvar
för attackeskaderns basering i krig, och från 1957
hade E 2 ansvar för baserna i  södra och västra
Sverige, E 3 för östra Sverige och E 4 för Norrland.
Spridningen i  stort var teoretiskt riktig, menade
Bjuggren, men den fick inte ske i sådan utsträckning
att möjligheten att sätta in hela attackeskadern sam-
tidigt i koncentrerade företag äventyrades. Den fö-
reslagna spridningen av attackförbanden ansåg han
hade gått alldeles för långt. Han menade också att det
var orealistiskt att tro att hela utbyggnadsplanen
skulle kunna genomföras på fem år.
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Bjuggren påpekade vidare att sannolikheten för
användning av konventionella vapen, som var"enk-
lare, billigare och psykologiskt smakligare", hade
underskattats. Den oskyddade uppställningen nära
fältet var farlig. Vinsten medökat antal fält skulle visa
sig ytterst diskutabel om flygplanen på de nya
baserna stod uppställda på ett sådant sätt att de vid
ett anfall med en mindre styrka utrustad med konven-
tionella vapen snabbt skulle kunna slås ut!

Att basera attackens skydd på så hög beredskap
att flygplanen skulle hinna starta före ett fientligt
anfall betecknade han som önsketänkande. För så-
väl operativa flygplan som för reservflygplan måste
undandragna uppställningsplatser finnas, skrev han.
Han förespråkade en differentiering av 0-baserna
och för attackens del krävde han utspridda uppstäl I -
ningsplatser där tankning och laddning kunde ske."

Bjuggrens kritik var skarp och han var inte ensam
om den.

CFV hade samtidigt som den nya basplanen an-
togs tillsatt den så kallade Basutredning 1958, som
skulle komma med förslag till ny basorganisation
med hänsyn tagen till bland annat PUF 1958 och
BasPM, som berörde operativa och organisatoriska
grunder för planerade "basorganisation m/61"." I
sitt yttrande över denna utredning utvecklade CE 1
sin kritik ytterligare och angav "avvikande mening".
Utspridningen i stort hade gått för långt med tanke
på möjligheterna att effektivt kunna leda förbanden
i krig och att kunna säkra tillgången till ammunition
och reservdelar, reparationstjänst, etc. Han påpeka-
de återigen det orealistiska i  tanken att skyddet
skulle baseras på iden att flygförbanden skulle starta
före ett fientligt anfall. Detta skulle kräva en fler-
dubbling av antalet flygande personal och skulle
verka nedslitande på förbanden. Innan några nya
fält byggdes, tyckte Bjuggren, att de befintliga fälten
skulle färdigställas förspridd uppställning. CE I ville
ha tillbakadragen 0-basering med skydd genom
utspridning inom basen, en ståndpunkt som man

hade fått bestyrkt av erfarenheterna från E 1 eskader-
övning i september 1958.

Enligt planen skulle det finnas sex 0-bas attack
inom det traditionella basområdet i Västergötland,
samt två 0-baser vardera i E 2, E 3 och E 4, plus 18 T-
baser. CE I ville ha samtliga 0-baser i anslutning till
tidigare basområde för att effektivt kunna utnyttja
materiel och ammunition. T-baserna skulle använ-
das endast för tankning och han ville ha två exklu-
siva T-bas attack vardera i E 2, E 3 och E 4, med
möjlighet till fullständig betjäning förtvå divisioner
samtidigt på skyddade uppställningsområden. Samt-
liga andra baser skulle kunna stå til l tjänst med
snabbtankning av en division.

Det var starka invändningar och det hördes också
fler kritiska röster. Chefen för attackflottiljen F 14 var
ytterst kritisk till de stora öppna uppställningsplat-
torna inne på fältet, helt utan skydd och maskerings-
möjligheter. Chefen för E 2 skrev den 2 december
1958 till CFV att han accepterade planen i stort, men
att han ansåg att all stationstjänst inte kunde bedri-
vas på startplatserna, vilka var mycket sårbara för
anfal I med alla slags vapen. Övningar hade nämligen
visat att attackförband som utsattes för överraskan-
de anfall inte hann starta, inte ens om de stod i högsta
beredskap...

Inte heller jakten ville ha klargöring vid banan.
"Riskerna för förintelse äro uppenbara. Den psyko-
logiska verkan på både flygande och markförban-
dens personal av att onödigt lång tid vara bundna på
den presentbricka en bana är, får icke underskat-
tas...". Jakten ville ha startplatserförminst en grupp
i högsta startberedskap i vardera banänden, plus
klargöringsplats för minst en grupp 1-3 km bort,
maskerad och med skydd, samt uppställningsplat-
ser för övriga flygplan på 6 km avstånd. E 2:s baser
var mycket dåligt utbyggda i dessa avseenden och
CE 2:s skrivelse andas mycket kritik över detta.

CE 4 ifrågasatte hela den nya flygbasfilosofins
riktighet, eftersom han ansåg att den tog alldeles för

A 32A Lansen F I 5-röd
E på kamouflerad upp-
ställningsplats. (SFF)
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Den så kallade "F 13-
kringlan " som Chefen
för F 13 i Norrköping
tog fram 1958. Fyra
öppna värn skulle pla-
ceras tvärs över sepa-
rata förbindelsebanor
direkt utanför banän-
den utformade för att
medge flygplanens
rund- och inkörning
för egen motor. Till en
rimlig kostnad kunde
på så sätt åstadkom-
mas hög startbered-
skap och ett visst skydd
förflygplanen. (KM)

liten hänsyn till konventionella vapen. Han pekade
också på den uppenbara risken att en fiende med
enkla medel skulle kunna tvinga fram kraftödande
nödstarter för de svenska förband som hela tiden
måste ha beredskap för att hinna i luften före ett
anfall. "Det förefaller som om själva grundtanken för
bastjänstens organisation är felaktig", skrev CE 4
med syftning på den totala anpassningen till kärnva-
penkrig?

Detaljutformning av baserna
Jag kommer inte i denna redogörelse att närmare gå
in på hur baserna skulle utformas, men huvuddragen
i funderingarna måste ändå beröras, eftersom dessa
förhållanden är intimt förknippade med basplanens
uppläggning i stort. Mycket av oenigheterna hand-
lade ju om var och hur de flygplan som stod på
marken i olika grader av beredskap skulle ställas upp.
Av tekniska skäl krävde moderna krigsflygplan hårt
underlag för att hjulen inte skulle sjunka ned i mar-
ken, vilket betydde att det måste finnas en platta av
någon form att ställa flygplanet på.

De negativa reaktionerna på PUF 1958 och Bas-
PM, i  huvudsak baserade på åsikten att för lite
hänsyn hade tagits till risken för anfall med konven-
tionella vapen mot baserna, gjorde att någon form av
förändring av planeringen blev nödvändig. Pendeln
hade rört sig mellan två ytterlighetslägen och var nu
snart på väg tillbaka mot mitten. I en skrivelse date-
rad januari 1959 redovisade flygstabens tekniska
inspektion de principiella ståndpunkter man kommit
fram till angående start- och uppställningsplatser.
Enligt PUF 1958 skulledet byggas fyra olika typerav
platser: en för start och klargöring av två gånger nio
flygplan i hög beredskap, en för uppställning av nio
operativa flygplan i låg beredskap, en för uppställ-
ning av sex-tio icke operativa flygplan, och en för
uppställning av ett transportflygplan. Startplatser-
na skulle vara utformade för snabb start och Basut-
redning 58 föreskrev att klargöring skulle ske på
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fältet eller i dess närhet, utom för attack- och spa-
ningsförband på 0-bas.

Nu ansåg även CE 3, som tidigare godtagit PUF
1958, att för liten hänsyn tagits till sårbarheten vid
anfall med konventionella vapen och han förde fram
ett nytt förslag till uppställningsplatser för jakten
som chefen för F 13 i Norrköping hade utarbetat: den
så kallade "F 13-kringlan". Detta arrangemang be-
stod av fyra öppna värn placerade tvärs över sepa-
rata förbindelsebanor direkt utanför banänden, ut-
formade som en kringla för att medge flygplanens
rund- och inkörning för egen motor i värnen. Till en
rimlig kostnad kunde man på så sätt åstadkomma
hög startberedskap och en enklare form av skydd för
flygplanen."

Fortsatta diskussionerom PUF 1958 ledde i mars
1959 till att flygstabens operationsavdelning utfär-
dade riktlinjer för en omarbetning av PUF och Bas-
utredningen. Skyddet mot kärnvapen skulle även nu
anses vara det primära och antalet baser skulle
bibehållas. Skyddet mot konventionella vapen skul-
le emellertid ges större utrymme. Start- och uppstäl I -
ningsplatser skulle skräddarsys alltefter avsedd
användning, terrängens utseende och de ekonomis-
ka resurserna. Baserna skulle därför indelas i tre olika
typer: Jaktbas för 0- el ler T-basering av en jakt- el ler
spaningsdivision, attackbas för 0-basering av två
attackdivisioner, eller jakt-attackbas för 0- eller T-
basering av en jakt- el ler spaningsdivision och vid
behov dessutom T-basering av en attackdivision.

Attacken, det vill säga E 1, skulle få sex baser i
Västergötland och en i Övre Norrland, samt åtta jakt-
attackbaser inom E 2, E 3 och E 4 områden. Alla övriga
baser skulle kunna stå till tjänst med snabbtankning
av attackflygplan. Attackbaserna skulle ha 18 främre
uppställnings- och klargöringsplatser, om möjligt i
två helt ski Ida områden och i skylande terräng 1-3 km
från banan, och cirka 18 bakre uppställningsplatser.
På jaktbaserna skulle finnas fyra start- och klargö-
ringsplatser i relativt nära anslutning till vardera
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Fältverkstad Översyn
av en J29 Tunnanfrån
F13 uteidetfria. (SFF)

banänden (sammanlagt åtta platser). De skulle an-
passas efter lokala förhållanden, maskeras och för-
ses med värn beroende på det skyl och skydd
terrängen kunde ge. De skulle också ha rundkör-
ningsmöjlighet i form av "kringla". Därutöver skulle
finnas bland annat cirka 18 bakre uppstäl lningsplat-
ser för övriga flygplan. På de baser där spaningsflyg
skulle operera skulle dessutom finnas fyra främre
uppställnings- och klargöringsplatser i  skylande
terräng 1-3 km från banan, alternativt i anslutning till
taxibanan.

Jakt-attackbaserna skulle vara utformade som
jaktbaserna, men hade nio främre uppställnings- och
klargöringsplatser för attack flygplan i skylande ter-
räng cirka 1-3 km från fältet. I de fall basområden
redan byggts enligt PUF 1953 skulle de utnyttjas.
Berghangarer skulle användas för uppställning av
icke operativa flygplan och för klargöring av åtta
operativa flygplan. Det totala antalet baser av olika
slag beräknades bli sju attackbaser, 55 jaktbaser, av
vilka 15 även skulle betjäna spaning, samt åtta jakt-
attackbaser.26

Som förut skulle transportdivisionen, transport-
grupperna, propellerdelen av sambandsdivisionen,
sambandsgrupperna och spaningsgrupperna ope-
rera från så kallade småflygfält, vilka inte räknades in
i antalet krigsbaseroch inte heller ingick i PUF." Ett
"småflygfält" skulle vara beläget inom 30 km av-
stånd från en ordinarie flygbas med basförband och
man räknade med att det behövdes fem stycken
sådana fält. Flygplanen fick där ingen form av skydd,
utan skulle om möjligt ställas upp dolt i fältkanten
eller en bit ifrån."

Erfarenheter från Flygvapenövningen 1959 visa-
de att mycket återstod att göra i fråga om flygbaser-
nas utformning och anordningar. Flygplanen var till
exempel mycket sårbara under förflyttning mellan
uppställningsplatserna och banan, eftersom bogse-
ring med traktor tog lång tid. Den permanentbelagda
delen av flygplansvägarna borde utökas för att
tillåta motorstart för hel division, så att man inte

behövde blockera banan far detta. Avkörningsplat-
ser bredvid banan behövdes för bogserfordon och
avkörningsplatser för flygplan erfordrades utefter
flygplansvägarna. Maskeringsanordningarna med-
gav inte vändning av flygplanen inne på uppställ-
ningsplatsen i skyl, varför avståndet mellan maske-
ringsstolparna borde ökas."

Tidsbrist
Man hade nu insett att det krävdes mer ingående
studier om man skulle kunna komma fram till en
hållbar linje när det gällde basernas utformning.
Problemet var att valet av utformning direkt påver-
kade ekonomin, vilket i sin tur avgjorde hur många
baser man hade råd med totalt. Om antalet baser
minskades måste även prioriteringen i fråga om ut-
byggnadstakt och andra avvägningar göras om.
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Utformning av klar-
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om, 1963. (KrA)
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Kartskiss från 1961
över var Fält 84 Knis-
linge skulle placeras
och hur uppställning-
sområdet (Uom) skul-
le arrangeras. En del
förändringar gjordes
dock senare av bland
annat placeringen av
Uom. Basen blev klar
1964. (KrA)

De främre klargörings-
platsernaförjaktplan skul-
le placeras så att de kunde
maskeras med Töreboda-
bå gar och skulle skräddar-
sys till de lokalaförhållan-
dena. Man hade tagit from
tre varianter, men alterna-
tiv C var det rekommende-
rade. (KrA)

Allt hängde alltså ihop. Satte man sig ned för att
genomföra den forskning och de studier som egent-
ligen behövdes skulle inget bli gjort på flera år och
läget var inte direkt sådant att det gick att skjuta upp
utbyggnaden ytterligare. Sedan 1953 hade nämligen
mycket lite hänt i fråga om faktisk utbyggnad av det
svenska bassystemet. Visserligen hade, som redan
nämnts, nio av de kvarvarande gamla krigsbaserna
Hatt banor, vilket även gällde fältet Hagshult, och det

nya fält 40 Fällfors hade blivit klart redan 1955. Åren
1958-59 blev endast fyra nya baser klara: fält 81 Sjöbo
(vägbas), fält 42 Vidsel,fält 88 Uråsa och Lidköping.
Dessa baser hann alla byggas enligt PUF 1958.

Enligt i november 1959 gällande planering skulle
baserna Kiruna (byggd av Luftfartsstyrelsen), fält
41 Årnsele och fält 44 Kubbe färdigställas därnäst. Så
skedde också och på Kubbebasen var bansystemet
redan klart (enligt PUF 1958). Därefter sku I le fält 50
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Hemlighållande av flygbaserna
Så tidigt som i augusti 1961 föreslog dåvarande
chefen för flygstaben, Stig Nortn, något mycket
radikalt - nämligen att den stränga sekretessen
för alla krigsflygfält skulle hävas. Hemligstäm-
peln på alla handlingar som rörde flygfälten
tyngde behandlingen av varje ärende och dess-
utom skrev han "dra de militära myndigheterna
något av löje över sig, när de inför civi la myndig-
heter och personer i orten som en militär hemlig-
het behandlar förekomsten av ett flygfält, som
alla civila innevånare i trakten känner till". Inom
flygstaben diskuterades ett avhemligande av
krigsflygfälten, speciellt som civil flygtrafik till-
läts på ett antal av dem. Vid hänvändelse till
försvarsstaben fick man emellertid avslag på
förslaget och många av flygfälten kom därför att
förbli hemliga ända tills de slutade utnyttjas
militärt.

Bas Typ Funkt ion
(Attack, Jakt, Spaning)

F 1 A A Fält 48* B  J
F3 A JAS Fält 52* A  J S
F4 A JA Fält 53* A  J
F 5 A JS Fält 54 A  J
F6 A A Fält 57** B  J
F7 A A Fält 58* A  J
F 8 A J Fält 60* A  J
F 9 A J Fält 61* A  J
F 10 A J Fält 82* e186* A  J
F 11 A J Fält 83 C  J
F 12 A JS Fält 84** B  J
F 13 A J Fält 85 A  A
F14 A JAS Fält 87** A  J A
F 15 A J Fält 89 C  J S
F 16 A J Arlanda A  J A
F 17 A J Borlänge A  J
F 18 A J Bulltofta A  J
F21 A J Eskilstuna A  A
Arboga A A Everöd A  J
Fält 1 B J Gällivare* B  J
Fält 6 A A Hagshult A  A
Fält 8 A A Hultsfred A  J A
Fält 14 A JA Kiruna B  J
Fält 20 A A Kungsängen B  J
Fält 28 A JA Lidköping A  A
Fält 32 A J Tannefors B  J S
Fält 40 A J Uråsa A  A
Fält 41 A JS Visby B  J
Fält 42 A JAS
Fält 43* B J Reservbaser: Bromma, Torslanda, fålt

Fält 44 A JA 24 e186, fält 81.

Fält 45** A J * Ännu ej byggd
Fält 46 B JS ** Under arbete

(CFS till Chefen för försvarsstaben, 21.8.61. FS
(H), Centralexp, B I, vol 54)

Rommehed, fält 54 Alunda, fält 56 Eskilstuna och fält
89 Huseby byggas 1959-61, medan fålt43 Sollefteå
(eller fålt 46 Ljusdal), fält 52 Sandviken, fält 24 Norr
om Uppsala, fält 57 Taxinge (eller fält 58 Yngaren),
fält 84 Osbytrakten (eller fält 85 SV Ljungby), fält 83
Ålem och fält 86 Alingsås skulle färdigställas 1960-
62."

1 december 1959 kom Befästningsinspektionen
med ett förslag om hur frågan om basernas utform-
ning skulle angripas. Man slog fast att PUF 1958
(spridning i stort och ringa skydd) hade varit base-
rad på inhämtade främst amerikanska erfarenheter
och påpekade att enligt tidigare gjorda studier en
kombination av utspridning och skydd gav det
bästa stridsekonomiska utbytet. Ett år tidigare hade
CFV bett Fortifikationsförvaltningen ta fram förslag
på flygplansskydd mot överraskande anfall med
konventionella vapen och i möjligaste utsträckning
även mot kärnvapen och uppdraget hade genom-
förts i samråd med CFV, Flygförvaltningen och Be-
fästningsinspektionen.

Man ansåg att antalet baser (70) inte borde ses
som fixerat, utan att detta värde skulle avvägs mot
andra faktorer. Man föreslog att en stort upplagd
studie med teoretiska beräkningar skulle genomfö-
ras, där olika faktorer kunde varieras, för att under-
söka olika alternativs stridsvärde. Någon sådan
utredning kunde emellertid flygstaben inte tänka
sig, eftersom det skulle ta för lång tid och kräva
mycket personal. Den redan försenade utbyggna-
den av baserna kunde inte frysas i ytterligare två år.
Man bestämde sig därför för att inte ifrågasätta
planen i sig, utan begränsa utredandet till det forti-
fikatoriska skydd som behövdes på de baser som
byggdes.'

En modifierad PUF blev klar i maj 1960 och i sitt
yttrande konstaterade CE 1 att planen byggde på

Främre klargöringsområdet (Framom) på Fält 54 Gimo. Exempel på en ovanligare
typ av "kringla" som byggdes endast på ett fåtal baser. (KrA)

Flygbaser enligt PUF 1963"
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EI MYÖVII
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En krigsbas utbyggd
enligt principerna för
Bas 60: Bana, taxi-
bana, Framom (främ-
re klargöringsområde,
väster om banan), Bak-
om ("Klargöringsom-
råde" på skissen) och
Uom ("Uppställnings-
område'). I  delta fall
har basen två Bakom
och två Uom. (KrA)

J29 Tunnan under mas-
kerad Törebodahangar
ifrämre klargöringsom-
rådet (Framom). (SFF)

föreställningen att fiendens flyganfall skulle insättas
österifrån, främst mot Stockholmsområdet. Den väs-
tra delen av landet hade blivit eftersatt. Han kallade
det hela för"Maginotlinjetänkande". Vid en ockupa-
tion av Danmark skulle Västkusten inte kunna för-
svaras. Han föreslog vidare att uppställningsplat-

serna skulle läggas på större avstånd än normerna
angav (6 km) för bättre skydd.

CE 2 påpekade att om start skulle kunna ske i tid
före ett kärnvapenanfall måste det främre klargö-
ringsområdet ligga så nära banan att det inte gick
mer än 15 sekunder till den punkt nåddes där fullt
pådrag kunde ske. CE 3 framförde liknande syn-
punkter och påpekade att baser avsedda förJ 35 inte
kunde ligga merän 50 km från kusten.321 september
1960 genomförde E I en basövning på fält 20 Råda.
Syftet var att prova och öva den nya basorganisa-
tionen vid en dubbelbelagd attackbas utbyggd enligt
planen. På flygbasen baserades först två A 32A-
divisioner ur F 7 och F 14, sedan två ur F 6 och F 17.33

Chefen för flygstabens tekniska inspektion hade
redan i samband med att PUF 1958 blivit klar fatt i
uppdrag att titta på lämplig utformning av klargö-
ringsområden. Eskadrarnas åsikter i frågan visade
sig vara så disparata, att de inte kunde utgöra någon
grund för projekteringsarbetet. Efter ett sammanträ-
de i oktober 1960 hade Basinspektionen tagit fram
normer som mottogs positivt på de flesta håll, och
därefter föreslogs följande utformning av uppställ-
ningsområdena.

De främre klargöringsområdena (Framom) för jak-
ten skulle rymma åtta flygplan, fördelat på två ban-
ändar, och de skulle kunna köra in utan rangering
med bogserfordon. På T-bas attack skulle fyra jakt-
och fyra attackplan under snabbtankning kunna
betjänas i  de båda främre klargöringsområdena,
vilka helst skulle vara placerade i naturligt skyl.

Klargöringsplatserna skulle placeras så att de
kunde maskeras med så kallade Törebodabågar, på
ett avstånd av 50-80 m från varandra. Prov med
Törebodabåge pågick el ler skulle genomföras på F 3
Malmslätt. I stället fören "kringla" med egen förbin-
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Flygvapnets krigsbaser 1967, utöver
flottiljfält och civila flygplatser
1. Moderniserade gamla krigsflygfält
Fält 1 Björka/Sjöbo
Fält 4 Everöd
Fält 6 Hasslösa
Fält 8/9 Bällefors
Fält 14 Tierp
Fält 20 Råda
Fält 28 Gunnarn
Fält 32 Heden
Fält 37 Hultsfred
Hagshult
Lidköping
Rommehed

2. Nybyggda baser
Fält 40 Fällfors
Fält 41 Amsele
Fält 42 Vidsel
Fält 44 Kubbe
Fält 45 Sättna
Fält 46 Färila
Fält 54 Alunda
Fält 56 Kjula
Fält 57 Strängnäs
Fält 58 Björkvik
Fält 81 Sjöbo (väg)
Fält 83 Alem (väg)
Fält 84 Knislinge
Fält 85 Byholma
Fält 87 Kosta
Fält 88 Uråsa
Fält 89 Eneryda (väg)
Kiruna
Anm
Fältnummer som använts i  planeringen för baser som inte
blev byggda, eller som fick öppen status: 24, 30, 43, 47-53,
55, 59-62, 82 och 86. Nummer 30, 43, 48, 50 och 52
användes i  olika skeden för Jokkmokk, Kramfors, Piteå,
Rommehed respektive Sandviken.

delsebana för varje flygplan i högsta beredskap ville
man nu i stället ha en gemensam bana (kostnadsskäl
och bättre maskering). Klargöringsområdena skulle
skräddarsys till lokala förhållanden. Man hade tagit
fram tre varianter, men alternativ C var det rekom-
menderade (se skiss).34

Vad byggdes?
Parallellt med de fortsatta diskussionerna gick det
praktiska arbetet med ombyggnad och nybyggnad
vidare. Vid nybyggnad angav flygstaben först lämp-
ligt geografiskt område och samrådde med luftfarts-
styrelsen för eventuell civil samverkan, varefter es-
kaderchefen utförde en förberedande rekognosce-
ring. Han skulle sedan utarbeta förslag till utform-
ning, biträda flygförvaltningen vid detaljbearbet-
ning och följa upp utbyggnaden. Riks- och lokal-
press orienterades normalt för att undvika att sekre-
tessen röjdes.

Eskaderchefen upprättade därefter ett preliminärt
förslag och inhämtade yttranden från berörda civila
och militära myndigheter. Flygförvaltningen utvär-
derade förslaget tekniskt och ekonomiskt och flyg-
staben granskade det ur bland annat operativ syn-
punkt. Flygförvaltningen fick sedan bearbeta det
alternativ som valts av CFV och lämnade slutligt
förslag för CFV beslut om igångsättning av byggna-
tionen." Processen kunde ibland bli utdragen med
många rekognosceringar, förslag, ändring av priori-
tering, ändring av geografiskt område, och så vidare.
Som bekant skulle för övrigt många av de planerade
baserna aldrig bli byggda.

Den flygtekniska utvecklingen krävde också jus-
teringaravplanema.NärJ35 Draken började komma
i tjänst 1960-61 insåg man snart att den senaste
revideringen (PUF 1961, utgiven i juli 1961) behövde
modifieras ytterligare. För att kunna genomföra an-
fall mot flygplan som anföll mål i kustbandet måste
J 35-förbanden baseras närmare kusten, högst 20 km
ifrån, dock av förvarnings- och skyddsskäl helst inte
närmare än 20 km! Rekommendationen var som van-
ligt en kompromiss mellan motstridiga krav. Närplats
för ännu ej utbyggda baser för J 35 valdes skulle de
läggas 20-30 km från kusten.

Utöver detta behövdes förstärkning inom E 4
(Norra Sverige), vilket skulle ordnas genom att ytter-

Fält 20 Råda som ba-
sen såg ut runt 1960.
Observera att en del av
gamla triangelbanan
sparades och ovanligt
nog användes fir upp-
ställning a v  sam-
bands- och transport-
flygplan (nordväst om
huvudbanan). Platta
förfrämre klargöring i
böjen på taxibanan i
basens norra del. (KrA)
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En av de första ideer na
till reservbas på väg.
Chefen för Södra flyg-
basområdet föreslog i
januari 1953 att man i
samband med vägbyg-
gen skulleanläggaflyg-
stråk och att vägarna
på dessa ställen skulle
ges sådan bredd an de i
krig snabbt kunde fär-
digställas somstart- och
landningsbanorförflyg-
plan. (KrA)

'ULU !OR FLYPO 5
ukr190101  dra 1 1 1 1 . 1 .

C

2 0 0 0 m .

P

ligare en bas placerades inom sektor ÖN3 och en
inom sektor N3. Detta betydde att fält 49 för attack
och spaning skulle tillkomma och fält 48 flyttades
från Umeåtrakten tillsektorÖN 3. Fält 43 och 45 skulle
flyttas närmare kusten. Vidare skulle inom E 2 och E 3
områden fält 86, tidigare Borås, flyttas till Bohuslän
för skydd av importhamnar med mera, och fält 82
skulle ges en mer ti I lbakadragen placering än tidiga-
re. Fält 51,53, 60 och 62 skulle flyttas närmare kusten.
Fält 55 ströks ur planen."

I december 1960 räknade man med färdigställande
hösten 1961 av Rommehed, fält 41 Amsele och fält 54
Alunda. 1 juli 1962 var följande baser under arbete
(beräknat färdigställande): fält 56 Kjula (hösten 62),
fält 83 Ålem (sommaren 62), fält 89 Eneryda (somma-
ren 62), fält 46 Färila (hösten 62) och fält 85 Byholma
(hösten 62). Under åren 1962-63 skulle fält 84,57, 87,
52, 45, 58, 51, 53 och 43 påbörjas."

Utarbetade principer för klargörings- och upp-
ställningsområden hade fastställts av CFV den 3
mars 1961. Det mest använda främre kl argöringsom-
rådet (Framom) skulle förses med Törebodabågar
täckta med lämplig beklädnad till skydd för insyn och
mot väder och vind. Med anledning av erfarenheter
från E 1 basövning hösten 1962 skulle antalet klargö-
ri ngsp latser i det bakre området (Bakom) utökas till
tio, vilka skulle maskeras med stolpar och nät. Även

FLY>norie.S k i s s Jr,Saw f l ,yotråkeaul l iggniag i  sambaed med landmikelreflA Inkom y me, # . . e  r .  s j

•  akog

Bredded vägbarn

maskerad s a l i g t

"modell Ettltafrede

e l l e r  påfdrd  jo rd
beeadd med grits.

Maskering av området framför en jordkulehangar på
F 16 Uppsala i samband med en övning. J29 Tunnanfrån
F 9 Säve. (Via Bernt Törnell)

i uppställningsområdet (Uom) skulle flygplanplat-
serna maskeras med nät och stolpar, och två platser
skulle förses med fälthangarer. Antalet platser i Uom
föreslogs nu kunna reduceras från 18 till 14."

Den 7 maj 1963 kom PUF 1963, och nu hade antalet
baser återigen minskat (anpassning till ett tidigare
ÖB-beslut). De baser som skulle utgå var fält 49,51,
59 och 62, samt ett av fälten 24, 82 och 86. Anpass-
ning till beslutad organisation med 61 basbataljoner
skulle uppnås på följande sätt. Efter nedskärningen
återstod totalt 65 baser, men genom att fyra av dem
utpekades som "reservfält", nämligen Bromma, Tors-
landa, fält 24 eller 86, och fält 81, fick man antalet att
stämma! Summan blev alltså 65 baser, av vilka dock
fyra i utgångsläget inte skulle ha någon basbatal-
jon."

I början av år 1964 hade fält 57 Strängnäs just blivit
färdigt och man räknade med att flit 45 Sättna, fält 84
Knislinge och fält 87 Kosta skulle bli klara underåret.
Därpå skulle följa baserna Gävle (Sandviken) och fält
58 Björkvik, som skulle byggas 1964-65, respektive
1964-66J' På grund av omfördelning av flygvapnets
divisioner blev det snart aktuellt att åter börja disku-
tera hur de återstående baserna i planen bäst skulle
utnyttjas. E 2 skulle fa brist på baser, medan E 3 och
E 4 fick tre el ler fyra baser i överskott. Inom E 4 måste
dock finnas fyra-sex "lediga" baser för att vid behov
kunna ta emot förstärkning söderifrån.42

I september 1966 kom nya besked. Enligt ÖB-
direktiv skulle endast 62 baser, inklusive fyra reserv-
baser utan basbataljon byggas. Av de 65 baserna i
PUF var 55 klara och tio återstod att bygga. Alltså
skulle tre baser strykas, men eftersom planen på
grund av tidigare obeslutsamhet fortfarande upptog
en bas för mycket måste sammanlagt fyra baser
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strykas. CFV föreslog fält 24 Norr Uppsala, fält 86
Bohuslän, fält 60 NV Trosa och fält 61 Söderköping.
I stället för Gällivare föreslogs en ny bas, fält 30 i
Norrbotten. Lidköping föreslogs överföras till re-
servbaskategorin.

Kvar att bygga blev då (i prioritetsordning): fält
58 VästNyköping, fait 48 Piteå, fält 43 Ådalen, Gävle,
fält 30 Arvidsjaur/Jokkmokk, fält 82 Norr Karlshamn
och fält 53 Roslagen (eller 61 Söderköping). Trots att
inga förband skulle utgångsbaseras på fält 82 (Mar-
karyd angavs nu som lokalisering) ville man ändå ha
kvar detta fält i planen för basering av jakt i en
avspärrningssituation. Tillkomsten 1969-70 av fem
nya lätta attackdivisioner med SK 60 gjorde dessut-
om att fler baser behövdes i Norrland. För SK 60-
div is ionerna fordrades dessutom utbyggnad av bakre

uppställningsområden. Vad gällde fpl 37 Viggen
väntade man sig inte att införandet skulle kom ma att
ändra kraven på baserna."

Sammanfattningsvis kan konstateras att den pla-
nering som påbörjades 1953 och som mest omfattade
87 flygbaser, vid mitten av 60-talet hade krympt till
62, av vilka 55 hade färdigställts. I dessa 55 ingick 12
gamla före detta krigsflygfält från beredskapstiden
som moderniserats, ett tjugotal flottiljflygfält eller
motsvarande och ett antal civila flygplatser som
skulle användas som militära flygbaser i krig. Av de
planerade nya krigsbaserna hade 18 stycken byggts.

Reservvägbaserna
Redan 1951 hade chefen för Södra flygbasområdet
(Flybo S) inventerat de möjligheter som fanns att

Krigsplanläggningen och flygvapnets basering
Den svenska krigsplanläggningen har varit sty-
rande för hur flygbassystemet byggts ut. Om man
ser påtiden efter andra världskriget planerade man
sedan 1945 för krigsfallen II S (syd) och II N (nord),
båda riktade mot anfall från Sovjetunionen. Denna
planering kom att gälla ända fram till 1958. Dessut-
om fanns ett krigsfall IIC, dock endast i form av en
studie som aldrig realiserades i form av planlägg-
ning.43

I maj 1958 genomfördes planläggning för krigs-
fall II SN, alltså att sovjetiskt anfall från både norr
(land) och söder (kust) samtidigt, vilket ersatte
planerna förkrigsfall II S och II N.44Enligt tidigare
planering skulle Första flygeskadern (E 1) sättas in
mot en kustinvasion under överskeppningsske-
det och vid urlastning i Sverige, samt om möjligt
även mot ilastningshamnar och framskjutna flyg-
och robotbaser (i Danmark och västra Finland,
samt i gynnsamma fall även i Baltikum och Öst-
tyskland). E 2 skulle utföra jaktsvep mot Danmark
och attackföretag mot flygbaser i Danmark. E 3:s
insatsområde (jakt och attack mot flygbaser) var
sydvästra Finland. E 4 och E 5 (så länge den fanns)
skulle ansvara för flygspaningen, samt för jakt-
svep mot nordvästra Finland och attacker mot
flyg- och robotbaser inom samma område.

I och med den nya krigsplanen 1958 skedde
också vissa förändringar för flygvapnets del. E 1
skulle bekämpa invasionsförberedelser i danska,
nordtyska och finska hamnar och i gynnsamma fall
även polska och baltiska hamnar och farvatten. E 2
skulle förutom jaktförsvar anfalla flygbaser och
radarstationer i Danmark, samt fartyg i danska och
tyska hamnar och farvatten. E 3:s område utgjor-
des av sydvästra Finland och Åland, medan E 4
skulle bekämpa kommunikationer i nordvästra Fin-
land och fartyg vid finska kusten. F 11 ansvarade
för flygspaningen."

I januari 1962 trädde en ny krigsplanläggning i
kraft som byggde på delvis nya operativa och

taktiska principer. Krigsfall 2 (Sovjetunionen) in-
delades nu i tre varianter: grundalternativet, samt
förstärkningsalternativen 2 S (Sydsverige, Got-
land och Övre Norrland) och 2 Ö (Östra Mellan-
sverige/Gotland, alternativt Mellersta Norrland,
och Övre Norrland). MB ÖN skulle tilldelas två
jaktdivisioner (J 32B) och två spaningsdivisioner
(S 35) far luftförsvar av milo NN (sektorÖN3) och
spaningsuppdrag. Förstärkning med bland annat
en attack-, en spanings- och två jaktdivisioner var
förberedd. MB NN hade inga utgångsgrupperade
flygförband, men skulle vara förberedd att ta emot
en jakt-, en spanings- och två attackdivisioner, för
bland annat luftförsvar av milo NN (sektor N3).

MB Ö förfogade över nio jaktdivisioner (J 35),
fyra spaningsdivisioner (S 32/S 35) och en spa-
ningsgrupp för luftförsvar av milo Ö och B (sek-
torerna 01, 05, G 1 och W5), skydd av transporter
till Gotland och spaning (även inom milo B och
NN). MB S hade åtta jaktdivisioner och fyra spa-
ningsdivisioner för luftförsvar av milo S och V
(sektorerna SI och S2, samt milo V) och spaning
(även inom milo V). Man skulle också vara förbe-
redd att ta emot en jaktdivision från MB NN (i
alternativ 2 S). I milo V baserades en spanings-
grupp. Första flygeskadern (E 1) slutligen, var om
inte annat angavs direkt underställd ÖB och skulle
med sina 12 attackdivisioner (A 32) vara beredd på
insats i första hand inom MB S, Ö, NN eller ÖN
område."

Enligt de riktlinjer som gällde skulle flygbaser-
na i det längsta försvaras och de var, tillsammans
med hamnar och marinbaser, vissa förbindelser till
Övre Norrland och viktigare underrättelse- och
stridsledningsorgan, prioriterade skyddsobjekt.47

I juni 1964 ändrades kraven till att endast en
större invasion i en huvudriktning (hav eller gräns)
skulle kunna mötas, men nästa större revidering av
krigsplanläggningen skedde inte förrän under
senare delen av 1970-talet."

70



Bogsering av J 29 på
grusväg till eller från
basens uppställnings-
område (Uom). (Via
Berns Törnell)

J 34 Hawker Hunter
F 9-P (fpl 34092) med
Sidewinderrobotar,
möjligen på krigsbas,
1960-talet. (SFF)

utnyttja landsvägar som reservflygbaser. Av allt att
döma verkar Flybo S och senare CE 2 ha varit
drivande i denna fråga, sannolikt därför att många av
de ordinarie flygbaserna i södra Sverige hade ett
utsatt, kustnära läge. Chefen för Flybo S skrev i
januari 1953 att mani samband med eventuell kris på
arbetsmarknaden kunde räkna med att diverse väg-
byggen skulle sättas igång. Han föreslog att väg-
byggena skulle kombineras med anläggning av flyg-
stråk och bifogade en skiss över hur ett sådant skulle
kunna se ut: en 2 000 m lång och 12 m bred raksträcka
med breddad vägren. Mellan banändarna skulle en
förbindelsebana finnas."

Iden var nu så pass mogen att den togs in i
flygstabens centrala planering och i 1953 års bas-
plan påpekades att flygvapnet behövde dels reserv-
flygstråk strax utanför flygfälten, dels reservbaser
på vägar.5' Trots att en del förslag lämnades in från
olika delar av landet skulle det emellertid dröja länge
innan någon vägbas byggdes. Hösten 1956 förbe-
reddes den första praktiska åtgärden i form av ett
reservflygstråk på väg 44 öster om Kristianstad, men

det visade sig omöjligt för flygvapnet att i  fred
förvärva den mark som var nödvändig förplanerade
förberedelsearbeten."

CFV anbefallde i juli 1960 nya rekognosceringar
för vägbaser. De ordinarie krigsbaserna förutsattes
nu, trots försöken att hål la dem hemliga, vara kända
av en fiende, varför man räknade med krigsöppning
med en för flygvapnet lamslående basbekämpning.
Detta skulle motverkas genom att reservvägbaser
byggdes ut för att komplettera de ordinarie baserna.
Efter studier i flygstaben hade försök satts igång
med J 29, J 32B och J 35 för att utröna kraven på
banornas bredd och längd. Preliminärt hade man
kommit fram till att en raksträcka var användbar om
vägen var minst 7 m bred och 1 500-2 000 m lång.

Vägbaserna skulle rekognosceras och sådana
arbeten som inte röjde vägens karaktär av flygbas
skulle utföras i fredstid. Exempelvis kunde större
parkeringsplatser anläggas och vägrenar kunde as-
falteras och markeras som "cykelbanor" för att öka
banbredden. På motorvägar skulle båda vägbanor-
na ligga i samma plan och området mellan dem skulle
gå att schakta bort eller fylla igen och asfaltera.
Nödvändiga kompletteringsarbeten såsom fållning
av träd, borttagning av häckar och staket, målning av
vägbanan för att underlätta landning och utjämning
av området mellan vägbanorna på motorvägar skulle
utföras först vid mobilisering. I huvudbasernas krigs-
planering skulle intas uppgifter om de näraliggande
vägbaser, som skulle utgöra reservbaser till huvud-
basen. Reservvägbaserna skulle betjänas av perso-
nal från huvudbasen."

I oktober 1960 började en omfattande försöks-
verksamhet med landning på smala banor med olika
flygplanstyper. Blandannat markerades en åtta meter
bred bana på F 13:s ordinarie bana för detta ändamål.
Förarna uttryckte förvåning över att "det var så
enkelt". F 9 kom fram till markant lägre krav än de
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andra flottiljerna och ansåg att man för enstaka
nödstarter inte behövde större banbredd än J 29: ans
spårvidd plus 2 m, totalt 4,5 m! Deras försök hade
genomförts på taxibana på F 5 och inga speciella
förberedelser hade gjorts."

I december 1960 kunde "Målsättning och normer
för reservvägbaser" skickas ut på remiss. I själva
reservvägbaskonceptet ingick som en av de vikti-
gaste komponenterna det faktum att basernas lägen
inte skulle vara kända av fienden. Endast oundgäng-
ligen nödvändiga arbeten skulle utföras i fredstid så
att vägens karaktär av flygbas inte röjdes. Med ett
stort antal vägbaser skulle det krävas stora och
tidsödande spaningsinsatser för lägesbestämning
och anfal I, vilket skulle öka den svenska uthållighe-
ten.

Baserna skulle utgöra en del av en näraliggande
huvudbas och flygförband skulle ombaseras till
reservvägbasen först när huvudbasens användbar-
het blivit helt ellerdelvis begränsad efterett krigsut-
brott. Flygförbanden skulle betjänas med de resur-
ser som stod till förfogande vid huvudbasen. Klar-
göring skulle skötas av den i basbataljonen ingåen-
de rörliga klargöringsgruppen och därför skulle re-
servvägbaserna ligga inom rimligt avstånd från hu-
vudbasen (cirka 1-2 timmars körtid). Den materiel
som skulle ingå måste vara lättransportabel och
skulle endast utgöras av det som krävdes för klargö-
ring och enklare reparationer. Ammunition och driv-
medel måste transporteras fram till reservvägbaser-
na från huvudbasens förråd. Sambandet skulle byg-
ga på Televerkets permanenta nät och huvudbasens
kommandocentral skulle så långt möjligt leda verk-
samheten vid reservvägbasen.

Endast i undantagsfall, exempelvis om en huvud-
bas hade tillgång till flera reservvägbaser, skulle
flygförband kunna utgångsgrupperas på en reserv-
vägbas under beredskapstillstånd. Man räknade
med att ett krig skulle inledas med flygbasbekämp-
ning och det skulle innebära att de först startande
jaktgrupperna efter första uppdraget skulle landa på
reservvägbaserna. Man skulle räkna med långvarig
ombasering tillreservvägbas och på varje bas skulle
en grupp inklusive reservflygplan kunna baseras.
Helst skulle flygplanen flyttas mellan baserna för att
försvåra fientlig spaning och agentverksamhet."

Fortsatta prov visade att alla krigsflygplanstyper
kunde operera från vägar. Utbildning och övning
skulle emellertid krävas och därför föreslogs att
övningsreservvägbaser skulle byggas ut. De nor-
mer som utarbetats gällde för dageruppträdande ned
till väderminima omkring 200 m molnhöjd, respek-
tive 5 km sikt. Vad gällde banbredd hade man enats
om 12 m. Vägrenarna skulle helst vara hårdgjorda
och tillåta utrullning, men inflygningssektorerna
fick inte utformas så att basens läge avslöjades.
Området intill ett avstånd av 200 m skulle vara
hinderfritt och från denna punkt skulle hinderfrihet
råda i en lutning av 1:20 (standardplan6n) 2 000 m ut
från banänden.

Klargöringsplatserna skulle ligga högst 200 m
från den punkt där fullt pådrag för start kunde ske.

Av kostnadsskäl skulle man inte kunna bygga rund-
körningsplatser utan endast enklare parkeringsplat-
ser för klargöring och startberedskap. De skulle
rymma två, alternativt fyra flygplan och ligga i direkt
anslutning till vägen, helst dolt. Måtten beräknades
till 30 x 15 m för två flygplan."

I juni 1961 skickades nya riktlinjer ut tilleskader-
staberna för hur rekognosceringen av reservvägba-
ser skulle gå till och arbetet skulle nu, till skillnad från
tidigare, prioriteras. De medel flygvapnet disponera-
de räckte till utbyggnad av de tre första reservväg-
baserna under budgetåret 1962/63 och ytterligare
åtta baser 1963/64, vilket framtvingade en mycket
sträng prioritering, där de operativa kraven blev
utslagsgivande.

ÖB krävde dessutom vägbaser på Gotland. För att
i händelse av mobilisering klara överföringen av
personal med mera bedömde försvarsstaben att två
stycken transportflygbaser (vägbaser) borde byg-
gas på Gotland. Man räknade här med 1 500 m bana
och 16 m bredd (24 m om baserna skulle gå att
använda även i mörker och dåligt väder). Mi litärbe-
fålhavaren förordade utbyggnad av två vägbaser,
men för flygvapnets del hade detta låg prioritet." ÖB
beslöt sedan att vägbasen Vestkinde-Bro skulle
byggas.

De rekognoscerade vägavsnitten, totalt 203 styc-
ken, numrerades och sammanställdes i listor med
olikaprioritetsgrad i mars 1962. På denna lista åsattes
69 objekt prioritetsgrad 1. De som fick prioritetsgrad
3 skulle inte komma ifråga för utbyggnad överhu-
vudtaget. I april 1962 bestämde sig CFV för tio
reservvägbaser som skulle byggas ut i första hand.
De var belägna i olika delar av landet och skulle ha
F 5, F 8, F 15,F 16,F 18, fålt 42, fålt 44, &It 46 och fålt
52, samt Uråsa som huvudbaser."

I september 1962 beslöt CFV att endast åtta baser
skulle byggas (huvudbas inom parentes): Rebbel-
berga (F 10), Alingsås (ej bestämt), Falkenberg (F 14),
Klockrike (F 3), Västerås (F 1), Heby (ej bestämt),
Österbybruk (Fält 54) och Vestkinde-Bro (Visby).
Enligt rapporten "Utbyggnadsläge 1.1.63" var re-
servvägbasen S32 Åhus klar och utbyggnad av
ytterligare sju varbeställd. Totalt fanns vid denna tid
planering för 22 stycken reservvägbaser."

I början av 1964 hade man undersökt totalt 254
objekt och av dem var 147 tekniskt och kostnads-
mässigt tänkbara att bygga ut. Av dessa hade 31
åsatts prioritet 1: elva inom E 2, tretton inom E 3 och
sju inom E4. Medelkostnaden för en bas beräknades
till 217 000 kr. Enligt rapporten "Utbyggnadsläge
1.7.64" hade reservvägbaserna S32 Åhus och S47
Åkarp (motorväg) färdigbyggts. Den senare avför-
des dock snart från listan över reservvägbaser.°'

Hebybasen
Av beredskapsskäl föreslogs att några reservväg-
baser skulle byggas ut redan i fred så pass att endast
en eller två dagars skogsröjning skulle återstå innan
basen var fullt funktionsduglig. En bas borde dess-
utom färdigställas för flygövningar i fred. CE 3 före-
slog dels att taxibanan på fält 14 i Tierp skulle
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En J 32B Lansen och ett
sambandsplan av typ Sk
50 Safir uppställda för
start på en krigsbas. I
bakgrunden Töreboda-
hangarer i  Framom.
(SFF)

Kartafrån 1961 överdel
planerade läget för Fält
52 som kom att färdig-
ställas som Gävle/Sand-
vikensflygplats först tio
år senare. (KrA)
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utnyttjas, dels att reservvägbasen Heby i Västman-
lands län skulle byggas ut för övningar»

I samband med ett vägarbete på vägen mellan
Albäck och Heby sommaren 1960 hade möj ligheter-
na att anlägga fält 53, en planerad krigsbas typ B eller
C rekognoscerats. Terrängen mellan orterna Vitste-
na och Hårsbäck var lämplig, eftersom det inte fanns
några besvärande masker och inget berg i dagen.
CFV bestämde 1963 att denna bas i stället skulle
byggas ut som en reservvägbas.'

I november 1964 var reservvägbaserna S41 Gy-
singe, Klockrike, Alingsås, S32 Åhus och BO Got-
land klara och ytterligare sex, inklusive Hebybasen,
var under arbete. Av de 11,8 miljoner kronor som
fanns disponibla för reservvägbasbyggande hade
3,6 miljoner använts. CE 3 begärde i april 1966 att
Hebybasen skulle öppnas för  övningsbruk och
under E 3:s "Eskaderövning 66" i början av juni
skulle basen komma till användning förförsta gång-
en.66

I juni 1965 utfärdades "Normer för reservvägbas"
och i september samma år kom "Normer för val av
plats för reservvägbas". Reservvägbaserna skulle
ligga i närheten av en huvudbas (riktvärde maximalt
en timmes körtid med bil). Den hårdgjorda raksträc-
kan skulle normalt vara 12 x 2 000 m, och 15 m från
vägkanten fick eventuella hinder endast nå 0,5 m
höjd. Trafikmärken, postlådor, stängsel och liknan-
de skulle vara lätta att ta bort. Klargöringsplatserna
skulle utgöras av två plattor med måtten 33 x 25 m
(inkl vägbredden) och med inbördes avstånd av 50-
100 m, med den närmaste plattan max 400 från ban-
änden. De skulle ligga så nära banan som möjligt. I
banände som inte försågs med klargöringsplatta
skulle finnas en 30 x 25 m (inkl vägbredden) vändplat-
ta. En inflygningssektor på 200 x 62 m utanför ban-
ändarna skulle vara hinderfri, liksom ytterligare 1 200
m i lutning 1:20.67

I januari 1966 var tretton stycken reservvägbaser
färdiga: Norrala, R8 Mokorset, S41 Gysinge, S97

J 35B Drakenfrån F 18
landar på Hebybasen
under höstmanövern
1968. Hebybasen var
den första reservväg-
bas som öppnades fdr
användning även som
fredsmässig övnings-
bas. Föraren utnyttjar
den aerodynamiska
bromseffekten genom
att först sätta ned hu-
vud- och sporrstället
på banan. (SFF)

J 35B Draken landar
med bromsskärm på
reservvägbasen i när-
heten av Heby. (Saab
via SFF)
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Spaningsplan av typ
S 29C Tunnan i bakre
klargöringsområdet
(Bakom) med startjee-
pen framkörd. (SFF)

Åland, Heby, B32 Tillinge, Klockrike, Alingsås, S56
Kungälv, S2I Falkenberg, S6I Rinkaby, S32 Åhus
och Sjöbo. Några av dessa vari själva verket kortare
än de stipulerade 2 000 m, Rinkaby exempelvis bara
1 700 m, medan basen Mokorset var 2 600 m lång.
Kungälvsbasen, som låg på motorväg, och Rinkaby
försvann senare från listan. Sju baser var under
arbete: S65 Finnträsk, R 19 Örnsköldsvik, S95 Gimo,
S 11 Tokebo, S46 Hovmantorp, S71 Jämjöoch Ha Ila-
bro."

Det kan påpekas att reservvägbaserna inte hade
någon gemensam numrering. De nummer som före-
kom var de beteckningar som de olika objekten hade
åsatts i samband med sammanställning av de ur-
sprungliga rekognosceringarna. Objektens nummer
hade prefixen "S" för södra Sverige, "R" för norra
Sverige och "B" för huvudsakligen Gotland. Baser
utan nummer hade på olika sätt tillkommit i ett senare
skede.

Tidigt 1967 hade endast baserna Björklinge och
Jämjötillkommit. Ytterligare tolv varemellertid under
arbete: Långträsk, Finnträsk, Bjurholm, Örnskölds-
vik (Överhörnäs), Älvkarleby, Skärplinge, Gimo,

Resenrvägbasen faint-
krogenfinnsfortfaran-
de kvar. Den liger på
väg E  14 (tidigare
E 75) strax norr om
Ange. Två klargö-
ringsplatser syns til l
vänster i banans nord-
västra ände och i den
andra änden finns yt-
terligare en plats. (Len-
nart Andersson)

Lammhult, Tokebo, Hovmantorp och Hallarbro.
Dessutom var tio reservvägbaser på planeringssta-
diet: Vidsel, Jämtkrogen, Sillbo-Siggeberg, Stenkvis-
ta, Häradstorp, Sjösa-Ånga, Mariestad, Hjo, Ljung-
by och Rev inge.6"

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att
det svenska flygbassystemet, utöver ordinarie ba-
ser i form av flottiljflygfält, civila flygplatser och
krigsbaser även innefattade krigsbaser i form av
vägbaser (fält 81 Sjöbo, 83 Ålem och fält 89 Eneryda)
och reservvägbaser. Vid mitten av 1960-talet hade
ett femtontal reservvägbaser byggts ut och en av
dem, Hebybasen, hade öppnats för övningsverk-
samhet i fredstid.

FBH-projektet har genom Krigsarkivets beslut, da-
terat 2006-04-27, fått tillstånd att ta del av handlingar
ur flygstabens hemliga arkiv. Texten i detta kapitel är
sekretessgranskad och godkänd för publicering av
Krigsarkivetgenom beslut 43-2006/827,2007-05-15.

Noter
Hofvander. Bo: "BAS 90. Flygvapnets nya bassystem
ytterligare en svensk profil". FlygvapenNytt nr 5.

1981.
Plan för modernisering och nyanläggning avflygbaser,

FS/Org till SCFS, 15.5.53. FS(H), Organisationsavd, BI,
vol 5.
iStrategiski behovavflygfält. FS/Op till FS/0, 16.2.53. FS
(H), Organisationsavd, E, vol 10.

PM beträffande flygfältsarbeten under 8-årsperioden
1957-65. SCFS till SCFF, 12.5.56. FS(H), Organisations-
avd, B1, vol 5.
`Atombombers verkan mot flygbaser samt spridning vid
fällning av atombomber och skjutning med robotar. CFV
till CFs!, 15.8.53. FS (H), Centralexp, BI, vol 31.

PM med synpunkter på 6-årsplan för utbyggnad av
flygfält 1959-65, FS/op till SCFS, 9.3.54. FS (H), Opera-
tionsavd, B, vol 1; PM ang startplatser (-värn). CFV till
SCFF, CE3, etc, 18.2.56. FS(H), Centralexp, Bl, vol 34.
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De nya krigsbaser som färdigställdes fram till mitten av
60-talet. (Lennart Andersson)

Det fanns planer på au använda J 33 Venom som
spaningsplan.
Investeringsalternativ avseende kapitalbudgeten 1954/

55. CFV 12.9.53. FS (H), Centralexp, BL vol 31.
PM ang komplettering av 1953 års flygfältsplan samt

anpassning av basorganisationen därefter. FS/Org till
CT1, 17.3.56. FS (H), Organisationsavd, B1, vol 5.

PM beträffande flygfältsarbeten under 8-årsperioden
1957-65. SCFS till SCFF, 12.5.56. FS(H), Organisations-
avd, Bl, vol 5.
"Operativa synpunkter på den fortsatta utbyggnaden av
flygfält enligt den revideradeflygfältsplanen. COp/FS till
FS/O, 30.5.56. FS (H), Organisationsavd, E, vii 1 1 .
1" Förteckning över planlagdaflygfältsarbeten 1956. FS/
0 till FS/Org, 12.6.56. FS(H), Organisationsavd, BI, vol
5.
13 PM beträffande studiebesök från Rand Corporation
USA 11/6-14/6 1957. FS/0 till CFst, 13.7.57. FS (H),
Centralexp, B i, vol 36. Ang RAND även A. J. Wohlstetter
"Economic and Strategic Considerations in Air Base
Location: A Preliminary Review".

VPMangflygfältsplanens genomffirande. FS/Op till FS/
0, 30.11.57. FS (H), Organisationsavd, E, vol 12.

13 Plan för utbyggnad avflygbaser (PUF 1958). CFV till
SCFF, CTI, CE1-E4, flottiljerna, etc, 7.5.58. FS (H),
Centralexp, Bl, vol 39; samt PM rörande operativa och
organisatoriska grunderför basorganisation m/61. CFV
14.4.58. FS (H), Centralexp, BI, vol 38.
16 Yttrande betråffande planför nyanläggningoch moder-
nisering avflygbaser (PUF 1958). FF/Flygfältsbyrån till
SCFS, 19.3.58. FS (H), Centralexp, E 1, vol 86.
"Dalsjö, sid 163-164.1 GO/64 Reservledningsgruppen,
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Exempel på en krigs-
bas som aldrig blev
byggd: På denna kart-
skiss från 1960 är en
flygbas placerad vid
Gunnamåla. sydväst
om Emmaboda. Fält
87 kom senare att byg-
gas vid Kosta. (KrA)

Antal färdiga krigsba-
ser 1950-1975, det vill
säga alla civila och
militära f lygbaser
(utom reservvägba-
ser) som ingick i krigs-
planeringen. De gräs-
flygfliltsom endast läm-
pade sigför propeller-
flygplan är markerade
medgrått. (LennartAn-
dersson)
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Vägbaser i andra länder
Vägbaser finns eller har funnits i bland annat
Finland, Italien, Nederländerna, Polen, Schweiz,
Tyskland och Österrike i Europa, men även i länder
som Irak, Nordkorea, Pakistan, Singapore och
Taiwan. Principbeslut om utbyggnad av de finska
vägbaserna fattades i januari 1960. Sex år senare
fanns tre stycken och fram till 1974 hade elva
byggts.' Utformningen verkar vara i stort sett lik
de svenska reservvägbaserna och även när det
gäller de tyska vägbaserna kan man man se flera
paralleller till utformningen av de svenska baser-
na.

1990 fanns omkring 25 vägbaser i Västtyskland
och 13 i Östtyskland. I Väst kallades deAutobahn-
Notlandeplatz och i Öst Autobhanabschnitt eller
BeheKs-Start- und Landebahn. Den första väst-
tyska basen blev klar 1961 och låg i närheten av
Lahr. Först i oktober 1967, sannolikt som en reak-
tion på Sexdagarskriget i juni samma år, återupp-
togs arbetet med planering av nya vägbaser och
i slutet av 1968 var totalt sju baser klara. Enligt
planeringen skulle omkring 60, senare minskat till
30, byggas och mellan 1972 och 1985 byggdes 16
nya baser. De flesta hade 2 500 m bana och ban-
bredden låg på minst 23 m, på de nyaste 30 m. Den
sista västtyska vägbasen färdigställdes 1988.

Den första övning som inbegrep användning
av vägbas hölls i juli 1961 på basen vid Lahr och
från 1966 genomfördes återkommande övningar,
varje gång på olika vägbaser. Man verkar alltså
inte som i Sverige ha strävat efter att hemlighålla
vägbasernas lägen genom att inte använda dem i
fredstid.

De östtyska vägbaserna var avsedda för och
underhölls av dels östtyska flygvapnet, dels Sov-
jetunionen. Exempelvis färdigställdes vägbaser-
na Dresden (Ottendorf-Okrilla), Ruhland och
Weissenfels (Zöllschen) redan 1958, medan andra
blev klara först 1979. Flera baser, bland annat Forst
och Netzeband, användes för övningar, då aktu-

27.4.64 (Se Parallel History Project on Cooperative Secu-
rity, http://www.php.isn.ethz.ch/collections/colltopic.cfin?
Ing=en&id=29456&navl = I &nav2=6&nav3= 10)
nämns både baseringav allieradejaktförband på svenska
baser för att ingå i  svenskt luftförsvar och T-baser i
Sverige.
/8 "Om kriget kommit... ", sid 253-258.
/9 Dalsjö, sid 164-165.
1" PM över längd, bredd och bärighet hos FV banor
FF/FB till FS, 6.11.61. FS (H), Centralexp, El, vol 108.
2' Yttrande over PM rörande operative och organisatoris-
ka grunderför basorganisation m/61. El till CFV, 27.5.58.
FS (H), Centralexp, El, vol 88.
"Basutredning 1958. FS/O (CFV) till SCFF, SCFS, CE 1-
E4, etc, 17.10.58. FS (H), Centralexp, B 1, vol 40.
23 Yttrande över "Basutredning 1958". CE 1 ti l l  CFV,
22.11.58. FS (H), Centralexp, E 1, vol 90.
24 CF 14 till CE 1, 5.11.58, E2 till CFV, 2.12.58, CE 4 till
CFV, 22.11.58, samt CE 3 t i l l  CFV 25.11.58. Ingår i

ella vägavsnitt kunde spärras av i två till tre veckor.
Vissa ordinarie baser hade direktanslutning till en
vägbas. Sedan 1970-talet tjänade Forst som central
utbildningsplats för start- och landning på väg-
bas. Vissa av de östtyska vägbaserna var långa,
Perwenitz hela 3 300

En östtysk vägbas bestod av hårdgjord start-
och landningsbana, "kantsäkerhetsremsor" och
motsvarande ytor i basens båda ändar, uppställ-
ningsplatser med tillfartsvägar och uppställnings-
platser för mobil materiel. Baserna var indelade i tre
kategorier

1.20 x 2 500 m bana, 150 x 300 m uppställnings-
platser
2. 16 x 2 000 m bana, 25 x 150 m uppställnings-
platser
3. Baser som inte nådde upp till ovanstående
krav.63
Generellt sett hade de tyska vägbaserna längre

bana än de svenska, normalt 2 500 m mot 2 000 m,
men i Östtyskland fanns också baser med 2 000 m
bana. Medan de östtyska banorna var 16 och 20 m
breda och de västtyska mellan 23 och 30 m var de
svenska reservvägbaserna bara 12 m breda. De
ordinarie svenska krigsbaser som var utformade
som vägbaser hade 25 m bred bana.

Toleransen för längslutning var ungefär lika
stor i Östtyskland som i Sverige (maximalt 1,5-2 %
eller 2,5 %). I Västtyskland var motsvarande siffra
3 %. Däremot var det tyska kravet på minsta verti-
kala kurvradie 8 000 m, vilket var betydligt sträng-
are än det svenska kravet (4 000 m konkav och 6 000
m konvex vertikal radie).

De svenska och västtyska kraven på uppställ-
ningsplatser verkar vara jämförbara, medan de
östtyska baserna hade två till fyra gånger så stor
belagd yta, plus ett större område utan ytbelägg-
ning. I övrigt verkar de väst- och östtyska vägba-
serna och de svenska reservvägbaserna ha byggts
efter liknande id&r.

Yttrande över "Basutredning 1958". CE 1 t i l l  CFV,
22.1 1.58. FS (H), Centralexp, E 1, vol 90.
25 Detaljutformning av start- och uppställningsplats. FS/
TI till CFV, 26.1.59. FS (H), Centralexp, E 1, vol 91.
26 Kompletterande riktlinjer för den fortsatta flygbasut-
byggnaden. FS/Op t i l l  CO/FS, CTI, 20.3.59. FS (H),
Centralexp, EBI, vol 42.
27 Överarbetning av Basutredning 1958. T114.10.59. FS
(H), Centralexp, E I, vol 94.
26 Operativa krav på "småflygfält". FS/Op till Crete, CO,
CFh, CTI, 15.1.60. FS (H), Centralexp, B I, vol 45.
29 Bil. 6 Flygbasernas utformning och anordningar. Erfa-
renheter från FVÖ 1959. E I till CFV, 14.11.59. FS (H),
Centralexp, E I, vol 95.
3° Planerad utbyggnad av nya flygbaser under budgetåret
1959/60 och 1960/61. Ch FS/Org till CE I -E 4, SCFF, etc,
17.11.59. FS (H), Centralexp, BI, vol 44. På grundval av
operativa önskemål ändrades ordningen senare: Fält 54
och 56, 85 (alt 84) och 50, 89, 52 och 43 (alt 45), 24 och
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57 (alt 58), 83 och 86, 58 (alt 57) och 62 och 45 (all 43),
51 och 61 och 46. Se Prioritering vid den föresatta
flygbasutbyggnaden. FS/O till SCFF, 10.2.60. FS (H),
Centralexp, B 1, vol 45.

Studiegrupp avseende riktlinjerförframtidautformning
avskydd påflygbaser. FS/Op till GOA CPlan, CO, CTele,
CTI, CFB/FF, 21.1.60. FS (H), Operationsavd, B, vol 4.

Yttrande över (utkast till) PUF 1960. CE 1 til l CFV
15.6.60, CE 2 till CFV 11.7.60, CE 3 till CFV 15.6.60 och
CE 4 till CFV 13.6.60. FS (H). Centralexp, El, vol 98.
33 Erfarenheter från E I  basövning /960 på fält KOLL
Råda. CE 1 till CFV, 22.12.60. FS(H), Centralexp, E 1, vol
102.
34 Utformning av klargöringsområde mm vid flygbas.
Basl till CFV 30.1.61. FS (H), Centralexp, E I, vol 104.
35 Genomgång för arbetsgrupp inom Fst för regional
ledning. CFS ti l l  CE I  -E 4, FS/0, 16.12.60. FS (H),
Centralexp, B 1, vol 50.
36 Plan för utbyggnad avflygbaser. FS/O till ÖB, 30.3.62.
FS (H), Centralexp, B 1, vol 57.

Planerad flygbasutbyggnad. FS/0 till CFst, 19.12.60.
FS(H), Centralexp, B 1, 5 0 ;  Planeradffigbasutbygg-
nad. FS/Drill CFst, 5.7.62, FS(H), Centralexp, B 1, vol 58.
36 Vissa byggnadsåtgärder vid flygbas. Basl till SCFF,
CFS, 18.2.63. FS (H), Centralexp, F 1, vol 14.
39 Revidering av PUF och PUBAS. CFS till CFst, SCFF,
CEI -E4, etc, 7.5.63. FH (H), Centralexp, FI, vol 14.
• Revidering av PUF och PUBAS. CFS till CFst, SCFF,
CEI -E4, etc, 7.5.63. FH (H), Centralexp, FI, vol 14.
• Ftygbasutbyggnad under budgetåren 1963/64 och 1964/
65. Fst/allur t i l l  CA, CM, CFV, etc, 25.1.64. FS (H).
Centralexp, F 1, vol 33.
42 PManggällande planförutbyggnad avflygbaser (CFV
skr FS/Op 7.5.63 nr H601). FS (H), Centralexp, F I, vol
33.
"  Wallerfelt, Bengt: Si vis pacem - para bellunn. Svensk
säkerhets-politik och krigsplanering 1945-1975, Stock-
holm 1999, sid 83.
"  Ibid, sid 99.
45 Erixon, Christer: Flygvapnets doktrin och krigsplan-
läggning 1945-1960.1: Militärhistorisktidskri f t 2000, sid
170-172.
"  Wallerfelt, sid 102, 132 och 136-147.
"Ibid, sid 153.
"  Ibid, sid 170 och 179.
"PMangilygbasutbyggnad. FS/C till ÖB, 8.9.66. FS(H),
Centralexp, FI, vol 69.
5" C Fbbo Still CFV 15.8.51. FS (H), Centralexp, El: 67;
C Flybo S till CFV 12.1.53. FS (H), Centralexp. El: 71.
51 Planförmoderniseringochnyanläggningayflygbaser,
FS/0, SCFS till SCFF 15.5.53. FS(H), Organisationsavd,
Bl, vol S.
52C Flybo S till CFV 5.11.56. FS (H), Centralexp. El: 81:
Flybo Still CFS/O 18.3.57. FS (H), aganisationsavd, E.
vol 12.
'3Insyför luftbevakningen till CE2-CE4 12.7.60. FS (H),
Centralexp, BI: 48; Målsättning och normer för reserv-
vägbaser, FS/Op 22.12.60. FS (II); Centralexp, Bl, vol 50.
54 Undersökningav möjligheteratt landa på smala banor.
F1 till CE 3 12.10.60;CE 3 till CFV 7.11.60; . F 18 till CF
3 9.11.60. FS (H), Centralexp, El: 100; F9 till E2 9.12.60.
FS (H); Centralexp, El, vol 101.
• Målsättning och normer för reservvägbaser, FS/Op
22.12.60. FS (H); Centralexp, BI, vol 50.
56 FBS till CFV 5.5.61. FS (H), Centralexp, El, vol 105.
"CFVti l lCE 1-E4, CFst, 30.6.61. FS (H), Centralexp, BI,
vol 53; FS/O till CFV 22.2.62. FS (H), Centralexp, EL vol
111; CFV till ÖB, 15.6.62. FS(H); Centralexp, BL vol 58.
38 FS/Op till CFV 6.3.62. FS (H), Centralexp, BI, vol 56;

CFV till SCFF, CE 2-E 4, 24.4.62. FS(H). Centralexp, Bl,
vol 57.
59 CFV 14.9.62. FS (H), Centralexp, Bl, vol 89; FS/Op till
CFV 14.1.63. FS (H), Centralexp, FI, vol 14.
nr FS/Op till CFV 27.1.64. FS (H) och For «, 12.6.64. FS
(H), Centralexp, FL vol 33.
"  Suomen Puolustusvoimat

Grube, Michael :  Autobahn-Flugplätze (h t tp : / /
WWII'. lostplaces.deonskontent/view/113/33); Freundtoch
Ban ner, sid 86, 120, 149, 174, 190, 192, 194, 198och 201.
"  Taktisch-technische Grundsätze und Normen fair die
Projektierung und den Bau von Flugplätzen der Flieger-
kräfte der Nationalen Volksarmee, I 980 (http://www.mil-
airfields.de/DV-105-0-003/12-01.htm)
"  CE 3 till CFV 18.9.64. FS (H), Centralexp, Fl, vol 33.
"  Rekognosering av krigsflygfält. PM över rekognose-
ring av plats för anläggning av fält 53. CE3 t i l l  CFV
14.7.60. FS (H), Centralexp, El, vol 99; FortF till CFS,
12.11.64. FS (H), Centralexp, F1, vol 33.
66 FortF till CFS 9.12.64. FS (H), Centralexp, FI, vol 33.
Objektet Gotland avsåg endast vissaförarbeten och basen
nämns inte i senare sammanställningar. Färdigställande
av reservvägbasen på vägen Bro-Väskinde tillstyrktes av
CFV 25.4.66; CE3 till CFV4.4.66. FS(H), Centralexp, FI,
vol 68.

Normerförreservvägbaser.FS/Otill FortF, etc, 11.6.65.
FS (H); Centralexp, FL vol 51.

For iFtill CFV, 11.3.66. FS (H), Centralev, Fl, vol 68.
69 ForiF till CFV 13.4.67. FS (H), Centralexp, Fl, vol 93.
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Allmänna principer för flygbasutbyggnad
Sven Hammar

En krigs basbild från
1960-talet: J 32B Lan-
sen F 21-46 på upp-
ställningsplats med in-
blåsdeflektor (motor-
körningsplats). (SFF)

Nybyggd uppställnings-
plats med stolpar och
nät för maskering vid
Fält 85 Byholma. (SFF)

Vilken var flygbasernas roll under fred, kris och krig
och hur gick vi tillväga för att få optimalt utbyte av
satsade resurser? Det väsentliga var att vid kris och
krig ha maximal förmåga att under lång tid kunna
verka och överleva på våra baser — det vill säga
uthålligheten. Vi skulle också planera så att vi hela
tiden hade förmåga att utveckla maximal effekt för
flygförbandens eventuella kraftsamling. Det var inte
alldeles enkelt att utforma flygbaserna så att denna
dubbla förmåga uppnåddes.

Sammanfattningsvis kan man säga att flygbaser
före andra världskriget utformades helt efter tekn is-
ka och flygsäkerhetsmässiga krav. Flygbaser som
tillkom efter försvarsbeslutet 1936 utformades med

ungefär lika mycket hänsyn till teknik och flygsäker-
het som till hotbild och taktiska krav. Flygbasersom
tillkom under femtio- och sextiotalen ändrade dessa
förhållanden ytterligare och innebar en betydande
ökning för de taktiska kraven. Det dimensionerande
hotet utgjordes inledningsvis av taktiska kärnva-
pen.

1 konceptet Flygbas 90 kan man med fog påstå att
de tekniska och flygsäkerhetsmässiga kraven bara
svarade för en mindre del av utformningen. Flyg-
plansutvecklingen och den vapentekniska utveck-
lingen gjorde att hotbilden i stället försvårats avse-
värt, samtidigt som våra egna flygsystem (flygplan
37 Viggen och 39 Gripen) ställde allt mindre krav på
basutformningen. Detta gällde också den tekniska
tjänsten.

Flygbuller och andra miljöfrågorhade inlednings-
vis ingen eller ringa inverkan. I och med jetflyg-
planens införande uppstod ett nytt läge. Flygbuller
och hantering av avsevärt ökade kvantiteter drivme-
del kom successivt att påverka verksamheten vid
flygbaserna i allt större utsträckning. Hantering av
ammunition och sprängmedel utvecklades på sam-
ma sätt beroende på de ökade kraven på miljöhänsyn
och säkerhetstänkande i samhället.

Flygvapnet skapas — överväganden om
flygbaser
Den 1 juli 1926 tillkom flygvapnet som egen försvars-
gren. Den man, som mer än någon annan lyckades
påverka politikerna till detta beslut, var dåvarande
löjtnanten Carl Florman'.

Carl Florman hade inte bara argumenterat för ett
självständigt flygvapen. Han hade också aktivt fö-
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reträtt en utspridningsfilosofi. Han skrev "Vad flyg-
vapnet beträffar, så framträder kravet på en decent-
ralisering av dess baser, d v s deras utspridande över
landet och förläggande om möjligt till platser, som
äro svåråtkomliga för bombanfall." Beträffande det
operativa utnyttjandet skrev Florman "och onekli-
gen hava vi gjort oss skyldiga till liknande misstag
som ryssarna vid flygbasernas koncentrering till
Stockholm och Malmslätt. ( ...)Dessa missförhållan-
den torde, åtminstone vad beträffar flygbaserna och
flottstationen (Stockholm, förf anm) beträffa, ej vara
omöjliga att rätta."2

Den italienske flyggeneralen Giulio Douhets teo-
rier om det offensiva flygets avgörande betydelse
vid framtida konflikter och därmed resonemanget om
det indirekta luftförsvaret påverkade flera svenska
aktörer. Avvägningen mellan offensivt och defen-
sivt flyg i Sverige är helt klart påverkat av Douhetis-
men. Men detta är inte hela sanningen. Jaktflyget
hade ännu inte utvecklats beträffande rörlighet,
räckvidd, ledning, sikten och vapen.'

Eftersom flygbasutvecklingen bland annat grun-
dar sig på utnyttjandet av det så kallade arvet, men
naturligtvis främst på doktrinutveckligen, måste en
återblick göras för att rätt förstå hur denna utveck-
ling gått till. Våra första flygbaser kom till redan
under första världskriget då flygförband ingick i den
så kallade neutralitetsvakten. Ett exempel på en
sådan bas är den vid Tenggrenstorp i utkanten av
Vänersborg. Denna bas byggdes upp helt utifrån
den egna tjänstens krav, dock med stora brister i
flygsäkerhetshänseende.4 Tidigare hade vår första
bas etablerats på Axvalls hed. Denna flygbas ut-
formning har beskrivits av översten Gösta von Po-
rat5.

Dessa tidiga flygbaser utformades utan någon
hänsyn till fientlig motverkan i form av markanfall,
flygspaning eller flyganfall. Det fanns ännu inte
någon grund för sådana överväganden eller åtgär-
der.

Flygbaser utbyggda enligt
försvarsbeslutet 1936
De flygbaser som tillkom som resultat av försvarsbe-
slutet 1936 projekterades för att kunna möta en mer
kvalificerad hotbild. Diskussioner om hur Guiglio
Douhets syn på bombflygets oerhörda betydelse
för den framtida krigföringen och den i Sverige
formulerade teorin om det indirekta luftförsvaret
påverkade utformningen6. Det så kallade triangelfäl-
tet med tre möjliga start- och landningsriktningar
blev vägledande för utbyggnaden. Detta flygfält
medgav start och landning utan begränsningar vid
stark sidvind. Utformningen gav också goda möjlig-
heter till utspridning av flygplanen i terrängen.

Den taktiska grundtanken påminner om liknande
överväganden inför införandet av Flygbas 90. "Flyg-
bas 40" utformades också så att tre närbelägna fält
byggdes. Därmed kunde flygflottiljens tre divisio-
ner baseras på var sin bas. Vid kraftsamling kunde
man lätt samla hela flottiljen inför en större insats
under ledning av flottiljchefens stabsgrupp'.

do' ,-....., ,  .....; ,..-..... ..
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Huvuddelen av triangelfälten utrustades med
ladvärn, en typ av fälthangarer. Dessa ordnades som
en bondgård och målades i lämpliga färger för att ge
intryck av huvudbyggnad, lada, stall och så vidare.
Framsidan av byggnaden kunde fällas så att flyg-
plan kunde bogseras in och ut. För mekanikerna blev
dessa hangarer ett välkommet skydd mot insyn och
väder. För insatsberedda flygplan ordnades flyg-
planvärn genom att man grävde stora fickor in i
närbelägna åsar.

Vid %it Lidköping/Hovby gjordes sommaren 1942
prov med förbättrad maskering. Den "lantgård" som
byggts upp vid fältet av ladvärn kompletterades. Ett
hus inreddes som bascentral, en höstack inrymde en
transportabel markradio (TMR), flaggstången fun-
gerade som vindstrut, och vägar förstärktes för att
kunna bära flygplan. Över fältytan lades rader av
bränd halm, som från luften uppfattades som djupa
diken. Vid landning över dessa "diken" hände det att
flygförarna bara väntade på att fa känna smällen av
att landningsstället bröts av!'

Flygbaser tillkomna åren efter andra
världskriget och införandet av jetplan
Vid utbyggnad av flygbaser efter andra världskriget
gällde det att av ekonomiska och även markjuridiska
skäl ta tillvara "arvet" så långt möjligt. Att utveckla
befintliga baser var också fördelaktigt genom att de
ofta var etablerade i bygden med ett gott förhållande
till omgivande markägare, lokalbefolkning, hemvärn
och andra lokala funktioner. Under 1970-talet kom
också miljöfrågorna att få allt större utrymme. Flyg-
buller, drivmedelshantering och ammunitionsförva-
ring kom att kräva ett helt annat hänsynstagande än
tidigare.

Detta blev inte enklare genom tillkomsten av
Flygbas 90 och dess ökade spridning med bland
annat åtskilda kortbanor, förråd, ledningscentraler
och klargöringsplatser. Det blev en stor utmaning
för flygvapnet att utveckla 1940-talets triangelfält
avsedda för J 9, B 17, B/S 16 och B 18 till flygbaser
avsedda för de nya flygplanstyperna utrustade med
jetmotorer.

-"treioir.

J 35B Draken F 16-
222 i samband med en
övning i oktober 1962.
VersionenJ35B tjänst-
gjorde endast någrafå
årpåF 16, medanjlot-
tiljen under lång tid
använde versionerna
J 35A, SK 35C och
J 35F. (SFF)
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Principskiss från april
1958 över uppställ-
ningsområdepåenhg-
bas med så kallade
PUF-plattor. De anvis-
ningar som föreskrev
startplatser av denna
typ var i bruk endast
några få år. (KrA)

S t a r t p l a t s e r  f ö r
eanmanlagt 9  f y l

Det kan vara på sin plats att nämna något om
byggnadsprocessen under 1960- och 1970-talen.
Alla Krigsmaktens, sedermera Försvarsmaktens forti-
fikatoriska anläggningar invärderades i Försvarets
fastighetsfond. För nyttjandet skulle brukaren beta-
la en årlig avgift. Detta innebar att vid budgetårets
början överfördes ett avsevärt antal miljoner kronor
från respektive huvudprogram (armen, marinen, flyg-
vapnet och gemensamma funktioner) till fastighets-
fonden. Dessa medel skulle användas för att under-
hålla anläggningar. Vilka anläggningar som skulle
satsas på beslöt Fortifikationsförvaltningen utan
respektive huvudprogramansvariges hörande. Det-
ta ledde till stor irritation och slutligen till fondens
avveckling 1978. De andra begreppen som använ-
des vid denna tid var iståndsättning (upprustning)
och investering (nybyggnad). Dessa senare åtgär-
der planerades genom Programplanen, som omfatta-
de fem år.

Flygstabens operationsavdelning hade 1947 ställt
krav på nya flygbaser. Elva flottiljflygplatser och 33
krigsflygfält skulle utvidgas, vilket innebar att rull-
banorna skulle byggas ut till l 500 meters längd och
40 meters bredd (belagd yta). Dessutom skulle sju
nya flygbaser byggas ut bland annat en vid Gislaved
och en vid Mel lerud. Ett omfattande utrednings- och
projekteringsarbete vidtog. Vissa fält undantogs
och nya tillkom istället. Banlängden utökades till

1 800 meter. Även stråkytor och bärighetskrav be-
hövde förbättras.

1948 inriktades utbyggnaden på 36 krigsbaser.
Stor vikt lades vid maskering, inte minst beträffande
flygplan på uppställningsplats. Maskeringsmålning
prövades och behovet av maskeringsnät beräkna-
des till 17 500 m2perflygbas. Luckori tätheten mellan
baserna täpptes till, särskilt i Nedre Norrland. Det
nya flygbassystemet skulle nu grundas på följande:

Utbyggnaden inriktas på rullbanor med "atomsä-
kert" inbördes avstånd
Angriparen skall hållas i ovisshet om flygbasers
beläggning av förband
Målkatalogen skall göras så omfattande som
möjligt för angriparen
Maskering och skenanläggningar ges stor bety-
delse
Reserver skall skapas så långt möjligt, exempelvis
som vägbaser, isbaser och reservbaser
Attackflygbaser prioriteras
Utbyggnad prioriteras även om rörligheten be-
gränsas

Flygbassystem 60
Det flygbassystem vi kallar Flygbas 60 tillkom grovt
förenklat på grund av nya krav på utformning som
skulle möta en svårare hotbild för flygbaser och de
nya flygplanens krav på hårdgjorda och rena rullba-
nor, förbindelsebanor och klargöringsplatser. Dess-
utom ställdes större krav på ledningsfunktioner och
hantering av explosiva och brandfarliga varor. Det
dimensionerande hotet utgjordes in ledningsvis av
strategiskt flyg med anflygning på hög höjd, bäran-
de bland annat taktiska kärnvapen.

Efter andra världskriget valde Sverige att bibehål-
la ett starkt flygvapen i stort sett grundat på en egen
flygindustri. Tidigt anskaffades jetflygplan såsom
engelska) 28 Vampireoch de svenskbyggda Saab 21R
och Saab 29 Tunnan. Dessa flygplan utnyttjade
inledningsvis gräsfält. Detta ledde till problem under
vissa årstider, och en temporär lösning blev anläg-
gandet av "startplattor" i betong ofta på befintliga
triangelfält. Nu gällde inte längre doktriner om indi-
rekt luftförsvar el ler Douheti sm. Nu gällde det att ha
ett stort antal jaktflygförband med hög beredskap på
framskjutna flygbaser.

Dock föreskrev normverket att flygbaser 30 km
närmare kust eller landgräns inte fick användas som
ordinarie baser (0-baser). Nu måste man tänka om,
inte bara beträffande ett stort antal flygbaser, utan
också huvuddelen av flottiljflygplatserna. Priorite-
rade flygbaser blev nu istället inlandsbaser i Små-
land, Västergötland, inre Mälardalen och i Norrlands
inland.

För de flygbaser, som fått berghangarer, gjordes
undantag. Med normverket som grund började nu
en omfattande utbyggnad. Bara utbyggnadsbeho-
vet för drivmedels- och ammunitionsförråd blev
enormt. De nya flygplanen förbrukade avsevärt större
kvantiteter drivmedel än tidigare propellerflygplan.
På ammunitionssidan ökade både kvantiteterna och
antalet typer av ammunition med större säkerhets-
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krav. Dessutom gjorde flygplansburna jakt- och
attackrobotar nu sin entre.

Arvet från tidigare flygbaserkom att utgöra grun-
den för utbyggnaden. Med detta bassystem kom en
mängd nya begrepp, såsom ordinarie bas, tillfällig
bas, reserv(väg)bas, främre respektive bakre klargö-
ringsområde, uppställningsområde, taxivägar, kom-
mandocentral, med flera. Hotet medförde behov av
åtgärder. Den väg som valdes var stor spridning med
angivna minimiavstånd från ett tänkt anfallsmål i
form av rullbanans centrum ellerkorsningen mellan
flera rullbanor. Det område, som territoriell chef
(försvarsområdesbefälhavaren) tilldelade en basba-
taljon som ansvarsområde vad avser bevakning och
markförsvar kunde bli betydande och avsevärt stör-
re än vad bataljonens personalinnehåll medgav.

Under 1950-talet utarbetades ett antal basplaner.
Den mest omfattande var den så kallade 57-baspla-
nen innebärande att bassystemet skulle omfatta 57
basbataljoner. Denna plan lyckades CFV inte be-
manna med personal med formell kompetens. Föratt
kunna få fram erforderligt antal flygbaser måste även
civila flygplatser utnyttjas. Utnyttjandet av rent
civila flygplatser väckte internationell uppmärksam-
het, som en del av en svensk profil. Dock kom detta
att medföra ett behov av anpassning och utbygg-
nad. Samtidigt kom flygvapnet att upplåta ett antal
flottiljflygplatser och flygbaser för den civila luftfart,
som nu var stadd i kraftig utveckling. Detta medförde
utökade uppgifter för såväl flygvapnet som luft-
fartsverket och berörda kommuner, men synergief-
fekter vanns också för hela samhället.

Angriparens sannolika mål inom flygbasen ut-
gjordes främst av själva flygplatsen, alltså rullbanan
(rullbanorna). Den farligaste insatsen utgjordes av
taktiska kärnvapen. För att reducera sårbarheten
och undvika att skapa förkärnvapen lönsamma mål,
byggde man vidare på den gamla spridningsfiloso-

fin, men nu i betydligt större omfattning. Tidigare
hade rullbanorna förstärkts och förlängts till 1500
meter och till 25-40 meters bredd. Med A 32A-
förbanden måste attackbasernas rullbanor förläng-
as till 2300 meters längd.

Vid flygplatsen grupperades endast de ound-
gängliga funktionerna såsom rullbana (rullbanor),
tax ibanor, främre klargöringsområden, transportflyg-
platta, navigeringshjälpmedel, flygsäkerhets- och
markförsvarsanordningar. Kanoner från utrangera-
de stridsvagnar byggdes in i befästningar och inne-
bar en avsevärd förstärkning av försvaret mot en
angripares luftlandsatta förband.1 princip skulle allt
övrigt grupperas utanför sannolika skaderadier som
skydd vid anfall med i första hand taktiska kärnva-
pen.

Till varje flygbas skulle finnas en reservstartba-
na. Denna anlades ofta på en taxiväg eller på en
närbelägen landsväg dit flygplan i varje fall kunde
bogseras. För exempelvis Uppsalabasen blev den
närbelägna riksväg 13, numera E 4, en rik tillgång med
flera reservstartmöjligheter. Det skulle krävas en
mycket omfattande insats av angriparen för att hind-
ra våra insatser med jaktflyg exempelvis under ett
(örbekämpnings- eller luftlandssättningsskede.

Vid rullbanan byggdes främre klargöringsområ-
den (Framom 1-4) avsedda för jaktflygförband i hög
eller högsta beredskap. Området kunde också ut-
nyttjas för snabbtankning av övriga flygslag. Snabb-
tankning utfördes oftast med flygplanets motor igång
och inför ett uppdrag.

De första främre klargöringsområdena anlades i
form av "buketter" med ett antal platser. Under en
period byggdes så kal lade PUF-plattor för flygplan
i hög beredskap. PUF var Chefens för flygvapnet
plan för utbyggnad av flygvapnets baser. Plattorna
var egentligen bara en avsevärd breddning av taxi-
banan till rullbanan. Med Bestämmelser för utbygg-

En J  32B Lansen.
(F 12-76, nr 32576),
på en uppställnings-
plats invid en bond-
gård, sannolikt i  ett
Uom v id  något av
krigsflygfälten, eventu-
ellt Ålemsbasen på
1960-talet. (Bo Dahlin
via SFF)
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Ett fränare klargörings-
område för jaktplan.
Ofta byggdes Törebo-
dabågar över åtmins-
tone några av flygplan-
platserna i  Framom.
(KM)

nad av flygvapnets flygbaser (BuBas) fastställdes
en modell med fyra ordinarie platseroch vid sidan av
dessa lika många överbeläggningsplatser för bland
annat snabbtankning. Över de ordinarie platserna
restes ofta ett insyns- och väderskydd, så kal lade
Törebodabågar med limträbågar och täckande tak.
Klargöringsmaterielen grupperades fast med rull-
tankar på rulltanksställ konstruerade av före detta
flygteknikern Bertil Östbo. Tankarna vilade oftast på
utgången järnvägsräls från Österrike.

Sverige valde att inte bygga ut fortifikatoriska
skydd för flygplan och materiel på det sätt som
många andra länder gjorde. Flygvapnet bedömde
med ledning av forskningsresultat och olika prov att
spridning var den bästa och mest ekonomiska lös-
ningen. Den svenska terrängen erbjuder dessutom
nära nog obegränsade möjl ighetertill spridning även
ide mera tätbefolkade regionerna. En del kritiker sa
att Sverige dragit helt korrekta slutsatserav exempel-
vis "Sexdagarskriget i juni 1967 och sedan valt att
göra tvärtom. Vårt behov av skydd, flexibilitet och
kraftsamlingsförmåga i alla riktningar krävde speci-
ella lösningar.

För attack- och spaningsflygförband byggdes
bakre klargöringsområden (Bakom) ungefär 2 000
meter ut från rullbanan. Här klargjordes flygplanen
och därefter intogs beordrad beredskap. Vid start
körde förbandet för egen motor till start. I uppställ-
ningsområdet (Uom) ytterligare några kilometer från
rullbanan grupperades serviceplutonen med upp-
gift att utföra service och reparationer på flygplanen.
I detta områdes ställdes flygplan upp för förvaring
och här byggdes också baracker, fälthangarer och
förråd.

Flygbassystemet kom att utvecklas och byggas
ut från 1950-taletoch ända fram till 1980-talet. Likfor-
migheten var en stor styrka, medan den begränsade
rörligheten var en svaghet. Fram tilldess att Flygbas
90 började etableras gällde utbyggnad enligt BuBas
74, som var normverket för basutbyggnad. H ä r
fanns uppgifter om stråkbredd, inflygningssektorer,

taxibanbredder, antal klargöringsplatser på flygba-
ser beroende på tilldelade uppgifter och så vidare.
De byggnadstekniska kraven fanns inte i  BuBas
utan bara de "byggnadstaktiska".

Verket var en mycket välskriven publikation för
Flygbas 60 taktiska krav. Det var naturligtvis en
styrka att ha ett genomarbetat och fastställt norm-
verk, men det blev också en belastning i och med att
enkla lösningar inte alltid inrymdes. Före införandet
av Flygbas 90 ville flygstaben av ekonomiska skäl
bara bygga ett halvt bakre klargöringsområde vid en
flygbas med uppgiften T-bas attack. Detta vägrade
Chefen för Första flygeskadern att godta med hän-
visning till normverket.

Inför utbyggnad av ett större objekt måste den så
kallade byggnadsprocessen följas. Den innebar att
som grund för anskaffning skulle det finnas en
fastställd målsättning, Taktisk teknisk ekonomisk
målsättning/Taktisk organisatorisk ekonomisk mål-
sättning (TTEM/TOEM), för den aktuella investe-
ringen. Därefter skul le planering, rekognosering och
tekniska utredningar göras för respektive objekt.
Detta skulle leda till en kostnadsuppskattning. Vid
en kostnad överstigande två miljoner krävdes två så
kallade stegsskrivelser till regeringen. För objekt
som kostade mellan en och två miljoner krävdes
endast en.

Stegsskrivelsema gick efter Chefens för flygvap-
net samråd från Fortifikationsfirvaltningen till re-
geringen. Mellan steg ett och två skulle kostnads-
uppskattningen ersättas av en beräkning, vilken
skulle innebära större säkerhet. Objekten skulle in-
arbetas i programplanerna och objektens utform-
ning remitteras till berörda användare såsom mil itär-
befälhavare, eskaderchef, luftförsvarssektorchefoch
förvaltande flygflottilj.

Detta var ett tidskrävande stabsarbete för att nå
optimalt resultat. Det blev en omfattande men ofta
spännande aktivitet att följa detta arbete från första
beslutet till överlämning av färdig anläggning. Att
processen var så långdragen motiverades med att
man ville undanröja risken för snabba, dåligt genom-
arbetade lösningar. För de operativa cheferna upp-
levdes processen emellertid som onödigt krånglig
och tidsödande. Här gällde att få anläggningarna
klara i tid.

Reservvägbaserna
I föregående kapitel beskrevs tillkomsten av flyg-
vapnets reservvägbaser. Under 1960-talet och fram
till 1975 användes en reservvägbas i varje mi I itärom-
råde med luftoperativt ansvar för övning och utbild-
ning av krigsplacerade flygförare. I södra militärom-
rådet utnyttjades Tokebo i Kalmar län med F 12 som
ansvarig flottilj. I östra militärområdet utnyttjades
Heby i dåvarande Västmanlands län under F I an-
svar. I norra militärområdet utnyttjades Långträsk i
Västerbottens län under F 21 ansvar.

Principen var att varje krigsplacerad flygförare
årligen skulle landa och starta på reservvägbas. 1970
inträffade ett allvarligt tillbud vid Tokebo med en
J 35F ur F 3. Föraren, en kurskamrat tillkapitelförfat-
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taren, klarade sig helskinnad och flygplanet fick
sedvanliga skador efter en hård sättning. Tillbudet
medförde krav på förbättrad säkerhet för flygning på
reservvägbas. Normen för reservvägbaser ändra-
des så att stråkbreddden utökades, kraven på hin-
derfrihet höjdes och stråkytorna måste planas ut.
Diken, anslutande vägbankar, stenmurar, med mera,
måste åtgärdas för att förbättra stråkytorna ut till 31
meter från banmitt, mot tidigare 21 meter. Kapitelför-
fattarens första uppgift på flygstaben blev att sna-
rast få minst en reservvägbas iordningsställd enligt
de nya normerna. Hebybasen med sitt centrala läge
och goda byggnadsförutsättningar prioriterades.

Hur flygstaban och Fortifikationsförvaltningen
än prövade lämpliga lösningar blev kostnaderna
sådana att projektet blev ett "stegsobjekt" alltså ett
tidskrävande utredningsarbete. En försvårande
uppgift var också att markägarna, som nu måste
tillåta åtgärder på sin mark, var innerligt trötta på
flygbuller och vägavstängningar. Vidare hade en
religiös rörelse etablerats nära den södra tröskeln
och dess medlemmar var inte särskilt försvarsvänli-
ga. Lösningen på reservvägbasfrågan kom efter
några år på en helt annan plats och på ett annat sätt.

Ett annat problemområde, som gav upphov till
många och långa diskussioner var frågan om hur
CFV skulle hantera Gotland och V isbybasen. Under
andra världskriget hade flera flygbaser utnyttjats på
Gotland såsom Bunge, Roma och Väskinde. Bety-
delsen av en framskjuten basering av i första hand
jaktflygförband var otvetydigt stor. Under säkra
förhållanden utan allvarligt hot eller med gott skydd
i form av god förvarning och med effektivt luftför-
svar kunde även spaningsflyg baseras på ön liksom
snabbtankning utföras för attackflygförband. Men
hur skulle basförbandet organiseras? Vilka uppgif-
ter skulle det lösa och vad skulle då behövas i form
av utbyggnad. Till dessa problem tillkom också ett
annat, nämligen koncentrerings- och inrycknings-
transporter med civila transportflygplan från flyg-
bolag som tecknat avtal med staten.

All denna verksamhet skulle i huvudsak samsas
på en flygplats med en rullbana, visserligen 60 meter
bred och 2 000 meter lång. Lösningen kom i form av
två reservvägbaser, varav den ena fick sådana mått
att den medgav start- och landning med aktuella
transportflygplanstyper såsom Convair Metropoli-
tan, Fokker F 28 och DC-9. För flygvapnet blev
lösningen en skräddarsydd basorganisation med ett
förstärkt baskompani och ett utbyggt reparations-
område för att kunna ta hand om krigsflygplan, som
fått sådana fel eller skador att de måste åtgärdas på
Gotland före återflygning till ordinarie bas.

Flygbassystem 90
Det flygbassystem, som byggdes upp under 50- och
60-talen, varutformat mot den tidens hotbild, vilken
dimensionerades av taktiska kärnvapen. Studier och
utredningar började under 60-talets slut visa att
hotbilden var under förändring. 1967-års luftför-
svarsutredning (LFU 67) pekade bland annat på att
flygbassystemet kommit att bli alltför sårbart i den
framtida krigsmiljön. 1971 utgav Överbefälhavaren
direktiv rörande studier av flygbassystemets fram-
tidautformning. Studierna parades med olika former
av prov och försök.

Flygplansystemet SAAB AJ 37 Viggen hade nu
börjat komma ut på förband och de första flygdivi-
sionerna var krigsdugliga. Spanings- och jaktver-
sionerna planerades tillföras flygvapnet under de
kommande tio åren. Vad som skulle ersätta Vig-
gensystemet under 90-talet var ännu höljt i dunkel,
men man diskuterade olika vägar såsom import,
projektalternativen A 20, B3 LA och så vidare. Osä-
kerheten tilläts dock ännu inte påverka det nya
bassystemets utformning.

Kärnvapenhotet skulle alltså inte längre vara
dimensionerande för flygbassystemet. Genom att
"arvet" skulle tillvaratas, var den gamla hotbilden
redan omsatt i åtgärder främst i form av spridning.
Nya vapen bedömdes nu kräva en utveckling av
flygbaserna. Yttäckande vapen skulle troligen sät-

J 35B Draken F 10-64
(fp! 35249) i  augusti
1968. Startberedskap
1311 krigsflygfält. F 10
flägsamtidigtmedJ35B
ochJ35D. (Lars Solck-
us via SFF)
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J 35 Draken från F 1
startar p å  vägbas.
(Saab via SFF)

tas in mot oskyddad personal och materiel. Penetre-
rande precisionsvapen hotade rullbanor och befäst-
ningar. Detta innebar att ledningsfunktionerna blev
sårbara. Dessutom bedömdes en angripare sätta in
vapen med fördröjd utlösning innebärande att delar
av flygbasområdet skulle bli obrukbart för lång tid,
kanske under flera dygn. Även markstridshotet be-
dömdes ha utvecklats mot kvalificerade diversions-
förband med sabotage mot känsliga funktioner som
främsta uppgift. Nyckelpersonal och dimensione-
rande materiel blev en tung målgrupp genom att
begränsade insatser kunde ge stor effekt.

Grundtanken i Flygbassystem 90 var att skapa ett
uthålligt system som under lång tid skulle kunna
utveck la effekt, tidvis genom kraftsamling, och hela
tiden hålla en angripare i ovisshet om var flygför-
band baserats och om vilken kraft, som kunde ut-
vecklas. Detta konststycke skulle skapas genom

- ett stort antal flygbaser
- ett stort antal basförband med hög kapacitet och

kompetens för att kunna möta de nya hoten
- ett avsevärt förbättrat markförsvar
- stor spridning överytan av personal, materiel och

anläggningar
- avsevärd ökning av antalet start- och landnings-

möj ligheter med minst 200 rullbanor av varierande
kvalitet

- förbättrat skydd för såväl ledningsfunktioner som
utsatt personal och materiel

- förbättrade reparationsresurser för insats vid ska-
delägen

- en rörlig och flexibel klargöringstjänst

Ett i grunden omarbetat flygbassystem hade tagits
fram för att möta morgondagens situation. Flygplan
SAAB 37 Viggen och senare JAS 39 Gripen med sina
förnämliga start- och landningsprestanda var per-
fekt anpassade för tankarna bakom Flygbas 90.

Övriga flygplansystem skulle leva vidare "efter bäs-
ta förmåga". Flygbas 90 skulle byggas ut för framtida
behov med lång livstid.

Med det nya bassystemet följde också nya be-
grepp som inarbetades i "Nomenklatur för Försvars-
makten":

Flygbasområde (område inom vilket ett basför-
band bedriver bastjänstverksamhet och har områ-
desansvar) — nytt begrepp

Flygbas (Flygplats med särskilda anordningar
som utnyttjas för militärt ändamål. Flygbaser indelas
i huvudbas, sidobaser och reservbaser) — reviderat
begrepp

Flygbasgrupp (Flygbasgrupp omfattar en hu-
vudbas och ett antal sidobaser och/eller reservba-
ser) — nytt begrepp

Huvudbas (Flygbas vid vilken huvuddel av bas-
bataljon utgångsgrupperas) — reviderat begrepp

Reservbas (Flygplats som efter tillförsel av bas-
förband samt erforderlig utbyggnad av basanord-
ningar kan betjäna krigsflygplan) — reviderat be-
grepp

Sidobas (Flygbas som efter tillförsel av basför-
band kan betjäna flygplan) — nytt begrepp

Det mest tydliga beviset på ett nytänkande var dock
att begreppet flygbastjänst efter hand kom att ersät-
tas av flygbastaktik. Detta var en markering av att
basbataljonerna blivit en del i det taktiska tänkandet.
1975 hade de nya ideerna för flygbassystemet kom-
mit så långt att det var dags att göra fullskaleprov.
AJ 37-divisionen på F 7 skulle fa provlanda på Väg-
bas 90 (V90), som då var 700 meter lång med full
bredd, 23 meter, och utspetsningar ned till taxiban-
bredd, det vill säga åtta meter. Var detta verkligen
möjligt med bibehållen säkerhet? För dessa prov
valde man att måla vägbaser typ 90 på bansystemet
på Såtenäs och Hasslösa. Det visade sig att det var
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möjligt att landa, men attutrullningarna blev så långa
att man beslöt förlänga vägbasens ful lbreddssträcka
till 800 meter och att göra utspetsningarna längre för
att ge en lämpligare övergång till normal vägbredd.
Det sistnämnda var ett krav från Vägverket grundat
på trafiksäkerhetskrav.

Efter dessa prov med målade banor var det dags
för riktiga prov. Var skulle då detta ske med hänsyn
tillsäkerhet och tillgänglighet? Gick det att kombine-
ra med utbyggnad av en reservvägbas? Studieleda-
ren och kapitelförfattaren träffades en kväll för att gå
igenom alla flygbaser och besluta om lämplig bas för
denna provutbyggnad. Efter några timmars stude-
rande av baskataloger och MIL AIP återstod två
flygbaser för slutlig bedömning, Hagshult och Hass-
lösa. Efter ytterligare genomgång av underlag beslöt
vi förorda Hagshultsbasens taxibana för ombygg-
nad till dels en vägbas 90, dels en smalbana med
reservvägbasstandard. Detta blev också CFV beslut
för fortsatta prov. Detta var nödvändigt, eftersom
J 35 Draken-systemet skulle leva vidare under ytter-
ligare minst 15 år.

Ombyggnaden blev omfattande och krävde två-
stegshantering, men sensommaren 1980 var den nya
provbasen utbyggd och överlämnad för flygprov.
Det var en spännande stund för oss inblandade att
stå vid provbasens sida och se 1.div F 7 landa med
AJ 37 på basen. Senare landade också ett antal J 35J
ur F 10 på smalbanan.

Hur upplevde då förarna landningarna? Sam-
stämmigt tyckte de att det var ett smalt stråk och att
sidvind på "öppna" ställen måste pareras. AJ 37-
förarna tyckte att de rullat ut långt vid landning,
varför det föreslogs kontrollmätning av vägbasens
banlängd. Pinsamt nog visade det sig att den för-
längning från 700 till 800 meter för Vägbas 90 som
beslutats inte hade trängt fram till projektledaren och
ingen granskare av handlingarna hade upptäckt
misstaget i tid! Alltså behövdes en komplettering av
hårdgöringen. I övrigt fungerade allt som tänkt och

därför arrangerades en besöksdag på Hagshult för
bland andra personalen vid Försvarsdepartementet.
Det gällde juatt visa upp vår förmåga och vad vi fått
för pengarna.

Nästa steg skulle bli att vidareutveckla Hagshult
till en fullt utbyggd provbas, samtidigt som vi för att
inte tappa tempo skulle börja satsa på baserna i Övre
Norrlands militärområde. Att vi valt Haghult för
fortsatt utbyggnad medförde dock vissa problem
med markfrågorna. Artri&i hade samtidigt planer på
att utöka Skillingaryds skjutfält, vilket skapat ett
organiserat motstånd i bygden under namnet "Vår
bygds framtid". Men när de småländska markägarna
informerats om hur flygvapnets verksamhet skulle
genomföras och att viltjakten bara i ringa mån skulle
påverkas hittades lösningar utan expropriation.

Dåvarande Chefen för flygvapnet, generallöjt-
nant Dick Stenberg, intresserade sig mycket för det
nya flygbassystemet och möjligheterna att etablera
detta. 1978/79 fattade han det officiella beslutet att
Flygbas 90-konceptet skulle ligga till grund för fort-
satt utbyggnad.'

Motorkörningsplattan
i Uom på länsväg 184
vid Hasslösabasen.
(F 6)

För skydd mot anfall
med bland annat luft-
landsatt trupp fick de
flestaflygbaser kanon-
värn med torn från ut-
rangerade stridsvag-
nar. Bilden från Hass-
lösa 1968. (Via Mikael
Stockman)
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Utbyggnaden av Flygbas 90 skulle börja i Övre
Norrland för att sedan gå över till Nedre Norrland.
Avslutningsvis skulle baser i mellersta Sverige ut-
vecklas till Flygbas 90 efter att prioriterade baser i
södra Sverige utbyggts. Inledningsvis låg Nedre
Norrland sist i utbyggnadsordningen, men när hotet
från överflygande kryssningsrobotar avfyrade över
Norska havet uppstod, kom luftförsvaret av "Sveri-
ges midja" att prioriteras. Rekognosceringar inled-
des i dåvarande Övre Norrlands militärområde.

En översiktrekognoscering tog som regel två
dagar per flygbas. Vid kontakter med regionala och
lokala myndigheter visades en tydlig välvilja. In-
landskommunerna uttalade sig beredda ge ett odelat

Menbranleoler leg +  akyddebe tong

— ,
A l t  p l a c e r i n g  a v  lAnagrop

spygatt

WAtt I  c o

stöd för våra byggnadsåtgärder. Nu handlade det
alltså om arbetstillfällen och verksamhet i avfolk-
ningsområden.

En vanlig undran var om flygvapnet avsåg att
utöka el ler sätta upp en större organisation vid den
aktuella basen. Flygbuller ansågs vara ett mycket
I itet problem. Kommunalrådet i en inlandskommun i
Västerbotten sa att "gnäller någon om flygbuller, så
tar vi i kommunen tag i den frågan. Låt inte detta
påverka planerna negativt". I södra delen av landet
möttes vi av andra tongångar'".

Under sommarhalvåren 1980-83 inventerades
samtliga flygbaser och presumtiva framtida flygba-
ser avseende utbyggnadsmöjligheter till flygbas 90.
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Utgångspunkten var en befintlig flygplats — inte
nödvändigtvis en militär flygplats eller bas. Genom
kartstudier och besök på platsen skissades på en
tänkbar utbyggnad till flygbas 90. Berörda myndig-
heter såsom Vägverket, länsstyrelse och kommun
besöktes för att dels informera, dels överse eventu-
ella samordningsmöjligheter eller infrastrukturella
problem.

Rekognosceringsgruppen leddes av mig eller
annan utsedd från dåvarande flygstabens bas- och
underhållsavdelning. I gruppen ingick också före-
trädare för aktuell milostab, sektorstab och flottilj.
Vid behov kallades representant för annan myndig-
het, exempelvis Försvarets materielverk. För att kun-
na skriva rekognosceringsrapporter med kostnads-
uppskattningar ställde Fortifikationsförvaltningen
välvil I igt kvalificerad personal till förfogande. Detta
förfarande snabbade avsevärt upp hela processen.
Överbefälhavaren och Chefen för flygvapnet fick ett
utomordentligt bra underlag för beslut om utbygg-
nad.

1 likhet med 1940-talets triangelfält, som gjorde
flygförbanden mindre väderberoende avseende
främst vindförhållande, var Flygbas 90-konceptet
inriktat mot kortbanor i varierande riktningar. Detta
var också viktigt för att försvåra för en angripare vid
flyganfall. Här mötte vi svårigheter främst i Norrland.
De befintliga baserna med sitt "arv" var utgångs-
punkten vid rekognosceringarna och inlandsbaser-
nas huvudbana låg som regel i älvdalar och med en
bansträckning nordväst till sydost. Nu ställdes krav
på att få divergerande riktningar på kortbanorna,
vilket inom rimliga kostnader var svårt att åstadkom-
ma.

Det gicks och åktes åtskilliga mil med ambitionen
att hitta effektiva lösningar. Detta arbete grundades
på studie- och provresultat, inte på något fastställt
normverk. På så sätt ökade möj I igheterna till flexibla
lösningar. I  bakgrunden fanns naturligtvis också

c

imein1111•111~1.11
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\
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nya flygplanstypers prestanda och att den rörliga
klargöringen skulle införas fullt ut vid våra nya
basbataljoner (Basbataljon 85).

Nya anläggningar i Flygbas 90 var skyddade
grupperingsplatser för Bascentral (BasC) och uppe-
hållsplats för flygande personal (Upl Flyg). Dessa
anläggningar skulle ha ett kraftigt fortifikatoriskt
skydd — gastäta och i det närmaste fullträffsäkra. Av
kostnadsskäl kom dessa funktioner att grupperas i
samma befästning. Vid flygbaser med begränsade
spridningsmöjligheter övervägdes att bygga en så
kallad krigsbergtunnel. Det byggdes endast en så-
dan och då i Övre Norrland. Tunneln sprängdes ut
som en "öppen fyrkant" i berg och den råa bergytan
förseglades med sprutbetong. För att reducera en
eventuell stötvåg sprängde man ut stötvågsfickor i
inslagens förlängning. De sprängprov som gjordes
mot tunneln och däri uppställt flygplan (J 35 Draken)
visade att tunneln gav ett gott skydd, särskilt mot
splitter. Med dessa fortifikatoriska anläggningar
höjdes uthålligheten avsevärt för Flygbas 90 led-
ningsfunktioner.

Något normverk för Flygbas 90 togs inte fram
utan utbyggnad genomfördes med fastställda mål-
sättningar grundade på gjorda studier och utprov-
ning. Tjänsten vid flygbaserna reglerades av Anvis-
ningar för bastjänsten (Anbas 1988).

Flygvapnets bassystem har alltid väckt ett visst
uppseende. Den svenska allmänheten har under de
senaste 60 åren blivit medveten om många flygbas-
ers befintlighet genom att man sett vägbaser och
flygplanplatser utefter det svenska vägnätet. Många
har förvånats över storleken på gjorda investeringar
men också funderat över säkerhetsfrågor. Att så är
fallet har visats genom alla frågor, som kommit till
flygvapnets informationspersonal. Säkert har som-
liga irriterats, men det stora flertalet känt en tillfreds-
ställelse över att "skattemedel" använts för att fa
optimala lösningar i olika samhälleliga behov, alltså

Lägestablån i KC vid
Hasslösabasen, 1968.
(F 6)
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Klargöring av J 35D
Draken F 3-75 påmas-
kerad flygplanplats,
slutet av 1960-talet.
(Saab via SFF)

En J 35F Draken i be-
redskap för uppdrag
från krigsbas. (SFF)

genom att man samordnat flygbasutbyggnad med
Vägverkets investeringar.

Utländska iakttagare har säkert å sin sida förvå-
nats över hur långt detta samarbete kunnat drivas.
I de flesta länder har någon sådan möjlighet aldrig
funnits. Av kommentarer från exempelvis militäratta-
cMer har vi förstått att så varit fallet och flygvapnets
personal har kunnat känna en stolthet över detta.
Begreppen "en svensk profil" och "en egen basfilo-
sofi" har i omgångar fått ett tydligt innehåll och
därigenom givit klara signaler till omvärlden beträf-
fande flygvapnets ambition och förmåga.

Mycket av tankarna i Flygbassystem 90 har 1 ikhe-
ter i tidigare system, inte minst i 40-talets bassystem
med sina triangelfält. Hotet har dock hela tiden

utvecklats och förändrats. Kraven på flexibilitet,
spridning och rörlighet har ökat. Ledningsfunktio-
nernas effektivitet har måst utvecklas. Krigsförlop-
pen har accelererat och tid för åtgärder förkortats.
Förvarningstider och behov av snabba åtgärder i
olika former har medfört nya krav.

Samtidigt som hotbilden ställt ökade krav på
spridning, skydd och rörlighet har ny materiel kun-
nat tas fram för att möjliggöra detta. Med moderna
sambands- och informationssystem har lednings-
funktionerna kunnat utvecklas i takt med kraven.
Den ökade flex ibi liteten har förbättrat möjligheterna
att utnyttja resurserna. Alla start- och landnings-
möjligheter i riket blev nu intressanta. Förmågan till
kraftsamling av flygförband kom också att öka. Ut-
nyttjandet av det stora flygbasarvet och samverkan
med andra myndigheter blev tidskrävande och till-
gången till erforderliga ekonomiska medel kom ytter-
ligare att fördröja utbyggnaden. Miljöfrågor kom
efter hand också att påverka utbyggnadstakten lik-
som de markjuridiska kraven.

Flygvapnet har dock hela tiden arbetat för att
utveckla en egen basfilosofi grundad på våra förut-
sättningar och behov. Ytterst har det naturligtvis
handlat om att utgöra en väsentlig faktor i svensk
säkerhetspolitik.

Käll- och litteraturförteckning
Otryckta källor
Krigsarkivet: Chefens för flygvapnet hem liga arkiv,
promemorior och skrivelser
Kapitelförfattarens egna minnesanteckningar
Kapitelförfattarens enskilda utredning om "Princi-
per för utbyggnad av flygbaser i Sverige" (MHS Fli
Ha 17,1984)
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AJ 37 Viggen på klar-
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för 37-systemet. (Via
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Under beredskapen
infordrade krigsmak-
ten månatliga rappor-
ter om var samtliga
inmönstrade fordon
och motorredskap be-
fann sig och vilka de-
ras uppgifter var. Nya
Asfalt AB:s Caterpillar
med tillkopplat red-
skap på arbetsplats 27,
det vill säga blivande
Fält 26 Optand i Jämt-
land. (Via Per Erics-
son)

Gjut ning av betongba-
nor på F 14 Halmstad,
juli /95/. De flesta av
flottiljernasflygfälifick
hårdgforda banor un-
der 1950-talet. (SFF)

Flygbaser
Utbyggnad och vidmakthållande
Rolf Löfving
Medarbetare: Per Sundblad och Sture Nordgren

Flygplan har i alla tider behövt plan yta att starta från
och att landa på. I flygets barndom, det vill säga tiden
före 1926, då flygvapnet organiserades, fick plana
ängar, gärden, åkrar och armens övningshedar duga.
För armens flygväsende började man i Sverige an-
lägga "flygfält" någon gång under första världskri-
get. Ljungbyhed, Malmslätt, Gärdet i Stockholm och
Hägerstalund vid Barkarby är exempel på tidiga
flygfält för hjulförsedda flygplan. Vid riktigt blöt
väderlek kunde fältytan bli förmjuk för flygplanen att
använda. Höstar och vårar var känsliga, vintrar med
frusen mark var tidvis desto bättre. Sjöar med fast is
kunde jämföras med land, såvida inte snödjupet var
för stort.

Lite lättare var det för marinens flygverksamhet,
runt om i Sverige fanns sjöar att använda för flottör-

försedda flygplan. Där var begränsningen istället is
samt för höga vågor vid hård vind.

För att spara materielen och begränsa skadorna
på flygplanen måste flygfältet vara tillräckligt plant
med en jämn yta som var tillräckligt stor att starta från
och landa på. Ytan var under de tidigare årtiondena
gräsbevuxna fält där gräset hölls kort. Man använde
i huvudsak speciella stråk för start och landning
även om fältet i princip kunde användas i sin helhet.
Man sökte att starta och landa mot vinden för att
minskarullsträckorna. Rullsträckorna för de propel-
lerdrivna flygplanen var inte långa vare sig vid start
eller landning, några hundra meter räckte oftast. När
så småningom grässtråken började permanentas
och beläggas med asfalt gjordes det ofta som en
triangelbana. Triangeln eller korsande banor gav
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goda möjligheter att minska sidvindens påverkan.
Vintertid bytte man ofta flygplanens landningshjul
mot skidor på de flygplan som hade fast, det vill säga
icke in fällbart landställ. Det gav understundom bätt-
re möjlighet att starta och landa, men gav flygplanen
sämre prestanda i luften.

Utvecklingen gick så småningom mot permanent-
ning - asfaltering - av grässtråken. Rullbanorna var
fortfarande förhållandevis korta, under 1 000 m, ofta
inte längre än cirka 600 m.

Flygvapnets första flygfält fanns vid de första
flygkårerna F 1, F 3, F 4 och F 5. Efter 1936 års
försvarsbeslut ändrades begreppet flygkår till flyg-
flottilj och antalet flottiljer ökades till sju. Utveck-
lingen under 1940-talet resulterade i arton flottilj-
flygplatser. Att samla alla flygplan vid flottiljerna
ansågs tidigt som en fara i händelse av krig.

Redan i mitten av 30-talet förstod man behovet av
att sprida flygplanen till vad man kallade krigsflyg-
fält. 1938 anmälde Chefen för flygvapnet (CFV) i en
rapport till Chefen för försvarsstaben att närmare ett
hundra platser rekognoscerats för krigsflygfält, va-
rav ett antal föreslogs till utbyggnad. Totalt cirka
fyrtio byggdes underkrigsåren. Vid flottiljerna, "de-
påflygfälten", bedrevs i första hand utbildning. Vid
krigsmässiga övningar och beredskap utnyttjades
krigsflygfälten.

Jetåldern
I och med jetålderns inträde i flygvapnet, eller reaål-
dern som det först hette, uppstod ett behov av längre
och permanentade rullbanor och även taxibanor och
hangarplattor för uppställning av flygplan perma-
nentades.

Sommaren 1946 kom de första jetdrivna flygpla-
nen till flygvapnet. Det första förband som utrusta-
des medJ 28 de Havilland Vampire varF 13 i Norrkö-
pi ng. Där hade man inte hunn it bygga permanentade
banor utan man använde gräsfältets stråk. Vid star-
terna var risken stor för att för mycket lösa partiklar
skulle sugas in i motorn, vilket innebar alltför stort
slitage. Det varangeläget att flygflottiljer som utrus-
tades med jetflygplan så snart som möjligt fick belag-
da bansystem (asfalt eller betong) och snart nog
byggdes det längre belagda banor på varje flygflot-
tilj.

Så småningom utrustades flottiljerna med flera
typer av jetflygplan J 28 Vampire, J 21R (vilken var
Saabs ombyggda propellerflygplan J 21), J 29 Tun-
nan, samtJ 33 Venom. Al lteftersom gick man över till
enbart jetflygplan för krigsuppgifterna. De gamla
propellerflygplanen, B 18 och S 18, J 21, J 22, J 26
Mustang och S 31 Spitfire fasades ut och ersattes
med nya typer: J 29, A 29 och S 29 Tunnan, A 32, S 32
och J 32 Lansen, J 34 Hawker Hunter, samt J 35 och
S 35 Draken. Dessa flygplanstyper krävde alltefter-
som utbyggnader av flygfälten i olika skeden. Den
allt tyngre beväpningen och flygplanens ökade krav
på säker startsträcka krävde längre rullbanor och
längden på vissa flygfälts rullbanor ökades t i l l
2 300 m. Det var A 32 Lansen som kom att ställa de
dimensionerande kraven när det gällde startbanans

längd, eftersom planet som attackflygplan var rela-
tivt motorsvagt och tungt lastat. Ett attackförband
som uppträdde i division om åtta flygplan krävde
också ett betydande banutrymme vid uppställning
före start.

Nu ställdes det också hårdare krav på rullbanor-
nas tillgänglighet. Vintertid måste bansystemen snö-
röjas, hållas fria från snö och is. Sandning fick inte
förekomma på grund av risk förskador på motorerna.
Eftersom man opererade i förband var också risken
att skada efterföljande flygplan med fasta partiklar
stor vid ut- och inkörning. Bansystemen måste vara
rena.

Ishalka var ett problem och är så fortfarande.
Innan man började använda Urea som halkbekämp-
n ingsmedel för att förhindra ishalka på bansystemet
kunde emellanåt bromsverkan vara väldigt dålig eller
på vissa platser obefintlig. Ur jetmotorernas utblås-
ningshål strömmade en het kraftig luftström som
smälte snö och is på banan som därefter återigen frös
till förrädisk is.

Flygplanen bromsades under landning med hjul-
bromsar. J 35 Draken hade också bromsfallskärm
som användes när inbromsning med hjulbromsarna
var otillräcklig. Flygplan 37 Viggen hade möjlighet
att reversera, vända luftströmmen från motorn till
bromskraft. Flygplanen måste också kunna styras
vid markkörning och de svenskkonstruerade flyg-
planen var försedda med noshjulsstyrning vilket
underlättade markkörningen. De engelska flygpla-
nen däremot, det vill säga J 28 Vampire, J 33 Venom
och J 34 Hawker Hunter styrdes på marken med hjälp
av hjulbromsarna. Man bromsade höger hjul vid
sväng åt höger och motsatt vid sväng åt vänster. Var
det då ishalt på rullbanoreller taxibanor var det svårt,
många gånger omöjligt, att föra flygplanet på marken
i avsedd riktning.

Att bromsa in flygplanet vid landning inom rull-
banans längd var naturligtvis ett krav. Kraftigt regn
kunde förorsaka vattenplaning och försvåra in-
bromsningen innan banan tog slut. Under tidigt
femtiotal konstruerades ett utrullningshinder, ett
upp- och nerfållbart nät som kunde fånga upp flyg-
planet om det av någon anledning inte kunde bromsa
upp farten innan rullbanan tog slut. Många flygplan
har under årens lopp fångats upp utan att större

Landningsbana p å
Fält 14 Tierp, 2002
(Gunnar Åkerberg via
SFF)
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J 35A Draken F 13-84
(Ipl 35084) i  en tidig
variant av kamoufla-
gemålning, början av
1960-talet. Flygplanet
står på en krigsbas.
Observera de vita du-
kar som används för
att kamouflera bräns-
letankarna. (SFF)

skador har uppstått. För att förhindra vattenplaning
har man också använt sig av så kallad rillning, det vill
säga man har slipat täta några millimeter djupa skåror
tvärs banan för att fa regnvattnet att rinna av fortare.

Kravet på banlängd har minskat i det modernaste
bassystemet. Kortbanorna i bassystem 90 är tillbaka
vid cirka en kilometers längd och flygvapnets en-
hetsflygplan JAS 39 Gripen är konstruerat med kra-
vet att kunna nyttjas på så korta banor.

För att kunna nyttja flygplanen även under den
mörka tiden av dygnet måste start- och landnings-
stråken vara markerade med belysning utefter kan-
terna. Det skedde från början med portabla, fotogen-
eller batteridrivna lyktor ("stallyktor"), som manuel It
placerades ut längs grässtråk eller banor. Vid vissa
depåflygfält, till exempel F 5 och F 7, sattes stora
strålkastare, så kallade flodljus, upp i utkanten av
fältet för belysning av rätt stora sektorer av flygfäl-
tet. Utvecklingen gick så småningom mot fasta ban-
belysningar med möjlighet att reglera ljusstyrkan
från låg till högintensiv nivå.

Vintertid var snön tidvis ett problem. Några cen-
timeter snö ger motstånd vid start och förlänger
startsträckan för flygplanen. Stråken behövde röjas
eller vältas. Motorvältar inköptes, som även kunde
användas för att välta stråken sommartid. Traktor-
drivna vältar användes också. För att snöröja belag-
da banor användes plogbilar och, ganska tidigt på
1940-talet, snöslungor. I modern tid, jetåldern, hålls
rullbanor och förbindelsebanor fria från snö och
eventuellt annat skräp med hjälp av snöslungor,
snöplogar, magnetvagn samt sop- och blåsmaski-
ner. Väderförhållanden och bankonditioner (broms-
verkan) har alltid varit förutsättningar för att taktiskt
kunna operera från flygfälten. Utöver snö och is kan
även kraftigt regn innebära risker i samband med

landning. Vattenplaning är inget okänt fenomen och
ställer stora krav på jämnheten vid uppbyggnaden
av rullbanorna. Att snabbt få regnvattnet att rinna av
banan kräver speciell byggteknik.

På 1950-talet ersattes propellerdriften hos krigs-
flygplan av jetmotordrift. Kraven på belagda fältytor
ökade i takt med att flygplanen blev tyngre. Ju mer
extrema flygplanen blev desto högre start- och land-
ningshastighet erfordrades. Längre rullbanor kräv-
des för att få säkrare start och landning. I jämförelse
med lastbilar är flygplanens hjullaster mångdubbelt
större, ringtrycken dubbelt så höga (1,6 MPa) och
flygplanens hastighet på rullbanor cirka 250 km/h.
De låga hastigheterna på tax ibanoma samt de stilla-
stående flygplanen på plattor och uppställnings-
platser ger upphov till höga påkänningar och där-
med sammanhängande hål I fasthetskrav (stabi 1 itet).
Användandet av jetmotorer och flygplanens alltmer
sofistikerade konstruktion innebar också helt andra
krav på prestanda — säkerhet. Till god bansäkerhet
kopplas jämnhet — bärighet (deformation, sprickor,
fogar), god friktion (textur, lutningar, deformationer)
och renhet (ytsönderfall, sprickor/fogar). Allt detta
ställde stora krav på banornas uppbyggnad, inte
minst dess slitlager (beläggningens översta skikt).

Konstruktionstyper för de militära flygbaserna i
Sverige (omfattning innan den nu pågående avveck-
lingen inleddes):

Konstruktionstyp
Asfalt/grus
Asfalt/cementbundet grus
Asfalt/betong
Betong

Omfattning i %
50
12
20
18

Årsskiftet 1996/1997 var den totala belagda flyg-
fåltsarealen cirka 30 miljoner m2.
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Byggprocessen
När flygvapnet bildades 1926 kom flygstyrelsen
(föregångaren till flygstaben och flygförvaltningen)
efter hand att fa ett stort ansvar beträffande utbygg-
naden av flygfält. Detta resulterade i att det 1936 vid
bildandet av flygförvaltningen (FF) inom militärby-
rån inrättades en byggnadsavdelning och en flyg-
platsenhet som 1944 hade utvecklats till en flygfälts-
byrå. Byggnadsavdelningen överfördes 1948 t i l l
Kungl Fortiflkationsförvaltningen (FortF). Genom
att flygfältsbyrån blev kvar inom FF och under CFV
kunde beställaren utöva en direkt styrning. Detta
förhållande rådde fram till 1963 då också flygfältsby-
rån fördes över till FortF.

Genom att personal i huvudsak följde med till
FortF kom samarbetet med CFV även i fortsättningen
att bli gott och har i stort så förblivit. CFV möj 1 igheter
till detaljstyrning av verksamheten minskades dock.
Flygstaben har emellertid alltid varit angelägen om
en central styrning vad avser flygbassystemet.
Möjligheten att påverka har alltid bedömts som
väsentlig.

Utbyggnaden har grundats på olika planer. Före
1936 fanns inga utbyggnadsplaner i egentlig me-
ning. Med försvarsbeslut 1936 togs planer fram,
närmast för åren 1936-1943 med en inplanerad ut-
byggnadskostnad av 35 mkr. Krigshotet medförde
att utfallet blev ett annat. 1953 framtogs en mer
systematisk plan för  utbyggnad av flygvapnets
baser (PUF).

PUF blev ett styrande begrepp fram till FPE-
systemet (Försvarets Planerings- och Ekonomisys-
tern) tog över i mitten av 1970-talet. PUF utarbetades
för en period av fem-sex år. Planen omfattade såväl
en inventering av utbyggnadsbehov som en inpla-
nering av åtgärder i tid. Från 1980 styrdes motsva-
rande verksamhet av femåriga byggplaner, som år-
ligen rullades. Den centrala styrningen från flygsta-
ben har hela tiden kunnat behållas. Som exempel på
Bas 90-utbyggnad från planer upprättade 1994 kan
konstateras att den beräknade kostnaden för sys-
temutbyggnaden fram till 2004 bedömdes uppgå till
cirka 965 mkr. Över tiden reviderades planen för
utbyggnad successivt för att i början av 2000-talet
avbrytas.

Fälthangars Uom tillhörande Fält 85 Byholma, början av
1960-talet. (SFF)

I processarbetet kan också som exempel på plane-
rade underhållsarbeten under tiden 1992-2004 näm-
nas en planerad summa om 660 mkr. Också här sked-
de stora förändringar (nerdragningar).

Från 1980-talet och framåt har en av uppdragsgi-
varna och FortF upprättad "Byggprocessordning"
varit vägledande för objektarbetets bedrivande från
utredning till färdigställande. Processen kan över-
siktligt beskrivas enligt följande indelning, varav
framgår olika skeden samt viktigare händelser när
det gäller ett större investeringsprojekt (typ Bas 90).

A. Utredningsskede
Beställning av utredning från CFV. Projektuppdrag
upprättas och utredning verkställs. Beräknad t idsåt-
gång: 6-12 månader.
B. Programhandlingsskede
Skrivelse till regeringen med byggnadsprogram och
kostnadsuppskattning, (förstastegsskrivelse). Be-
räknad tidsåtgång 4-8 månader.
C. Huvudhandlingsskede
Projekteringsuppdrag från regeringen. Skrivelse till
regeringen med huvudupphandling och kostnads-
beräkning, (andrastegsskrivelse). Beräknad tidsåt-
gång: 8-16 månader.
D. Bygghandlingsskede
Sammanställda bygghandlingar utarbetas. Beräk-
nad tidsåtgång 4-6 månader.
E. Upphandlingsskede
Anbud infordras. Bygguppdrag från regeringen.
Entreprenör antas. Beräknad tidsåtgång: 3-6 måna-
der.
F. Byggskede
Utbyggnad. Slutredovisning. Överlämning. Beräk-
nad tidsåtgång: 12-36 månader.

Den totala tidsåtgången för en ovan beskriven
byggprocess uppgår till 3-7 år.

Banor (slitlager)
Nyproduktionen har vid varje tid utformats med de
förutsättningar som aktuell och framtida flygverk-

ByggnationavTörebo-
dahangar Framompå
Fält 85 Byholma. bör-
jan a v  I  960-talet.
(SFF)
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Exempel på en av de
många baracker som
fanns vid krigsflygfäl-
ten. Fält 85 Bvholma.
(SFF)

Törebodabågar p å
Fält 14 Tierp, 2002
(Gunnar Åkerberg via
SFF)

samhet har krävt på slitlagret. Med de moderna
flygplanens höga hastighet vid start och landning
fordras mycket god ytjämnhet för att möjliggöra
vibrationsfri gång, god manövrerbarhet och lågt
rullmotstånd. Ytvattenskikt på banytan kan vid höga
hastigheter ge upphov till vattenplaning, trots att
slitlagrens yttexturer är ti Ilfredsställande.

De viktigaste åtgärderna för att förhindra upp-
komsten av vattensamlingar har varit att förse rull-
banan med tillräcklig bombering (tvärlutning) så att
vattnet snabbt rinner av, samt att åstadkomma en
god ytdräneringseffekt i kontaktytan däck/slitlager.
Detta har uppnåtts genom att välja ett slitlager med
grov struktur eller genom att rilla ytan (se nedan).
Stora krav har ställts på att slitlager har god hål lbar-
het mot mekanisk påverkan. Slitlagret består i regel
av asfaltbetong eller cementbetong och dess funk-
tion är att ge rullbanor och plattor en yta med de
fysiska och mekaniska egenskapersom erfordras för
att möj I iggöra säker start, landning och markrörelse
med flygplan. Ofta används begreppet beläggning
istället för slitlager.

1 Asfaltbetong
Asfaltbetong framställs genom varmblandning av
stenmaterial och asfaltbindemedel. Rätt val av sten-
material, bindemedel och packning (vältning) är av
stor betydelse för att slitlagret skall erhålla de rätta
funktionsegenskaperna och uppnå längsta möjliga
funktions- och brukstid (livslängd). Stor omsorg har
genom åren lagts ner på proportioneringar som givit
olika typer av asfaltbetong. Livslängd 10-15 år.

2 Cementbetong
Cementbetong är ett material med god beständighet
och styrka och som dessutom är resistent mot spill
av oljor och drivmedel. Två typer av cementbetong
förekommer, platsgjuten konstruktionsbetong och
vältbetong.

Platsgjuten konstruktionsbetong kan vara såväl
armerad som oarmerad. För att motverka sprickbild-
ning i en cementbetongbeläggning erfordras fogar.
Fogarna har utformats, så att de krympnings- och
svällningsrörelser som uppstår, kan upptas i dessa.
Sådanapermanenta fogar har medfört vissa problem
vid drift- och underhållshantering. Äldre typer av
cementbetongbeläggning orsakade ytskador vid
användning av halkbekämpningsmedel. Senare t i-
ders konstruktioner har god resistens mot avis-
ningskemikal ier (Urea — ammoniaklösning, glykol—
en typ av alkohol). Kostnaden för utförande (inves-
tering) av betongslitlager ärrelativt hög i jämförelse
med slitlager av asfaltbetong, men den totala livs-
längdskostnaden kan dock bli av samma storleks-
ordning. Livslängd 25-50 år.

Vältbetong kan användas för ytor där flygplanets
rullhastighet är låg och där man har lägre krav på
ytjämnhet, men höga krav på slitstyrka, stabilitet och
motståndsförmåga mot olje- och drivmedelsspill.
Produkten bör ej användas på ytor där kemisk avis-
ning tillämpas. Vältbetong, som betingar lägre utfö-
randekostnad än konstruktionsbetong, har lägre
hållfasthet och kortare livslängd än konstruktions-
betong. Metoden har tillämpats vid utbyggnad av
spridningsplatser i Bas 90-systemet (till exempel
Borlänge). Livslängd 20-30 år.
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3 Specialprodukter
Det är av stor vikt att slitlagret har alla de egenskaper,
som kan erfordras för att uppnå största säkerhet vid
start, landning och förflyttning. Därför har ett antal
specialbeläggningar och kompletteringsmetoder
utvecklats och använts.

Till kategorin asfaltbetong kan specialbelägg-
ningar såsom Delugrip, Rubit, Stabinor, etc, nämnas.
Dessa innehåller oftast en större mängd grovkornigt
stenmaterial, mer bindemedel och mindre hålrum än
vanlig asfaltbetong. 1 Rubit tillsattes även gummi-
granulat från uttjänta bildäck. Detta har medfört en
tät asfaltbetong med högt medeltexturvärde, hög
stabilitet och en lång livslängd. (Produkterna har
använts vid flera baser).

Inom kategorin cementbetong har bland annat
tillämpats armering i form av stålfiber respektive
glasfiber samt infärgning för maskeringsändamål.

Underhåll
Ombyggnad av objekt inom flottiljer och äldre baser.
Flygbasarvet har konstruktioner som motsvarade
tidens krav på överbyggnader. Nya slitlagerbelägg-
ningar har påförts genom åren (inkl tvärfallsjuste-
ringar och förstärkningar). Ett antal faktorer påver-
kar livslängden på en rullbana, bland annat kan
nämnas undergrundsförhållanden, klimat och tem-
peratur, överbyggnadens konstruktion, flygverk-
samhetens omfattning, slitage från fålthållningsma-
teriel, samt nyttjande av avisningsmedel.

1 Traditionella underhållsmetoder
För rullbanor med slitlager av asfaltbetong gälleratt
underhållsåtgärder normalt har utförts i intervallet
10-15 år. Vanligast förekommande åtgärder fram till
slutet av 1980-talet har varit påförande av ett nytt
slitlager av asfaltbetong efter erforderliga fräsnings-
och justeringsarbeten, normalt i syfte att förbättra
tvärfall och jämnhet. På senare år har även andra
underhållsmetoder tillämpats. Bland annat har olika

typer av specialbeläggningar använts, till exempel
Delugrip och Stabinor. Förseglingsteknik har ut-
nyttjats, i först hand på lågtrafikerade flygbaser,
samt där förhållandena i övrigt varit tillfredsställan-
de (i första hand jämnhetskraven).

För rullbanor med slitlager av cementbetong sker
större underhållsåtgärder i intervaller 15-25 år. Un-
der 1960- och 1970-talen försågs cementbetongbe-
läggningar ofta med ett nytt slitlager av asfaltbe-
tong. Åtgärden gjordes i förebyggande syfte för att
motverka nedbrytningen av cementbetongen vid
användning av urea för halkbekämpning. Detta för-
faringssätt har giv it en del skador på överbyggnads-
konstruktionen. För närvarande finns endast en
rullbana, Hultsfred, där slitlagret i rullbanans hela
längd utgörs av cementbetong. I övrigt förekommer
endast, i begränsad omfattning, slitlager av cement-
betong i banändar.

2 Mindre underhållsåtgärder
Mindre underhållsåtgärder består i huvudsak av
åtgärder i förebyggande syfte, för att motverka och
förhindra en accelererande nedbrytning av slitlag-
ret, samt i förlängningen hela överbyggnadskon-
struktionen. Åtgärder, som i  detta sammanhang
avses och kontinuerligt har genomförts, är:

Fog- och spricklagning för att förhindra ned-
trängande vatten att menligt påverka såväl slitla-
ger som underliggande lager

- Översyn och vidmakthållande av dagvatten- och
dräneringssystem för att bärigheten på bansys-
temen inte skall äventyras

- Försegling av belagda ytor för att förebygga
strippingeffekter (urlakning av bindemedel i as-
faltbetong) och tidiga tendenser till stensläpp

- Ombyggnad av tjälskadade minbrunnar(minbrun-
nar infördes från 1944)
Åtgärderna kan vara av såväl drift- som under-

hållskaraktär. För att uppnå en ökad livslängd på
slitlager har ett förebyggande kontinuerligt under-

J 35F Draken F 12-30
kör in på klargörings-
platsen i Framom på
en krigsbas, 1970-ta-
let. (SFF)
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JA 37 F 17-06 (37446)
landarpå Kosta-basen
maj 2000. (Emil Lind-

berg)

håll genomförts för att minska oxidation och därmed
förkommande stenlossning. Insatser med någon
form av försegling vart 4-6 år har kunnat senarelägga
tidpunkten för påföring av nytt slitlager med ett
flertal år.

Bindemedelsförsegling är en metod där spridning
av utspädd asfaltemulsion eller specialbindemedel
med penetrerande (och föryngrande) effekter sker
på en åldrad yta

Slamförsegling är en form av försegling, som
består av en blandning av fint stenmaterial, filler
(cement), bitumenemulsion, brytningsmedel, vatten
och vissa tillsatser. Materialet blandas i och läggs ut
med fordonsbundet aggregat. Förseglingstypen har
relativt lågt slitagemotstånd och har medgivit stora
möjligheter att minska underhållskostnaderna på
belagda ytor med låg trafik där beläggningen för-
störs genom åldring. Metoden har vissa tendenser
till materialsläpp varför stor noggrannhet har vidta-
gits vid val av ingående material och vid utförandet.

3 Större underhållsåtgärder
Till kategorin större underhållsåtgärder (ombygg-
nadsåtgärder) räknas nytt slitlager, profiljustering,
ändrat tvärfall, bärighetsökning, omläggning av
dagvatten- och dräneringssystem, etc.

4 Återvinningsbeläggningar
Remixing är ett system för återvinning. Den befint-
liga beläggningen värms och fräses upp. Materialet
samlas i en blandare, därefter tillsätts nytt bindeme-
del. Med olika tillsatser kan den nya beläggningens
materialkurva varieras. Remixern lägger sedan ut det
nya materialet och förkomprimerar. Hela arbetsmo-
mentet sker i en endaöverfart. (Tillämpat bland annat
vid F 16 Uppsala.)

Repaving är en metod som kan användas vid viss
justering av ojämnheter/spår. Den befintliga belägg-
ningen värms och luckras upp med rivare. Den rivna
beläggningen avjämnas och omfördelas över ytan.
Nytt slitlager påförs. Hela arbetsmomentet utförs
med samma maskin i en endaöverfart. (Hartillämpats
på tax i banor).

Heating innebär att den befintliga asfaltbelägg-
ningen värms upp och ett nytt slitlager (tunnare än
normalt) omedelbart påförs och "svetsas" samman
med det uppvärmda underlaget utan vare sig fräs-
ning eller rivning. (Tillämpat vid F 15 Söderhamn).

5 Rillning
Rillning utförs endast då ytan har litet tvärfall och
dålig vattenavrinning. Metoden kan också använ-
das som en friktionshöjande åtgärd på täta belägg-
ningar där risk för vattenplaning förelegat. Metoden
innebär uppsågning av täta skåror i beläggnings-
ytan. (Tillämpat på ett antal banor).

6 Spräckning med fallvikt
Metoden hör egentligen inte direkt till slitlagerpro-
blematiken. En överbyggnadsmodell som praktise-
rades under 1950- och 1960-talen var att förstärka
naturgrusbärlagren med cement (begreppet CBN =
Cementstabiliserat Bärlager Naturgrus). Dimensio-
neringen av ingående mängd cement sattes för hög
(cirka 9 %) vilket medförde att efter någon tid ett
oändligt antal sprickor (krympsprickor) fortplantade
sig upp i slitlagret och orsakade stora underhålls-
kostnader. För att vid påförande av nytt slitlager inte
omedelbart råka ut för sprickornas fortsatta uppträ-
dande togs en metod fram för sönderkrossning av
det "för starka" CBN-lagret.

En cirka tre ton tung fallvikt monterades på ett
drivande arbetsredskap och drogs mekaniskt upp till
en viss höjd och nedsläpptes på ytan i anslutning till
redskapets framdrift utefter rullbanan. Fallvikten
släpptes ned med ungefär en meters mellanrum. Efter
proceduren påfördes nytt slitlager. Nya reflektions-
sprickor i nämnvärd omfattning uppstod inte.

7 Principsystem för underhållsåtgärder
I början av 1990-talet utarbetades ett antal princip-
lösningar (cykler) för beläggningsunderhåll under
en banas livslängd. Exempel på bana med mjukasfalt-
betong (MAB):

Arvet
MAB 16T

MAB B F  B F  S F  A B  B F  B F  o s v
Ar 0  5  9  1 2  1 7  2 1  2 6  3 0

Förkortningar
AB - Asfaltbetong (motsvarande)
BF - Bindemedelsförsegling
SF - Slamförsegling

Efter cirka 5 år har beläggningens överyta en
begynnande åldring som motiverar en enkel förseg-
lingsåtgärd.

Efter ytterligare cirka 4 år har beläggningens
bindemedel ytterligare oxiderat (hårdnat), varför ännu
en bindemedelsförsegling bör utföras.

Försegling i form av slamningär lämplig eftercirka
12 år (från år 0) för att förhindra fortsatt åldring,
kompensera för avgånget finmaterial och återställa
ytan i godtagbar kondition.
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Utbyggnad av svenska flygbaser
Anl Flygbas F ä l t  nr Utbyggnad Bas 60- 37-an- Bas 90- 3 9 -an- LFV-Ber Rullbana Anm
nr utbygg pass u t b y g g  p a s s  u t b y g g
101 Skellefteå (X) Civ flygplats
102 Gunnarn F ä l t  28 43, 52-56 68 7 3  8 7  9 5 2300x40 Civ flygtrafik
103 Hagshult 52, 56 61 7 2  8 3  9 5 2050x40
104 Arboga 42, 52-57 2030x40 CVA
105 Moholm F ä l t  81(9) 41, 53 X 7 8  R e k 2000x40
106 Hallviken F ä l t  27 42 Rek 2030x40 Ladvärn
107 Everöd F ä l t  4 40, 53 X 2000x40 Civ flygplats
108 Hällnäs Militär småflygplats
109 Tierp F ä l t  14 41, 55 65 X  P r o j 2000x35
110 Umeå 78 Civ flygplats Framom
111 Örnsköldsvik (X) Civ flygplats
112 Sundsvall X Civ flygplats
113 Heden F ä l t  32 41, 54 56, 59 7 3  P r o j  9 6 2000x35
114 Jönköping 96 Civ flygplats
115 Råda F ä l t  20 41, 55 71 7 3  9 0 - 9 1 2000x35 Sammanbyggd Bas 90 med F 7
117 Skruv Tjärbehållare
118 Hultsfred F ä l t  37 43, 50, 54 69 7 3 2000x40
119 Fällfors F ä l t  40 55 58,61 7 7  8 3  9 7 2000x35 Krigsbergtunnel
120 Örebro 39 94 9 4 Civ flygplats
121 Sjöbo F ä l t  1 40, 55-56, 62 60, 68 2000x35 Jordkulor
122 Skå-Edeby Militär småflygplats
123 Sommaränge Militär småflygplats
125 Kramfors 73-75 74 P r o j 2000x45 Civ flygplats
126 Hasslösa F ä l t  6 40, 55 58 7 4 2000x35
127 Bulltofta
128 Saab 64, 67 Företagsflygplats
129 Arlanda Civ flygplats
130 Uråsa F ä l t  88 58 64 7 2  R e k  P r o j 2300x30
131 Lidköping F ä l t  21 41, 58 58 7 1  R e k  P r o j 2000x30 Civil trafik
132 Orsa F ä l t  25 43 Militär småflygplats
133 Boden 30-talet Helikopterflygplats
134 Navgård Militär småflygplats
135 Kvänurn Militär småflygplats
136 Borlänge F ä l t  15 40, 60 60 9 0  8 8 2300x40 Civ flygtrafik/Rommehed
137 Bunge Militär småflygplats
138 Liatorp F ä l t  89 69 69 2000x25 Väg 25
139 Bromma 36 Civ flygplats
140 Rinkaby Militär småflygplats
141 Brattforsheden Militär småflyg plats
142 Kungsängen 34 63, 66 Civ flygplats
143 Eskilstuna F ä l t  56 62 62 7 6  8 7  P r o j 2200x35
144 Unbyn Militär småflygplats
145 Ripa Militär småflygplats
146 Torslanda Civ flygplats, nedlagd
147 Visby 42 68 7 5  9 2  9 5 Civ flygplats, Jordkulor
148 Mohed F ä l t  35 Militär småflygplats
150 Optand F ä l t  26 43 91 800x17 Kortbana och gräsfält
151 Grevie Åkerby
152 Sövdeborg F ä l t  2 39-40 Gräsfält
153 Sundbro
155 Flugebyn Gräsfält
157 Kiruna 60 71 7 3 ,  75 Civ flygplats
157 Kalixfors F ä l t  34 43 Militär småflygplats
159 Sävare Militär småflygplats
160 Vidsel F ä l t  42 57 65 7 9  8 9  9 6 2300x35 Jordkulor
161 Tågra F ä l t  81 65 65 2000x25 Väg 13
163 Sättna F ä l t  45 63 7 0  P r o j 2000x25
164 Västervik Kommunal flygplats
165 Norrsten
166 Kosta F ä l t  87 63 63 7 5  R e k 2000x25
168 Gällivare F ä l t  33 43 Rek 9 4 Civ flygplats
169 Naisheden Militär småflygplats
170 Kubbe F ä l t  44 59 X 7 3  9 0  P r o j 2300x30
171 Amsele F ä l t  41 60 60 7 1  8 5  9 7 2000x25
172 Knislinge F ä l t  84 62-63 63 P r o j 2050x25
173 Gimo F ä l t  54 60 60 2000x25
174 Gävle F ä l t  52 68-70 75 P r o j 2000x45 Civ flygplats
175 Strängnäs F ä l t  57 62-63 63 2000x25
176 Björkvik F ä l t  58 67-68 67-68 2000x25
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Förklaringar
Anl nr: Nummer som åsatts flygbaser (krigsflygfält) som ersättning för hemliga benämningar såsom platsnamn och fältnummer
Flygbas: Geografiskt benämning
Fält (nr): Flygbas vars geografiska benämning var hemlig (krigsflygfält) åsattes fältnummer i en särskild nummerserie
Krigsflygfält (utbyggnad): Det år när fältet anlades och byggdes ut
Flottilj (utbyggnad): Det år när flygflottiljen anlades och byggdes ut
Bas 60-utbyggnad: Det år när flygbasen byggdes ut till Bas 60-standard
37-an-passning: Det år när flygbasen anpassades till Fpl 37 krav på utrymme
Bas 90 utbyggnad: De år när flygbasen byggdes ut till Bas 90-standard
39-anpassning: Det år när flottiljen anpassades till Fpl 39
LFV-Ber utbyggnad: Det år när flygbasen anpassades för att kunna ta emot större civila flygplan för beredskapsändamål
Rullbana: Banans längd och bredd och för flygplatser med flera banor med angiven banriktning
Anm: Kompletterande information X  - Anger att åtgärd genomförts men att tidpunkten är osäker

Anl Flygbas Fält nr Utbyggnad Bas 60- 37-an- Bas 90- 3 9 -an- LFV-Ber Rullbana Anm
nr utbygg pass u t b y g g  p a s s  u t b y g g
177 Byholma Fält 85 61 61 7 5 89 2000x30
178 Alem Fält 83 62 68 2000x25 E 22
181 Färila Fält 46 61 67 7 4 91 9 7 2130x25
184 Växjö 98 Civ flygplats
185 Piteå 70 70 2000x25
186 Sturup 72 Civ flygplats utb -72
187 Berga Helikopterflygplats
189 Jokkmokk Fält 49 70-71 70-71 7 4 88 9 6 2000x25 Delvis anpassad civil trafik
190 Karlstad Civ flygplats/Nedlagd
191 Lycksele Civ Flygplats
192 Mora Rek 9 9 Civ flygplats
193 Emmaboda Civ Flygplats
201 Landvetter Civ flygplats
202 Arvidsjaur 89 8 9 ,  95 Civ flygplats
203 Hede Civ flygplats
204 Trollhättan Civ flygplats
205 Anderstorp Civ flygplats
206 Dala-Järna Civ flygplats
207 Idre Civ flygplats
208 Ludvika Civ flygplats
209 Malung Civ flygplats
210 Arvika Civ flygplats
211 Karlstad 97 9 7 Civ flygplats, ny
212 Torsby Civ flygplats
301 Hässlö F 1 31, 49, 55 X 7 6 91 2500x50 Begräns utb Kortban på E18
302 Hägernäs F2 19 Sjöflygplats
303 Malmen F3 11,49,66 66 Rek P r o j 01-19 2250x35

08-26 1950x37 Begräns utb Kortban väg 34
304 Frösön F 4 27,47,52,55,62 62 X 91 2 0 0 2  8 9 2325x45
305 Ljungbyhed F 5 11, 54, 55 X X N2000x40 Begräns utb Kortban väg 21

S2200x40 (-85) (SK61)
N800x24
S800x24

306 Karlsborg F6 35,50,51,53,56 X 7 0 Rek 2300x40
307 Såtenäs F 7 39,51-52,55-56 X 7 6 90-91 X 01-19 2300x40 Sammanbyggd med Råda

11-29 2000x40
308 Barkarby F 8 26,47-48,49,53 X 2000x40 Berghangar
309 Säve F 9 41, 47-49 01-19 1930x40 Berghangarer. Civil flygplats

04-22 1700x30
310 Ängelholm F 10 45, 46-47, 55 70 X 14-32 1950x40

04-22 2000x40
311 Nyköping F 11 40, 50, 55-56 69 09-27 2500x40

16-34 2000x40
312 Kalmar F 12 42, 48-49, 53 70 X 05-23 2000x40 Jordkulor

16-34 2300x37
313 Bråvalla F 13 43, 47-48, 51 77 7 9 81 P r o j 06-24 2300x38 Berghangar. Jordkulor
314 Halmstad F 14 44, 51, 58 2300x40
315 Söderhamn F 15 41, 46, 48-49 75 7 4 78 12-30 2550x40

03-21 800x17 Begräns utb, Kortban 03/21
316 Uppsala F 16 41, 45, 52 70 Rek 9 6 03-21 1900x49 Berghangar. Jordkulor

08-26 2000x40
317 Ronneby F 17 44, 51-53 61 X 2300x40
318 Tullinge F 18 45,49-50,54-55 Berghangar
319 Rovaniemi F19 Finland
320 (Uppsala) F 20 Utbildnanl se även 316
321 Kallax F 21 40, 52, 54 X 96 9 0 ,  99 3350x45 Transportflygplats,

Antnäs xxxxxl7. Jordkulor
322 Kongo F22
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Cirka 5 år efter första slamförseglingen är belägg-
ningen sannolikt i sådant skick att en förnyad åtgärd
i form av slamförsegling är lämplig.

Efter ytterligare 4 år (cirka 21 år från år 0) kan
förväntas att ett nytt slitlager erfordras. Därefter
upprepas åtgärderna enligt ovan och en ny under-
hållscykel påbörjas.

Flygbasutbyggnad
På sid 98-99 redovisas i tabellform flygbaser, flyg-
platser och flottiljer som har eller har haft militär
verksamhet.
I tabellen redovisas, förutom grundläggande upp-
gifter, när flygbaserna byggdes ut och när om- och
tillbyggnader för att anpassa flygbaserna till nya
verksamheter gjordes.

Närmare studium av
exempelbaser
An1102 F ä l t  28 Gunnarn
Utbyggnadsår
1943-1944 gräs(1200x1200m)
1952 permanent rullbana
Kompletterande utbyggnad
1956 banförlängning 500 m (bana 15)
1995 utbyggnad för Luftfartsverkets Beredskaps-
sektion med en uppställningsplatta för Boeing 737,
inklusive 15 m bred taxibana, samt breddning av två
så kal lade MD 80-plattor med breddning av taxivägar
till 10 m bredd.

Fält 28 Gunnarn, ett av de merfrekvent använda krigs-
flygfälten. PUF-plattor i båda banändarna, transportplat-
ta, diverse uppställningsplatser och två tillbakadragna
uppställnings/klargöringsområden. (Via Sture Nordgren)

Undergrund
Sand/grus
Överbyggnad
12 cm makadam, 6 cm tjärbetong (TB)
Banändar (200 m) 17 cm cementbetong (CBA)
Underhållsarbeten
I 956 justering bitumenstabiliserat grus (BO), 2,4 cm
mjuk asfaltbetong (MAB)
1982 justering mjuk asfaltbetong/bitumenstabilise-
rat grus (MAB/BG), 4 cm mjuk asfaltbetong (MAB)
Speciella förhållanden
Bas 90-utbyggnad 1987
Kommunal flygterminalbyggnad uppförd vid LFV
uppställningsplatta.
Under 1 960-ta let byggdes en så kallad tjärbehållare
i betong, revs på 1980-talet.
Bas 60-utbyggnad 1968
Fpl 37-anpassning 1973

An1115 F ä l t  20 Råda
Utbyggnadsår
1941 gräsfält

Fält 20 Råda. Framom
och PUF-platta i norra
änden av basen och
Bakom längs vägen i
södra delen. Några
uppställningsplatser
längs taxibanan. (Via
Sture Nordgren)

100



Kortbana C tillhöran-
de Råda-Såtenäsba-
sen, 2006. När denna
bas var aktiv i Bas 90-
systemet, benämndes
huvudbanan H  och
kortbanorna A ti l l  D
räknat från norr
söder. (Lennart Berns
via SFF)

Invigningen av nya Bas
90-basen Råda-Säte-
näs. (Via Sture Nord-
gren)

Kompletterande utbyggnad
1955 belagd bana (18-36)

Undergrund
Lera

Överbyggnad
30 cm grus, 12 cm indränktbärlager makadam (IBM),
4 cm mjuk asfaltbetong (MAB)
Banändar 17 cm cementbetong (CBA)

--S Underhållsarbeten
1973 justering 5 cm bitumenstabiliserat grus (BG),
2,4 cm mjuk asfaltbetong (MAB)

Speciella förhållanden
Bas 90-utbyggnad 1990-1991 med tre kortbanor på
allmän väg utförd av vägverkets entreprenadorgani-
sation (i kombination med Såtenäsbasen, se i övrigt
Såtenäsbasen)
Bas 60-utbyggnad 1971
Fp137-anpassning 1973

Första landningen på kortbana (Bas 90) vid Råda-Såtends. Fpl 37 Viggen. (Via Sture
Nordgren)

An1119 F ä l t  40 Fällfors
Utbyggnadsår
1955

Kompletterande utbyggnad
Utbyggnad för Luftfartsverkets Beredskapssektion
av taxiväg, uppställningsplatta för Boeing 737 samt
vändplattor i vardera banänden

Undergrund
Sand

Överbyggnad
12 cm indränkt bärlager makadam (IBM), 4 cm mjuk
asfaltbetong (MAB)
Banändar: 15 cm cementbetong (CBA)
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JAS 39A Gripen F 7-42 under platW for landning på Råda-Såtenäs- Gripen F 7-42 på kort final över landsvägen.
basen. Foto Sven Stridsberg (samtliga på uppslaget)

Övning på vägbasen Råda-Såtenäsbasen i maj 1999

Strax före sättning på landsvägen. Lägg märke till att vägbanan mellan de vita linjerna ungefär motsvarar flugplanets spännvidd.

Efter en kartlandning vänder F 7-42 på banan och taxar tillbaka till en E t t  100-tal meterjkån banändenfinns plattan för tankning och laddning.
platta för hängning av vapen. Balkarna är tomma. N o t e r a  de utfällda luftbromsarna.
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F7-42 har stannat, och tankning och vapenhängningharpåbörjats. Till Efter hängning av bombkapslarna hangs jakktrobolen RB 74 på ving-
att börja med hängs två bombkapslar BK 90 på de båda inre vingbal- areas mittbalk, balkläge 2.
karm, balkläge 3.

Jaktroboten RB 74 hängs på vingspetsbalkarna, balkläge I, och detta F  7-42 är klar, Or ett nytt uppdrag, nytaiikad och beväpnad med två
arbete klaras av tre man som lyfter robotenför hand. För motsvarande bombkapslar BK 90 och fra jaktrobotar RB 74, förutom den fasta
hängning av vapen under vingarna används så kallade spinnspön för kanonen.
att lyfta vapnen.

Efter besked om start taxar Gripen F 7-42 ut på landsvägen, tankad och V ä l  ute på landsvägsbasen tar det inte lång tid eller sträcka innan F 7-
beväpnad, och har vid banans början (en breddad landsväg)redannått 4 2  lättat och är på väg mot ett nytt uppdrag.
god fart.
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Fält 40 Fällfors med Framan och PUF-plattor i båda
ändarna av banan, uppställningsplatser längs taxibanan
och en plattaför transportflygplan. (Via Slime Nordgren)
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Underhållsarbeten
1969: 2,4 cm mjuk asfaltbetong (MAB)
1980: justering med asfaltgrus (AG), varierande tjock-
lek och mjuk asfaltbetong (MAB), varierande tjock-
lek
1977: Bindemedelsförsegling

Speciella förhållanden
Bas 90-utbyggnad 1983 med tre kortbanoroch krigs-
bergtunnel med två öppningar, två ingångstunnlar
med mellanliggande tvärtunnel.
Bas 60- utbyggnad 1958, 1961
Fpl 37-anpassning 1977
Anläggningen försåld till Skellefteå kommun.

Anl 130 F ä l t  88 Uråsa
Utbyggnadsår
1958

Undergrund
Siltig morän

Överbyggnad
60 cm grus, 13 cm cementstabiliserat naturgrus (CBN),
3 cm gjutasfaltbetong (GAB), 3 cm mjuk asfaltbetong
(MAB)
Banändar: 17 cm cementbetong (CBA)

V

Underhållsarbeten
1973: 2-10 cm bitumenstabiliserat grus (BG), 2,4 cm
mjuk asfaltbetong (MAB)

Speciella förhållanden
CBN-överbyggnaden ansågs misslyckad, då en-
dast cirka 3 % cement kunde tillföras naturgruset
(mot receptets krav på cirka 9 %). Erfarenheten har
emellertid visat att Uråsa är den bas som uppvisar de
allra bästa funktionsegenskaperna bland landets
alla CBN-förstärkta baser.
Bas 60-utbyggnad 1964
Fpl 37-anpassning 1972

Flygbasen tidigare nyttjad som civil flygplats i linje-
trafik.

Anl 152 F ä l t  2 Sövdeborg
Utbyggnadsår
1939-1940

Undergrund
Sandmylla

Överbyggnad
Ytplanerad, harvad, plansladdad och vältad över-
yta. Frösådd (speciella kvalitetskrav i stråk)

Speciella förhållanden
Entreprenadkostnad 145 700 kr (4,7 milj kr i 2006 års
penningvärde). Entreprenör: Nya Asfalt AB, Malmö
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Fält 88 Uråsa med
PUF-plattor och platta
för transportflygplan.
En typisk attackbas
byggd enligt P U F
1958. (Via Sture Nord-
gren)
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Fält 83 Alen vägbas
byggd på E22 (nutida
numrering) norr om
Kalmar. Jaktbas med
Framom i  båda ban-
ändarna. (Via Sture
Nordgren)
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Jokkmokksbasen. Två Framom och platta för transportflygplan. (Via Sture Nord-
gren)

Rolf Löfving (utanför bild) håller genomgång i samband
med invigningen av Jokkmokks nya flygplats 1971. Denna
flygbas började projekteras som Fält 30 i Gällivare/
Jokkmokks-trakten under 1960-talet. (Via Sture Nord-
gren)

An1178 F ä l t  83 Ålem
Utbyggnadsår
1965

Speciella förhållanden
Flygbas med två Framom lokaliserad på allmän väg,
F77
Bas 60-utbyggnad 1968

An1189 F ä l t  49 Jokkmokk
Utbyggnadsår
1970-1971

Kompletterande utbyggnad
Banutvidgning till kommunal standard 1996
Utbyggnad för Luftfartsverkets Beredskapssektion
1996, bestående av uppställningsplatta för Boeing
737 och vändplatser i vardera banände

Undergrund
Morän kl ass l o k a l a  bergklackar

Överbyggnad
125 cm grus (150 cm 300 m bana 14), 15 cm bärlager-
grus, 10 cm bitumenstabiliserat grus (BG), 2,4 cm
mjuk asfaltbetong (MAB)

Speciella förhållanden
Bas 90-utbyggnad 1988. Under utbyggnadstiden
för Bas 90 genomfördes omfattande vetenskapliga
försök med olika jordpackningsmetoder. De gynn-
samma utvecklingsresultaten medförde förkortad
byggnadstid med cirka 1 år.
Bas 90-utbyggnad 1970-1971
Fpl 37-anpassning 1974

Lagringsbehållare för tjära, typ Cortenplåt, utbyggd
1976.
Bas 90-systemet används av Volvo AB för utprov-
ning av person- och lastbilar.
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Anl 305 F  5 Ljungbyhed
Utbyggnadsår
1911 gräs
1939 färdig bas, gräs
1954 bana 11-29N
1955 bana 11- 29 S, kostnad 2.9 mkr

Kompletterande utbyggnad
1971 bana 11-29S, förlängning 200 m i bana 11

Undergrund
Sand och grus

Överbyggnad
17 cm cementbetong (CBA)

Underhållsarbeten
Bana 11-29N
1977 justering med asfaltbetong/bitumenstabi I ise-
rat grus (MA B/BG), 4 cm mjuk asfaltbetong (MAB)
1980 slamförsegling, Bituslam
Bana 11-29S
1979 4 cm mjuk asfaltbetong (MAB)

Speciella förhållanden
Basen var från begynnelsen lokaliserad som utbild-
ningshed för armen.
1985 utbyggdes ett separat bansystem för flygplan
SK61. Två rullbanor12/30L-12/30R, banlängd 800 m,
bredd 24 m. Överbyggnad 25 cm bärlagergrus, 5 cm
bitumenstabiliserat grus (BG), 3,2 cm mjuk asfaltbe-
tong (MAB). Projektet genomfördes på endast sex
månader.
Bas 90-utbyggnad med en kortbana på allmän väg.
Programhandling upprättad för komplett Bas 90.
Bas 60-utbyggd
Fpl 37-anpassad
Fpl 39-anpassad

Anl 307 F  7 Såtenäs
Utbyggnadsår
1939 gräs

1944 klart fält 1400 x 1650, gräs
1951-1952 (bana 01-19)
1955-1956 (bana 11-29)

Kompletterande utbyggnad
1953 banförlängning 200 m (bana 01)
1958-1959 banförlängning 300 m (bana 01)
1952 banförlängning 150 m (bana 11)
1952 banförlängning 150 m (bana 29)
1955-1956 banförlängning 500 m (bana 29)

Undergrund
Lera

Överbyggnad
1 1 -29 45 cm grus, 17 cm cementbetong (C BA)
01-1915 cm grus, 15 cm cementbetong (CBA)

På Ljunghvhed fanns
utöverde anordningar
som byggts /ö

fredsbruk bland
annat tidigt anlagda
klargöringsplatser i
form av "bukett". På
några av platserna
fanns flygplansvärn av
typen täckt betongvalv
och två platser bygg-
des senare ut med den
modernare formen av
främre klargörings-
område (Framom).
(Via Sture Nordgren)

F 7 Såtenäs får tjäna
som crewel på en has
med två start- och land-
ningsbanor. (Via Sture
Nordgren)
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På Sävebasen, som
var en berghan-
garsbas,fannsför-
utomdefredsmäs-
siga plattorna två
utbyggda Fram-
om. (Via  Sture
Nordgren)
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Underhållsarbeten
Bana 01-19
19633,2 cm öppen asfaltbetong (ÖAB), 2,4 cm mjuk
asfaltbetong (MAB)
1963 förstärkning 8 cm cementbetong (CB), bana 19
1975 justering bitumenstabiliserat grus (BG), 2,4 cm
mjuk asfaltbetong (MAB)
1993 justering hård asfaltbetong, 3 cm hård asfaltbe-
tong (HA B)
Bana 11-29
1970 justering bitumenstabiliserat grus (BG), 2,4 cm
mjukasfaltbetong (MAB)

Speciella förhållanden
Bas 90-utbyggnad 1990-1991 med tre kortbanor på
allmän väg ( i kombination med Råda). En kortbana
anpassad för transportflyg (TP 84). Utförd av Väg-
verkets entreprenadorganisation.
Tillskott från VV med 70 mkr
Bas 60 utbyggd
Fpl 37-anpassning 1976
Fpl 39-anpassad

Anl 309 F  9 Säve
Utbyggnadsår
1941 (Bana 04-22,15-33,10-28)

Kompletterande utbyggnad
1947-1949 bana 01-19
1948-1949 banförlängning 04-22, båda banändar
1953 banförlängning 04-22, båda banändar

Undergrund
Bana 01-19 lera med sandskikt
Bana 04-22 lera

Överbyggnad
Bana 01-19
7 cm bindjord, 10 cm grus, 10 cm makadam, 2 cm
Topeka, 3 cm öppen asfaltbetong (ÖAB)
Banändar 15 resp 17 cm cementbetong
Bana 04-22
5 cm bindjord, 15 cm sand, 10 cm makadam, 1 cm
tjärasfaltbetong (TAB)
Banändar: 15 resp 17 cm cementbetong

Underhållsarbeten
Bana01-19
1954 4 cm tjärbetong (TB), 4 cm öppen asfaltbetong
(ÖAB)
Banändar: 17 cm cementbetong (CBA)
1964 Justering 6cm bitumenstabiliserat grus (BG),
3,2 cm mjuk asfaltbetong (MAB), ränndalar bort
1977 Justering bitumenstabiliseratgrus (BG), 3,2 cm
mjuk asfaltbetong (MAB)
Bana 04-22
1958 Justering mjuk asfaltbetong (MAB), 3 cm MAB,
tjärstamning
1964 6cm bitumenstabiliserat grus (BG), 3 cm mjuk
asfaltbetong (M A B). Begränsad reparation i anslut-
ning till bana 04
1980 Justering mjuk asfaltbetong (MAB), 3,2 cm
MAB
1960 Om fattande dräneringsåtgärder

Speciella förhållanden
Berghangarer, dels från 1940-talet (Gamla berget)
och dels från 1960-talet (Nya berget)
Bana 15-32 användes enbart för propellerflygplan
och underhöl Is minimalt

Militär och civil
transportflygverksamhet
Fortifikationsförvaltningens/Forti fikationsverkets
medverkan vid utbyggnader för militär och civil
transportflygverksamhet vid höjd beredskap i kris
och krig finns reglerad i "Överenskommelse mellan
Försvarsmakten och Luftfartsverket om planering
för och samordning av militär och civil transportflyg-
verksamhet vid höjd beredskap i kris och i krig"
enligt avtal den 5 juni 1996 (tidigare avtal 28 oktober
1991).

Ti I lämpningen av överenskommelsen har, åtmins-
tone från slutet av 70-talet, inneburit att FortF/FortV
på uppdrag av LFV genomfört samtliga utbyggna-
der förcivi I transportverksamhet på såväl försvarets
baser som statliga och kommunala flygplatser. De
militära flygplatsersom anpassats för ci vilverksam-
het är Gunnarn (Storuman), Everöd (Kristianstad),
Hultsfred, Uråsa (f d Växjö), Lidköping (Hovby),
Borlänge (Rommehed), Eskilstuna(Kjula), Kalixfors,
Jokkmokk, Hässlö (Västerås), Frösön (Östersund),
Säve (Göteborg), Ängelholm (Helsingborg), Kal-
mar, Halmstad, Söderhamn, Uppsala (Ärna), Ronne-
by (Kallinge) och Kallax (Luleå).
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Flygvapnets berghangarer,
betonghangarer och bergtunnlar
Bernt Tornell

Krigserfarenheter har genom åren visat att flygför-
banden är mycket sårbara på marken. Flyginsatserna
är beroende av att flygfälten kan användas och att
personalen, flygplanen och materielen i övrigt kan
skyddas mot angrepp. Under kalla kriget ersattes
stridsflygets propellerflygplan med modernare jet-
flygplan som hade avsevärt bättre prestanda. En
nackdel var att jetplanen inte längre kunde använda
gräsflygfält. Istället krävdes flygfält med permanen-
ta betong- eller asfaltsbanor för start och landning
(rullbanor), förbindelsebanor (taxibanor och flyg-
planvägar) och uppställningsplatser. Start- och land-
ningsbanornas längd ökade till 2 000 meter, från
tidigare 900-1200 meter. Flygplatserna blev mycket
svåra att dölja från luften. Ett nytt allvarligt hot, anfall
med kärnvapen, tillkom.

Åtgärder för att motverka flygförbandens utslag-
ning på flygbaser kan uppdelas i att skydda, sprida,
dölja (maskera), använda skenmål, försvara, omba-
sera och att redan vara i luften, stridsberedd med
flygplan i patrullbana. Dessa åtgärder kombineras
oftast och styrs främst av krigsläget, tidsfaktorn,
tillgång på personal och materiel samt förberedelser
gjorda i fredstid. I fredstid är de politiska besluten
och den ekonomiska faktorn av grundläggande be-
tydelse.

Krigsflygbasernas befästningar
Flygvapnets befästningar för att skydda flygplan,
personal och materiel på krigsflygbaserna började

byggas under andra världskrigets första år. En an-
läggning som byggdes för att ge ett förstärkt skydd
benämndes fortifikatorisk anläggning eller befäst-
ningsanläggning. De vanligaste befästningsbyg-
gena på krigsbaserna var under de första åren öppna
maskerade värn för spridd flygplansuppställning,
bunkrar och värn för markförsvar, skyddsrum för
personal samt vapen- och ammunitionsförråd.

Krigsflygbaser kunde förses med förstärkta flyg-
planshangarer som gav skydd mot träffar vid fient-
liga anfall med bomber, raketer och senare även
kärnvapen. I Sverige användes för detta ändamål
berghangarer, betonghangarer och bergtunnlar. För
flygvapnet byggdes under andra världskriget en
berghangar, en bergverkstad och ett flertal betong-
hangarer. Ytterligare berg- och betonghangarer till-
kom under kalla krigets tidiga år på 1950-talet. Berg-
tunnlar planerades som en del av Bas 90-systemet
under 1980-talet.

En berghangar är en fortifikatorisk anläggning
vid flygbas som utnyttjas för service, reparation och
uppställning samt tidvis för klargöring av flygplan.
Berghangarer projekterades vid några flottiljflyg-
platser i stället för stora ovanjordshangarer i trä eller
tegel. Berghangarerna var avsedda att användas av
flottiljens flygdivisioner och stationskompanier i
fredstjänsten, men framför allt för flygförband och
basbataljonens stationskompani under beredskap
och krig. Vid krigs- och övningsflygbaserplanerade
man att bygga berghangarer på de baser som var

Västra infarten till berg-
hangaren i Nya berget
på Sävebasen. Berg-
hangaren överläts til l
styielsenAeroseum 2003
och är nu ett upplevelse-
centnan och .flygnise-
um. (Bern! Törnell)
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Andra divisionen vid
F 9 har fatt order om
beredskapsstart u r
berghangaren i Gam-
la berget 1945. Jakt-
flygplanen avtypJ 22
måstedrasutfiirhand
av markpersonalen.
Senareflygplanstiper
hade noshjul, vilket
innebar att bogsetfor-
don kunde användas.
(F 9)

strategiskt viktiga och hade ett lämpligt berg nära
flygfältet.

En betonghangar ("jordkulehangar") hade gjutet
valvtak och golv i  betong, var försedd med en
hangarport på framsidan och var igenlagd på baksi-
dan. Hangaren användes för service, reparation och
uppställning av flygplan. I  betonghangarer fanns
samma rangeringssvårigheter som i berghangarer,
med vändning, omflyttning av flygplan och förflytt-
ning in och ut ur det trånga utrymme som hangaren
utgjorde. Bakre hangarinfart saknades och det var
olämpligt att köra flygplanen för egen motor inne i
hangaren. Betonghangarerna maskerades genom
att valvet och bakre sluttningen jordtäcktes och
besåddes med gräs. Maskeringsnät kunde sättas
upp över infarten.

På 1950-talet byggdes en variant av betonghan-
gar som saknade hangarport, men i övrigt var av
samma standardmodell. Vid utbyggda krigsbaserpå
1950-talet var dessa öppna hangarer de första flyg-
plansskydd som byggdes för flygplan i högsta start-
beredskap vid start- och landningsbanan.

En bergtunnel är en fortifikatorisk anläggning vid
flygbas avsedd för förvaring av flygplan. Det var
först i Bas 90-systemet som bergtunnlar planerades
för flygvapnet.

Bergverkstaden är även den en fortifikatorisk
berganläggning men enbart inrättad för större flyg-
plansreparationer, översyner, modifieringaroch for-
rådshållning av reservdelar. En bergverkstad kunde
(utanför flygvapnet) även vara en anläggning för
tillverkning av flygplan, motorer el ler annan krigs-
viktig militäroch civil mekanisk produktion.

Flygvapnets första berghangar och
bergverkstad
11936 års försvarsbeslut, som bland annat innebar
en viss förstärkning av flygvapnet, hade jaktflyget
och luftförsvaret i sin helhet fortfarande en mycket
underordnad roll. Av sju flygflottiljer skulle endast
en vara jaktflygflottilj. Enligt gängse internationella
försvarsdoktriner hävdades ännu att det var bomb-
flyget som hade den avgörande betydelsen i krig. I
den offensiva flygkrigföringen fanns inget behov av
försvarsstrid och luftförsvar. Jaktflygplanen var
dessutom för långsamma och hade för dålig räckvidd

för att kunna eskortera bombflyget. Under senare
de len av 1930-talet började man dock allmänt inse att
mot en stark, offensiv fiende behövdes ett starkt och
uthålligt försvar på hemmafronten.

Försvarsstaben och dess chef, från 1940 också
överbefälhavare, general en Olof G Thörnell, verka-
de kraftfullt för att betydelsefulla försvarsanlägg-
ningar borde sprängas in i berg för att skyddas på
bästa sätt mot fientliga anfall och 1938/39 gjordes
mer detaljerade planer förammunitionsförråd i skyd-
dade bergrum. 1940 skrevs ett nytt avtal mellan den
inhemska flygindustrin och försvaret om att all flyg-
plansproduktion skulle inrymmas i två nya berg-
verkstäder i Linköping och Trollhättan.

Försvarsledningen förespråkade även att jakt-
flygdivisioner och dess personal skulle skyddas i
särskilda berghangarer. Ickn att i berg skydda, repa-
rera och klargöra flygplan innebar ett nytänkande.
Jaktflyget var genom sin lokala luftförsvarsuppgift,
i kombination med bristfälliga fart- och räckvidds-
prestanda, i hög grad stationärt inom ett litet område
och därför betydligt mer sårbart för utslagning på
marken än övriga flygslag som kunde ombasera
inom hela landet.

Med anledning av krigsutbrottet och de efterföl-
jande militära och politiska hoten mot vårt land
bestämde riksdagen i februari 1940 att flygvapnet
skulle tillföras ytterligare två jaktflygflottiljer, F 9 i
Säve och F 10 på Bulltofta. De två nya jaktflottiljerna
skulle vara provisoriska krigsförband med primär
uppgift att luftförsvara Göteborgs- respektive Mal-
möregionerna.

Undersökningar inleddes omgående för att se om
de två nya jaktflygflottiljerna hade förutsättningar
för byggnation av berghangar. F 9 i Säve visade sig
vara en lämplig plats, medan F 10 på Bulltofta helt
saknade de geologiska förutsättningarna. Beslut
togs om att bygga en berghangar på Säve, extra
anslag beviljades och efter projektering påbörjades
byggandet 1941 av det som senare kom att kallas
Gamla berget. Berghangaren hade en yta på 8 000 m2,
tog närmare tvåår att färdigställa och invigdes 1943.
I berget i direkt anslutning till hangaren tillkom en
kontors- och sambandsdel för att inrymma flottiljens
jaktcentral. Den bemannades av de högsta cheferna
på flottiljen och hade till uppgift att leda jaktflyget
under beredskap och krig.

Tidigare erfarenhet av berghangarsbyggande
saknades och ett flertal oförutsedda problem måste
lösas under arbetets gång: förbättringar av vatten-
och avloppsledningar, utformning av hangarportar,
dagvattenbrunnar, inrättande av vattentoaletter,
platser för avtappningsställen/tvättställ, uppvärm-
ning, ventilation och plats för panncentral.

Under samma tid som berghangaren byggdes på
F 9 påbörjades bergverkstaden vid Centrala Verksta-
den i Arboga (CVA). Den var avsedd för skyddad
reparation och underhåll av flygvapnets flygplan. I
berganläggningen samlokaliserades verkstaden med
flygvapnets centrala förråd (CFA). Samtidigt anla-
des ett flygfält vid CVA, och anläggningarna stod
klara 1944.
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De första betonghangarerna byggdes som kom-
plement till två stora trähangarer vid den nyuppsatta
flygflottiljen F 16, belägen på Ärnaområdet norrom
Uppsala.

Världens första berghangar
Berghangaren i  Gamla berget vid F 9 i Säve är
sannolikt världens första berghangar. l&n  om att
jaktflyget om möjligt skulle få bästa tänkbara skydd
på marken, liksom andra viktiga försvarsfunktioner,
har sannolikt sina rötter i "centralförsvarstanken"
med befästningar insprängda i berg. Berganlägg-
ningar konstaterades fortsatt ge störst skydd för
personal och materiel i krig, även efter första världs-
kriget då centralförsvar ersatts av ett mera rörligt och
framskjutet invasionsförsvar.

Militärledningen hade ingen utländsk berghan-
gar att studera 1940, eftersom någon sådan sannolikt
inte existerade. Bergtunnlarna i Schweiz bör man
emellertid ha känt till. Likaså fanns på olika håll
framtidsvisioner under 1930-talet om skyddad un-
derjordisk förvaring av stridsberedda flygplan vid
flygfälten. Man kan konstatera att åtminstone en
utbyggd bergtunnel med ytterligare funktioner som
högsta startberedskap, klargöring, service, repara-
tioner och stridsledning i anläggningen, med största
sannolikhet var en svensk originalid6

1 Schweiz började man vintern 1939/40 bygga
bergtunnlar för skyddad uppställning av jaktflyg-
plan. Tunnlarna ingick i det schweiziska central för-
svarets omfattande befästningssystem. Vid fältflyg-
platserna i centrala delen av landet (cirka tio krigs-
flygfält) byggdes bergtunnlar insprängda i bergssi-
donta med plats för en jaktdivision i varje flygplans-
tunnel (Messerschmitt Bf 109 och Morane-Saulnier
D-3800/D-3801). Bergtunneln var en enklare bergan-
läggning än berghangaren, avsedd enbart som for-
tifikatoriskt skyddad förvaring av flygplan, utan
plats för klargöring, reparationer, ledningsfunktio-
ner med mera. Bergtunneln kunde dock erbjuda ett
lika gott eller bättre skydd för stridsflygplanen som
en berghangar.

Militärflygplatsen på den italienska ön Pantelle-
ria hade redan sommaren 1940 en stor berghangars-
liknande anläggning byggd vid ett berg i  direkt
anslutning till flygfältet. Ön Pantelleria är belägen
mellan Sicilien och Tunisien och hade ett viktigt
strategiskt läge under andra världskriget. I en ita-
liensk tidskriftsartikel om en jaktflygdivision be-
skrivs anläggningen i text och bild. För att definitivt
kunna avgöra om anläggningen kan ha varit en
berghangar, krävs ytterligare studier.

I övriga länder fanns inga kända berghangarer
el ler bergtunnlar för flygplan. Däremot tillkom fram-
för allt i Tyskland senare under kriget bergverkstä-
der för tillverkning av bland annat flygplan och
raketer. Betonghangarer byggdes bland annat i Ja-
pan.

Flygförvaltningens rapport och CFV:s
skriveke 1946
Direkt efter andra världskrigets slut, vinterhalvåret
1945/46, genomförde flygförvaltningens byggnads-
avdelning på uppdrag av chefen för flygvapnet
(CFV) en detaljerad undersökning av möjligheterna
att bygga skyddsrum för olika ändamål vid flygfäl-
ten. Rapporten omfattade flottiljflygfält (i krig be-

Flygvapnets och troli-
gen världens första
berghangar. Gamla
berget vid F 9. sedd
från luften  sommaren
1946. Hangarinfarter-
na syns tydligt. Flyg-
planen i mitten av bil-
den är av typ SAAB
J 21A. (F9)

J 22-plan i berghanga-
ren i Gamla berget på
F 9 Säve efter dagens
.flygningar. (F 9)
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;fuel: vid &amnia flygplats, som var en av flygvapnets krigsbaser, rekognoserades
en lämpligt bergför byggnation oven berghangar fär defärband som skulle baseras
där. (KrA)

En tidig bildfrån utsi-
dan av F 18:s berg-
hangar i Tullinge, cir-
ka 1953. Beredskaps-
start medi 28B Vampi-
re. Observera de spe-
ciella bogsentänger-
na! Senare användes
endast en bogsen stång
(mellan dragfordonet
och flygplanets nos-
hjulsställ). (Via Bernt
Törnell)

nämnda depåflygfält), krigsflygfält, övningsflygfält
och övriga flygfält. Den innehöll även detaljerade
kostnadsberäkningar för samtliga förslag till bygg-
åtgärder. Flygförvaltningen överlämnade rapporten
till CFV i maj 1946 varefter den användes som under-
lag för CFV:s skrivelse tillÖB i slutet av maj angående
byggnation av berg- och betonghangarer.

I skrivelsen redovisades det ur beredskapssyn-
punkt mest angelägna behovet av skyddade flyg-
planshangarer (flygplansskyddsrum). Vid tillgång
på lämpligt berg förordades berghangar, eftersom
den gav bättre skydd än betonganläggning ovan
jord. En berghangar rymde samtliga flygplan på

basen, medan motsvarande betonganläggning kräv-
de nio betonghangarer. Enligt rapportens beräk-
n ingar var kostnaden för en berghangar i genomsnitt
cirka 50 % lägre än för att bygga en an läggning med
nio betonghangarer. Det genomsnittliga priset för
en berganläggning var omkring 5 500 000 kr och för
en betonganläggning omkring 11 500 000 kr.

Flygplansskyddsrummen skulle vara fullträffsäkra
mot 500 kilos bomber och för större anläggningar
sattes gränsen till 1 000 kilo. CFV skriver vidare:
"Principiellt är önskvärt att skyddsrummen skydda
mot alla nu kända bomber inklusive atombomben
samt mot gas. Av tekniska och ekonomiska skäl har
detta emellertid ansetts vara ogenomförbart (skydds-
rummen för personal utföras dock gassäkra)."

De föreslagna befästningsåtgärderna var mycket
omfattande och kostnadskrävande. Berghangarer
alternativt betonghangarer föreslogs på samman-
lagt 38 flygfält, 20 stycken av dessa an läggningar var
berghangarer, resterande 18 var betonganläggning-
ar. Den totala kostnaden flygplansskyddsrum vid de
38 flygfältenuppgicki CFV:s skrivelseti11305 000000
kronor, en mycket hög kostnad. Omräknat till 2006
års penningvärde motsvarar det 5,44 miljarder kro-
nor.

Skrivelsen utgick från två storleksmässigt olika
flygplanstyper vid beräkning av skyddsrummens
storlek. Det var dels ett mindre jaktflygplan som
representerades av SAAB J 21 med en spännvidd på
13 meter och dels ett större bombflygplan SAAB
B 18 med spännvidd på 17 meter.

Berg, alternativt betonghangarer med plats för tre
divisioners flygplan (45 flygplan) krävde för B 18
minimum 70 000 m3 och färden mindreJ 21 30 000 m3.
Det nödvändiga utrymme som krävdes kring flyg-
planen i hangarerna var dock betydligt större, efter-
som extra plats behövdes för klargöring, reparatio-
ner och rangering av flygplan.
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I berghangarer och i nära anslutning till betong-
hangarer erfordrades dessutom utrymmen för sta-
ber, logement, skyddsrum, förråd, med mera. Rap-
porten tar upp följande lokaler:

Uppehållsplats (upl) för flottiljstab/basstab
Alternativ 1: 6 rum, 350 m'och kabelgravar 1 000 m
Alternativ 2: 75 m3 (vid Fält 1, Fält 12, Boden och
Bromma)

Logement 1 500 m3

Allmänt skyddsrum
Vid flottiljflygfält: 1 500 m3 (undantag F 9 där ett
skyddsrum tidigare färdigställts)
Vid andra fält:
Alternativ 1: 2 100 m3
Alternativ 2: 540 m3 (vid Fält 1, Fält 10, Boden och
Bromma)
Alternativ 3: Inget allmänt skyddsrum (Fält 14,19,31,
32, Rinkaby och Sövdeborg)

Vid flottiljflygfält (depå) tillkom utöverovanstående
lokaler:
Tjänsteutrymmen för tre divisioner 9 rum, 650 m3
Signalstation 2 rum, 168 m3 och kabelgravar 500 m
Förbandsplats 4 5  m3
Stations förråd 5 4 0 m 3
Ammunitionsförråd 400 m3
Drivmedelsförråd 3 0 0 m 3
Elkraft 240 m3
Värmecentral 300 m3
Garage360 m3

Några berghangarer måste placeras utanför flyg-
fältsgränsen, där närmaste lämpligt berg fanns.
Kostnader för flygplanvägar och något som kalla-
des "konstbyggnader" (skenmål i form av attrapper)
tillkom i dessa fall. En kostnadsfördyring på 10 % av
totalsumman för bygget lades till om arbetsplatsens
läge var svårtillgängligt och för betonghangarer
även vid dålig markbeskaffenhet.

1948 års utbyggnadsplan
Berghangarer skulle anläggas inom 500-I 500 m, i
undantagsfall upp till högst 3 000 m från respektive
flygfält. Flygförvaltningen gjorde 1945/46 en första
genomgång av geologiska kartor för samtliga de
flygfält som var aktuella. Därefter rekognoscerade
man närmare de flygfält som hade ett lämpligt berg
inom de angivna avstånden från start- och land-
ningsbanorna. Efter kompletterande provtagning
på bergets hållbarhet tog man fram kostnadsberäk-
ningar och översiktskartor för de flygbaser som
skulle kunna förses med berganläggningar.

I Sverige gäller generellt det gynnsamma förhål-
landet att "finns det ett berg, är det ett bra berg".
Närmaste berg var i princip lämpligt för befästnings-
bygge. Samtliga flygfält där berghangarer byggdes
kunde använda de preliminärt föreslagna bergen.
Undantag var F 8 i Barkarby och F 13 i Norrköping.
Där visade det sig att berg närmare bansystemet var

Flugvapnets berghangarer, samt bergtunneln vid Fäll-
forsbasen. (Lennart Andersson)

av betydligt bättre kvalitet än man först förmodat. I
det först föreslagna berget vid F 13 projekterades
dock en luftförsvarscentral (Lfc 01 "Höken") några
år senare.

1948 års riksdag beslutade om en flygplansför-
stärkning på 50% till tre dagjaktflottiljeroch begärde
att en plan för fortsatt utbyggnad av jaktflyget skulle
föreläggas 1949 års riksdag. Regeringen gav flygva-
penchefen Bengt G Nordenskiöld i uppdrag att göra
denna utredning och till Fortifikationsförvaltningen
inkomma med förslag. I utbyggnadsplanen skulle
ingå nödvändiga byggnads-, befästnings- och an-
läggningsarbeten med fullständig kostnadsberäk-
ning.

1948 års utbyggnadsplan grundades på tidigare
nämnda rapport från flygförvaltningen 1946. För-
ändringarna jämförda med 1946 var att kostnaderna
räknats fram till 1948 års prisnivå och att några av de
planerade berghangarerna och betonganläggning-
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Befästningsanläggningar för flygplan enligt 1946 års skrivelse
Skyddsrum i berg eller betong, flygplanstyp och antal, avstånd från fältgräns, erforderligt utrymme (m3)

1. Flottiljflygfält (depåflygfält)
F 1 Hässlö B e r g
F 3 Malmslätt B e t o n g

F 4 Frösön
F 5 Ljungbyhed
F 6 Karlsborg
F 7 Såtenäs
F 8 Barkarby
F 9 Säve
F 10 Barkåkra
F 11 Skavsta
F 12 Kalmar
F 13 Bråvalla
F 14 Halmstad
F 15 Söderhamn
F 16 Uppsala
F 17 Kallinge
F 18 Tullinge
F 21 Kallax

B 18 4 5  flygplan 1  100-1400 m
B18 1 0  flygplan
J 21 3 5  flygplan V i d  fältet

Betong J  21 4 5  flygplan V i d  fältet
Betong J  21 4 5  flygplan V i d  fältet
Betong J  21 4 5  flygplan V i d  fältet
Betong J  21 4 5  flygplan V i d  fältet
Berg J  21 4 5  flygplan V i d  fältet
Berg J 2 1  4 5  flygplan V i d  fältet
Betong J  21 4 5  flygplan V i d  fältet
Berg J  21 4 5  flygplan 9 0 0 - 1  100m
Betong J  21 4 5  flygplan V i d  fältet
Berg J  21 4 5  flygplan 3  300 m
Berg B  18 4 5  flygplan 2  800 m
Berg J  21 4 5  flygplan 3 5 0 m
Berg J  21 4 5  flygplan V i d  fältet
Berg B 1 8  4 5  flygplan V i d  fältet
Berg J  21 4 5  flygplan V i d  fältet
Betong B  18 1 0  flygplan

J 21 3 5  flygplan V i d  fältet
2. Krigsflygfält
Fält 1 (Björka) B e t o n g  B  18 3  flygplan

J 21 7  flygplan V i d  fältet
Fält 4 (Everöd) B e t o n g  J 2 1  4 5  flygplan V i d  fältet
Fält 10 (Enstaberga) Betong J 2 1  4 5  flygplan V i d  fältet
Fält 12 (Väsby) B e t o n g  B  18 3  flygplan

J 21 7  flygplan V i d  fältet
Fält 13 (Gryttjom) B e t o n g  B  18 4 5  flygplan V i d  fältet
Fält 14 (Nygård) B e t o n g  J  21 4 5  flygplan V i d  fältet
Fält 19 (Olofsfors) B e r g  J  21 4 5  flygplan V i d  fältet
Fält 24 (Sommaränge) Betong J 2 1  4 5  flygplan V i d  fältet
Fält 28 (Gunnarn) B e t o n g  J  21 4 5  flygplan V i d  fältet
Fält 29 (Storberg) B e r g  J  21 4 5  flygplan 3 0 0 m
Fält 30 (Malmesjaure) Berg B  18 4 5  flygplan 1  000 m
Fält 31 (Unbyn) B e r g  J  21 4 5  flygplan 5 0 0 m
Fält 32 (Övre Heden) Berg J  21 4 5  flygplan 1 0 0 m
Fält 37 (Hultsfred) B e r g  B  18 4 5  flygplan 2  300 m

3. Övriga flygfält (övningsflygfält, civila flygfält och central verkstad)
Boden B e r g

Rinkaby
Sövdeborg
Arboga
Hagshult
Norrköping
Bromma

Betong
Betong
Berg *
Betong
Berg
Berg

B18
J21
J 21
J21
J 2 I
J21
B I 8
B18
J21

3 flygplan
7 flygplan

45 flygplan
45 flygplan
45 flygplan
45 flygplan
45 flygplan
3 flygplan
7 flygplan

1 200 m
Vid fältet
Vid fältet
2 000 m
Vid fältet
500m

76 100

52 100
36 100
36 100
36 100
36 100
36 100
Befintlig
36 100
36 100
36100
36 100
76100
36100
36100
76100
36 100

52100

10200
32500
32500

12 200
72 500
31 900
31 900
32500
32500
32500
72500
31 900
31 900
72500

10200
31 900
31900
32500
32 500
72 500

Vid fältet 1 0 2 0 0

* Planering av en ny berganläggningförflygvapnet vid Arbogafältei, utöver den befintliga bergverkstaden.

arna utökades som en konsekvens av den beslutade
flygplansförstärkningen med 50% vid tre jaktflottil-
jer. Betydande reduceringar gjordes samtidigt. 14
flygfält ströks helt i den fortsatta planeringen och
vid sju flygfält reducerades byggplanerna. De pla-
nerade betonghangarerna förenklades till att enbart

skydda mot splitter och eldvapenbeskjutning och
skulle i princip byggas som de på F 16 i Uppsala
befintliga betonghangarerna (med plats för fem jakt-
flygplan J 21 i varje hangar). Antalet flygplan beräk-
nades generellt på den mindre J 21 i stället för B 18,
utom för F 1, F 14, F 17, Fält 28 och Fält 30.
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Sammanställning av 1948 års utbyggnadsplan för byggande av skyddsrum för flygplan vid vissa fält
Skyddsrum i berg el ler betong, flygplanstyp och antal, förändring jämfört med 1946, anmärkning

1. Flottiljflygfält (depåflygfält)
F 1 Hässlö Berg B18 45 flygplan Oförändrad
F 3 Malmslätt Betong J 21 65 flygplan Ökning + b)
F 4 Frösön Betong J 21 25 flygplan Minskning - Ändras från 45 till 25 J 21
F 5 Ljungbyhed Betong Utgår
F 6 Karlsborg Betong Utgår
F 7 Såtenäs Betong J 21 45 flygplan Oförändrad
F 8 Barkarby Berg J 21 65 flygplan Ökning + a)
F 9 Säve Berg J 21 65 flygplan Ökning + a) Fördelas på två berghangarer, en

befintlig och en ny
F 10 Barkåkra Betong J 21 25 flygplan Minskning- Ändras från 45 till 25 J 21
F 11 Skavsta Berg J 21 65 flygplan Ökning + a)
F 12 Kalmar Betong J 21 65 flygplan Ökning + b)
F 13 Bråvalla Berg J 21 65 flygplan Ökning + a)
F 14 Halmstad Berg B18 25 flygplan Minskning- Ändras från 45 till 25 B 18
F I5 Söderhamn Berg J 21 65 flygplan Ökning + a)
F 16 Uppsala Berg J 21 65 flygplan Ökning + a)
F 17 Kallinge Berg B18 25 flygplan Minskning- Ändras från 45 till 25 B 18
F 18 Tullinge Berg 121 65 flygplan Ökning + a) Fördelas på två berghangarer, en

under byggnation och en ny
F 21 Kallax Betong J 21 65 flygplan Ökning + b)

2. Krigsflygfält
Fält I  (Björka) Betong Utgår
Fält 4 (Everöd) Betong J 21 25 flygplan Minskning - Ändras från 45 till 25 J 21
Fält 10 (Enstaberga) Betong Utgår
Fält 12 (Väsby) Betong Utgår
Fält 13 (Gryttjom) Betong J 21 25 flygplan Minskning - Ändras från 45 till 25 J 21
Fält 14 (Nygård) Betong Utgår
Fält 19 (Olofsfors) Berg Utgår
Fält 24 (Sommaränge) Betong Utgår
Fält 28 (Gunnam) Betong B 18 65 flygplan Ökning + b) Ändras från 45 J 21 till 65 B 18
Fält 29 (Storberg) Berg Utgår
Fält 30 (Malmesjaure) Berg B 18 65 flygplan Ökning + a)
Fält31 (Unbyn) Berg J 21 65 flygplan Ökning + a)
Fält 32 (Övre Heden) Berg J 21 65 flygplan Ökning + a)
Fält 37 (Hultsfred) Berg J 21 65 flygplan Ökning + a)

3. Övriga flygfält (övningsflygfält, civila flygfält och central verkstad)
Boden B e r g  U t g å r
Rinkaby B e t o n g  U t g å r
Sövdeborg B e t o n g  J  21 2 5  flygplan M i n s k n i n g  - Ä n d r a s  från 45 till 25 J 21
Arboga B e r g  U t g å r  C V A  bergverkstad byggs som planerat
Hagshult B e t o n g  J  21 6 5  flygplan Ö k n i n g  + b)
Norrköping B e r g  U t g å r
Bromma B e r g  U t g å r

a) Utökning av bergrum vid F 8, F 9, F 11, F 13, F 15, F 16, F 18, Fält 30, 31, 32 och 37. Berghangarer utökades till all ryorna 65 i skillet för
45 flygplan. Tjänsteutrymmen (omklädnads- och orderrum) +50 %. Logement + 1/3 (för ytterligare 100 man). Ammunitionsförråd + 25 %.
Drivinedelsförråd + 1/3. Allmänt skyddsrum + 20 %.
I)) Utökning av betonganläggning vid F 3, F 12, F 21, Fält 28 och Hagshult. Tidigare planerad typ av betonghangarer ersattes med en enklare
så kallad F 16-typ. Antalet betonghangarer utökades till att totalt rymma 65 i ställetför45flygplan. Utökningav övriga lokaler: Tjänsteutrymmen
(oinklädnads- och ordern im) + 50 %. Logement + 1/3 (för ytterligare 100 man). Ammunitionsförråd + 25 %. Drivmedelsförråd + 1/3. Allmänt
skyddsnorr +20 %.

Tidigare planerade skyddade hangaranläggningar som togs bort ur 1948 års utbyggnadsplan
Kategori
I . Flottiljflygfält
2. Krigsflygfält
3. Övriga flygfält
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Berghangarer B e t o n g a n l ä g g n i n g a r
F 5, F 6

Fält 19,29 F ä l t  1,10,12,14,24
Boden, Arboga, Norrköping, Bromma R i n k a b y



Öppen valvbåge från
mitten av 1950-talet.
Maskeringsnät med
plasiremsorsattes upp
över valvbågen. En
J 29 Tunnan från F 3 i
Malmslätt. Bilden är
från Fält 37 Hultsfred
och är tagen underflyg-
vapenövningen 1956.
(Via Bernt Törnell)

Jaktflygplanet J 35B
Draken (F18-4/, n r
35241) i  en av upp-
farterna från berg-
hangaren (gamla de-
len) på F 18 i Tullinge.
(SFF)

Förändringar i utbyggnadsplanen
Kärnvapenhotet blev en realitet mot slutet av andra
världskriget och togs med i planeringen för det nya
flygvapnet från slutet av 1946. Storleken på de
atombomber som fälldes över Hiroshima och Naga-
saki i Japan, med en sprängverkan på cirka 12 respek-
tive 15 kiloton, och deras verkansradie blev till en
början dimensionerande för planeringen av bland
annat krigsflygbasernas berg- och betonghangarer.
I berghangarerna skulle jaktflygplanen tankas, lad-
das och i övrigt klargöras på plats i utfartstunnlarna.
Därefterstod de i högsta startberedskap med piloten
i och bogserbil tillkopplad. Vid startorder bogsera-
des flygplanen så snabbt som möjligt ut ur berg-
hangaren, ställdes upp utanför på taxibanan för
motorstart och körning ut till start mot fientliga
flygföretag.

På 1940-talet användes propellerdrivna jaktflyg-
plan med sporrhjul. Bogseringsmöjlighet saknades
för dessa flygplan och därför fick man i stället med
handkraft dra dem ut och in i berget. En konstruktion

med räls, trepunktstravers och litet elektriskt drivet
lok för att förflytta flygplanen i berghangaren utred-
des, men fullföljdes inte då det var alltför dyrt och
komplicerat. De modernare jetjaktplanen hade nos-
hjul och kunde bogseras med en stång kopplad till
ett dragfordon.

Stötvågsportar (detonationsportar) innanför flyg-
plansutfarterna i kombination med yttre betongmu-
rar var enligt beräkningar den enda genomförbara
metoden att försöka nå tillräckligt hög skyddsnivå
mot kärnvapen. Stötvågsportar i betong, var och en
med en vikt på cirka 90 ton, instal lerades efter hand
i samtliga berghangarer, utom i Gamla berget på F 9
och vid CVA/CFA i Arboga.

Stötvågsportar visade sig dock inte vara prak-
tiskt användbara när jaktflygplanen stod i  högsta
startberedskap i  berghangarerna. Öppningstiden
beräknades inte kunna komma ned till cirka 60 sek-
under, vilket var kravet för att flygplanen tillräckligt
snabbt skulle komma i luften. Ytterligare ett problem
var att portarnas funktion inte kunde garanteras och
att risken för blockering av hangaröppningarna där-
med blev stor. Trots stötvågsportar och andra åtgär-
der som vinklade tunnlar och nedsprängning av
an läggningar cirka 30 meter under markytan bedöm-
des ingen av berghangarerna vara helt skyddad mot
kärnvapen över ett megaton.

11953 års flygfältsplan tog man upp 49 flygbaser,
varav sju civila, som skulle byggas ut. Byggnation
av berghangarerskulle fullföljas vid F 8, F 9, F 13, F 16
och F 18. Den planerade berghangaren vid F 17 i
Ronneby kvarstod som högst prioriterad för fortsatt
byggnation. För att ge ökat skydd åt flygplan i
uppställningsområden föreslog man 250 stycken
nya valvvärn i betong, fördelade på sammanlagt 94
uppställningsområden.

Från och med slutet av 1950-talet ansågs inte
längre nyttan av kärnvapenskyddade berg- och
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betonghangarer uppväga de mycket stora kostna-
der som krävdes för de nödvändiga ombyggnader-
na. Den svenska lösningen blev i stället att sprida ut
materiel och personal på många flygbaser och över
en stor yta inom varje flygbasområde, för att undvika
direkt bekämpning från fiendens flyg- och marktrup-
per. Denna lösning genomfördes i Bas 60-systemet.
I Chefens för flygvapnet skrivelse till försvarssta-
ben angående investeringsalternativ förkapitalbud-
geten 1958/59 konstaterades:

Sedan 1953 års flygfältsplan uppgjordes har
den bedömda tillgången på atomvapen hos en
presumtiv angripare mångdubblats. Kravet på
spridd och rörlig basering avflygvapnet har därför
alltmer skärpts. För en sådan basering krävs ett
ökat antal baser. I den år 1956 revideradeflygfälts-
planen har upptagits utbyggnad av 87 baser som
bedömts utgöra ett minimibehov for att erhålla
tillräckligt utspridd basering. (...) En ökning av
antalet fält är titan den ringaste tvekan den mest
angelägna investeringsåtgärden.

I 1958 års plan för utbyggnad av flygbaser be-
stämdes att ett nytt flygbassystem (Bas 60) skulle
införas. Ytterligare 31 flygbaser skulle anläggas och
det totala antalet planerades bli 70 stycken. En
reservvägbas skulle anordnas till varje flygbas och
några självständiga vägbaser skulle också tillkom-
ma.

En skyddad och fortifieradkommandocentral (KC)
skulle byggas vid varje bas. Till basen kunde tillföras
ett värnförband (med fortifierade värnkanoner och
skyddsrum vid rullbanor) samt ett luftvärnsförband
ur armen. Vid flygbaser med berghangar skulle om
möjligt KC inrymmas i berganläggningen. Den nya
bashandboken (Bas H) som fastställdes 1963 inne-
bar att flygbasorganisationen övergick till verksam-
het med basbataljon enligt Bas 60-systemet.

I Bas 60-systemet infördes platser för flygplan i
högsta beredskap ute vid banändarna, med klargö-
ringspersonal på plats, även vid de flygbaser som
hade berghangar. Dessa områden betecknades främre
klargöringsområden (Framom). Berghangarernas
funktion reducerades till skyddad förvaring av flyg-
plan som stod i reserv, skulle repareras eller genom-
gå större översyner. På 1960-talet gavs dock dispens
för fortsatt klargöring och högsta skyddad flygbe-
redskap i berghangaren, till dess att främre klargö-
ringsområden vid banändarna byggts färdigt. Lag-
ren av vapen, ammunition, drivmedel och reservde-
lar förvarades även fortsättningsvis i berghangarna.
Berghangarerna övergick i Bas 60-systemet till att bli
uppställningsområde (Uom) och i vissa fall även
bakre klargöringsområde (Bakom) för spaningsflyg-
plan.

Vad blev verklighet?
Redan under kalla krigets första år tog planeringen
och byggandet av nya berg- och betonghangarer
fart på allvar. Den äldsta berghangaren vid F 9 och
bergverkstaden i Arboga hade tagits i bruk redan
under andra världskriget och den första berghanga-
ren efter kriget byggdes 1947-1950 vid nyuppsatta

F 18 i Tullinge. Anläggningens utformning varmed
vissa förbättringar, i princip densamma som för den
första berghangaren vid F 9 i Säve.

Tull ingeanläggningen var redan från början pla-
nerad att byggas ut med en större berghangar i direkt
anslutning till den första anläggningen. Denna se-
nare berghangar sprängdes ut på 1950-talet, men
kom aldrig att färdigställas. De övriga berghanga-
rerna byggdes under 1950-talet och invigdes under
åren 1954-1957. Därmed hade totalt sex stycken
berghangarer byggts: F 8 Barkarby, F 9-1 Säve
(Gamla berget), F 9-2 Säve (Nya berget), F 13 B råval-
la, F 16 Ärna, F 18 Tullinge (gamla delen, nyare delen
—ej färdigställd).

Inom luftförsvarets Stril 50-uppbyggnad priorite-
rades luftförsvarssektorerna i östra Sverige och i maj
1950 togs den första permanenta luftförsvarscentra-
len Lfc 03 "Räven" på F 16 i Uppsala i bruk, följd av
Lfc 02 "Falken" på F 18 i Tullinge. l direkt anslutning
till Lfc placerades radarstationer av typ PJ-21/F.
Dessa stora nyckelanläggningar för luftförsvaret
byggdes väl skyddade nere i berget intill berghan-
garerna. 1 Gamla berget på F 9 i Säve projekterades
en radarstation PJ-21/F för jaktcentralen. Radarsta-
tionen flyttades senare från berghangaren.

Berghangarerna vid F 8 och F 18 anpassades till
J 34 Hawker Hunter och F18-hangaren därefter till
J 35 Draken under 50- och 60-talen. Vid F 13 i Norr-
köping och F 16 i Uppsala ändrades berghangarerna
för att kunna användas till flygplan J 35 Draken och
senare JA 37 Viggen. Planer fanns klara för att bygga
ut berghangaren i Uppsala, men detta förverkligades
inte.1F 13:s fall byggdes berghangaren om en tredje
gång. Anledningen var att F 13 skulle ombeväpnas
till JAS 39 Gripen. Denna hangaranpassning blev
klar 1991, året före riksdagsbeslutet om nedläggning
av flygflottiljen

Antalet jaktflygdivisioner minskade successivt
och även flygflottiljerna med berghangarer drabba-
des av nedläggningarna. Flygverksamheten vid F 8
i Barkarby lades ned 1962, F 9 i Säve 1969, F 18 i

"Atomvärn". Förslag
till flvgplanvärn som
skulle ge visst skydd
mot kärnvapenexplo-
sioner. (KrA)
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Två olika typeravflyg-
planvärn, sannolikt
anlagda i  samband
med försök. Betong-
valv övertäckta med
jord gav bra splitter-
skydd och skydd mot
finkalibrig eld. Valven
innebar också att fora-
re i högsta beredskap
satt någorlunda skyd-
dadeförvilderoch vind.
(SFF)

Tullinge 1974, F 13 i Norrköping 1994 och slutligen
vid F 16 i Uppsala 2003.

I samband med att dessa flygflottiljer lades ned
upphörde berghangarernas freds- och krigsanvänd-
ning som hangarer för flygdivisionernas flygplan.
Berghangarerna övergick då först till att bli förråd för
övertaliga stridsflygplan och övrig flygvapenmate-
riel. Senare kom de i allt större utsträckning att bli
förråd för försvarsmakten som helhet. Vid Säve
fortsatte dock användningen av Gam la berget (F 9 -
I) som flyghangar förmarinens helikopterdivision i
ytterligare ett 30-tal år.

Betonghangarer och Törebodabågar
Betonghangarer ("jordkulehangarer") hade byggts
v id F 16 i Uppsala under åren 1942-1944 som komple-
ment till överjordshangarer i trä- eller siporexmateri-
al. 1946-1954 byggdes betonghangarer främst vid F
12 i Kalmar, F 13 i Norrköping, F 21 i Luleå och Fält
42 (Vidsel), men de flesta som planerades under kal la

kriget blev dock aldrig byggda. I stället tillkom ensta-
ka öppna betonghangarer för klargöring ute vid
start- och landningsbanor på några fa krigsflygfält.
En sådan flygbas var Fält I (Björka, Sjöbo). De öppna
betonghangarerna blev den svenska motsvarighe-
ten till Warszawapaktens respektive NATO:s sena-
re byggda Hardened Aircraft Shelters.
Vid flygbaser utan skyddade hangarer ordnades
från tidigt 1950-tal olika varianter av helt öppna
uppställningsplatser intill ena banänden. När hög-
sta beredskap beordrades på flygbasen bogserades
jaktflygplan (då vanligen en grupp med fyra flygplan
och ett reservflygplan) ut till uppställningsplatser-
na. Piloterna satt sedan fastspända i flygplanen vid
banan i väntan på startorder, inkopplade med tele-
fonförbindelse till en luftförsvarscentral. Klargö-
ringspersonal och utrustning fanns på plats ute vid
flygplanen.

På 1960-talet började mani det nya flygbassyste-
met Bas 60 bygga så kallade Törebodabågar vid
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flygplanplatser ide nya främre klargöringsområdena
(Framom). Redan befintliga öppna betonghangarer
i dessa klargöringsområden användes i dock även i
fortsättningen som skyddade uppställningsplatser
för flygplan vid banan.

Törebodabågarna hade bågformiga takstolar som
efterhand kläddes med trä- ellerplåttak. Gavlar sak-
nades för att flygplanen direkt skulle kunna köra in
under taket, efter klargöring stå i högsta beredskap
och vid startorder kunna köra direkt ut till startba-
nan. Det var en enkel och funktionell konstruktion
som dessutom var ekonomiskt fördelaktig. Törebo-
dabågarna gav ett visst skydd mot väder och vind
för personal och flygplan. (Liknande öppna byggna-
der inom NATO benämndes Weather Shelter).

Törebodabågarna gav däremot inte något fortifi-
katoriskt skydd och var väl synliga vid flyganfall.
Försök med olika maskeringsåtgärder i Framom gjor-
des under 1960-talet, men för att nå en god maske-
ringseffekt krävdes dessutom komplettering med
kamouflagemålning av den ljusa betongen på flyg-
plansplatser och taxibanor. Piloter upplevde de
maskeringsmålade taxibanorna och uppställnings-
platserna som svåra att se, i synnerhet vid markkör-
ning i mörker och dålig sikt. Några färgmönster var
dessutom extra jobbiga för hjärnan och gav huvud-
värk. Särskilt gällde det ett zebrarandigt mönster!
Från 1970-talet satsade man i stället på att försöka
skydda klargöringspersonalen med hjälp av ned-
grävda standardiserade skalskyddsrum i anslutning
till Framom.

Berghangarernas byggnadssätt
Det fanns en del olikheter mellan de olika berghan-
garernas byggnadssätt, storlek och disposition av
lokalerna. Gemensamt var att de hade flyg- och
bastjänst lokaler nere i berget för krigsbruk och bygg-
nader ovan jord intill hangaren föranvändning i fred.
An läggningarna projekterades med hänsyn till de
lokala förutsättningarna. De tillkom under en relativt
lång tidsperiod och erfarenheter från tidigare byg-
gen tillsammans med ändrad användning gjorde att
utformningen av senare byggda berghangarer skilj-
de sig avsevärt från de tidigare. Anpassning till nya
flygplanstyper och skärpta säkerhetskrav medförde
också en del skillnader. Tre huvudkategorier kan
urskiljas:

1. F 9:s gamla berghangar har sitt golv i nivå med
eller i vissa utfarter några centimeter högre än be-
tongplattan utanför. Bergtäckningen över anlägg-
ningen är i genomsnitt endast cirka 10 meter. Hanga-
ren har förstärkta träportar. Ventilationen är av typ
självdrag. Berghangaren kan betraktas som ett mel-
lanting mellan berghangar och ovanjordshangar av
konventionell typ.

2. F  18:s gamla berghangar ligger till stor del
ovanför markytan. Bergtäckning cirka 20 meter. Han-
gargolvet ligger i den ena porten 2,5 meter lägre än
plattan utanföroch i den andra 1,1 meter. Berghanga-
ren saknar dock utsugningsanordningar för luft vid
golvet. Utblåsningen av förbrukad luft sitter i stället
drygt 1 meter upp och har utsläpp vid vardera porten.

3. Övriga berghangarer ligger helt nedsänkta
under markytan och är avsevärt större än de ovan-
nämnda berghangarerna. Byggnadsytan varierar
något, men ligger kring 22 000-24 000 m2. Anlägg-
ningarna har också i övrigt ett betydligt mer avance-
rat utförande. Två 300-500 meter långa lutande upp-
fartstunnlar finns. Huvudtunneln genom anlägg-
ningen är hästskoformad och från den finns ett antal
sidotunnlar (skepp) åt båda håll längst ned i anlägg-
ningen.1huvudtunneln finns möjlighet till enkelrik-
tad flygplansbogsering genom hangaren, där den
ena porten är infart och den andra utfart med klargö-
ringsplatser.

Berghangarerna har vid modernisering efter 1958
även försetts med bland annat kraftiga, armerade
stötvågsportar (varje port väger cirka 90 ton), egna
drivmedels- och vapenförråd, vändskivor vid sido-
tunnlar och fasta klargöringsplatser i hangaruppfar-
ter. Varje fast klargöringsplats har anslutningar för
el och drivmedel samt plats för övrig klargöringsut-
rustning, vapen och ammunition, infällda i bergväg-
gen. Automatiskt sprinklersystem för brandsläck-
ning har installerats. Ventilation sker genom inblås-
ning av luft från bergväggarna, samtidigt som luft
sugs ut vid golvet och vid taket.

Förslag till hur proble-
met med attfå in Avg-
planet i et▶ i bakre än-
den slutet vårti skulle
lösas. (KrA)
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Betonghangar II med
J 35F F I 0-45 (35490)
i främre klargöring-
sområdet vid Fält I
Björka (Sjöbobasen).
(Sven Stridsberg)

Ritning till betonghan-
gar I I vid Sjöbobasen.
(Lasse Lindh)

Betonghangar 11
Björkabasen
fosse Lindh 2007

Maskering
Fortifikationsförvaltningen gjorde i samråd med flyg-
förvaltningen och flygstaben försök med maskering
av den nyare berghangaren vid F 9 i Säve åren 1957-
1960. Ändamålet med försöken varatt pröva om man
med rimliga maskeringsåtgärder kunde försvåra v i -
suell observation i  en sådan omfattning, att t i l l
exempel raketanfall mot ingångarna kunde antas bli
avsevärt försvårade. Om försöksresultatet blev po-
sitivt avsåg man att införa liknande maskering vid
övriga berghangarer.

Försöksåtgärderna innebar att betongbanorna
skenbart skulle leda förbi bergingångarna och att
dessa skulle vara dolda. Mot visuell observation
ansågs det möjligt att uppnå en god effekt, men
maskeringen förutsattes inte vara effektiv mot foto-
grafering. Att dölja berganläggningen mot fotospa-
ning skulle innebära maskeringsåtgärder som blev
orimligt omfattande och till hinder för anläggning-
ens ordinarie verksamhet.

Det visade sig också att man behövde finna en
effektivare metod för att mörka ned banorna. Det man
prövat gav inte helt tillfredsställande effekt och

15 m

3 0 m

krävde mycket underhåll. En kombination av fast-
klistrad hackelse och grönmålning hade, liksom en-
bart målning med asfaltslösning, visat sig mindre
lämplig, särskilt ur hållbarhetssynpunkt.

Berginfarterna doldes med maskeringsnät som
sattes upp över förskärningarna i syfte att efterlikna
den ursprungliga markytan. Näten utgjordes av
hönsnät med intlätade plastremsor. Uppsättnings-
anordningarna bestod av stållinor, stängselnät och
järnstöttor. Näten och uppsättningsanordningarna
visade sig i huvudsak lämpliga. Öppningarna under
nätens främre del var dock väl synliga och skulle
därför delvis skylas med trädattrapper. Detta försvå-
rades emellertid väsentligt av att anordningarna inte
fick vara till hinder för flygplanen.

De utförda maskeringarna skulleslutligt utvärde-
ras för eventuellt utförande vid flygvapnets övriga
berghangarer och kontrollav maskeringens effekti-
vitet gjordes genom övningsflyganfall med en at-
tackdivision A 32A Lansen. Den 21 mars 1962 gjorde
tredje divisionen vid F 14 i Halmstad denna maske-
ringskontroll genom upprepade anfall mot nya berg-
hangaren vid Säve. Dagen bjöd på växlande molnig-
het, molnbas på 1 000 -1200 meter över marken och
sikt på över 50 kilometer. Marken vardelvis täckt av
ett tunt snötäcke. Anfallen utfördes som roteanfall.
Fyra rotar deltog i övningen. Varje rote utförde ett
plananfall på lägsta höjd och ett dykanfall i  låg
dykvinkel mot vardera av de två hangaröppningar-
na. Anfallen filmades från flygplanen och målets
upptäcktsavstånd och ljusförhållande noterades.

Attackdivisionens erfarenheter blev att målen
(hangaröppningarna) upptäcktes på långt avstånd,
det vill säga över 10 kilometer, både vid plananfall på
lägsta höjd och vid dykanfall. Det fanns gott om
förberedelsetid färatt rikta in vapnen mitt i målet och
avvakta exakt rätt ögonblick för vapenavfyring. Slut-
satsen blev att maskering endast av hangarinfarte-
rna var av "tvivelaktigt värde" och flygstaben beslöt
att lägga ned maskeringsprojektet.
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Användning av berghangarer
För att belysa den praktiska användningen av berg-
hangarerna följer här en beskrivning från sommaren
1962. Den är hämtad ur en flygstabsrapport om
säkerheten i berghangarer. Vid denna tid användes
fortfarande flygvapnets berghangarer nästan fullt
ut som hangarer förjaktflygp Ian både i fredstjänsten
och för krigsflygförbanden.

F8
Indragningen av jaktflottiljen medförde att den sista
J 34:an lämnade F 8 i maj 1962. Inga flygplan finns nu
i berganläggningen. Eventuellt kommer 20-25 styc-
ken J 34 från F 18 att förrådsuppställas 1 oktober 1962
till I maj 1963. Senare kommer även uppställning av
J 35 ur F 18 att bli aktuell med anledning av F 18:s
dåliga tillgång på hangarutrymme. Berghangaren på
F 8 skall till stor del dessutom användas för flottiljens
robotverksamhet med två divisioner Rb 68 (Blood-
hound).

F9
"Gamla berget" används som hangar för ett kompani
J 29F och ett kompani J 34. Hangaren är också
tillsynshangar för det kvarvarande J 29F-kompaniet.
Efter fullgjord omskolning till J 34, senast 1 mars
1963, kommer Gamla berget att användas av två
kompanier utrustade med J 34 samtidigt som tillsyn
av J 29F upphör.

"Nya berget" används av ett kompani utrustat
med J 34, en för flottiljen gemensam Sk 16-gruppmed
5-7 flygplan och en central tillsynsavdelning förJ 34.
F 9 har förutom flottiljverkstaden (avdelning 6) inga
hangarutrymmen utöver ovan angivna. Normal till-
delning av flygplan typ J 34 till flottiljen bedöms fa
plats i berganläggningarna.

F 13
Flygverksamhet på J 35 bedrivs för närvarande en-
dast på två kompanier. Dessa har sina hangarutrym-
men i betong- och siporexhangarer ovan jord. Sam-
manlagt gäller det ett 30-tal flygplanplatser och

kompaniernas verksamhet sker i anslutning till dessa
hangarer.

Det tredje kompaniet har sin verksamhet förlagd
till berghangaren. Kompaniet betjänar på grund av
personalbrist för närvarande endast en Sk 16-grupp
med 4-6 flygplan. NärJ 35-verksamheten återupptas
på tredje kompaniet avses kompaniet också vara
förlagt i och i anslutning till berganläggningen.

Centralt tillsynsarbete förJ 35 är förlagt till berg-
anläggningen. Den används också som uppställ-
ningsplats för förrådsuppställda flygplan. Antalet
uppställa J 35 i berghangaren ökar efter hand som
leverans sker till flottiljen. Plats finns dock för både
kompaniets och förrådsuppställda flygplan.

F16
I likhet med F 13 har F 16 ett antal små ovanjords-
hangarer (av betong) utanför berghangaren. Lokala
förhållanden gör att två kompanier utrustade med
J 35 använder dessa hangarer för de flygplan som
flyger dagligen. Kompaniernas flygplan som är tag-
na ur daglig flygtjänst ställs upp nere i berghanga-
ren. Det gäller flygplan på C- och D-service, repara-
tion eller uppställda som reservplan. Verksamheten
på de två kompanierna sker uppdelat, det vill säga
både i och utanför berghangaren.

Förrådsuppstäl In ing av flygplan sker också i berg-
anläggningen. Flygplansantalet ökar i takt med ny-
leverans till flottiljen. Samtliga förrådsflygplan be-
räknas få plats. Central tillsyn görs vid flottiljverk-
staden, men kan av utrymmesskäl komma att fa en del
av verksamheten förlagd till berghangaren.

Det tredje kompaniets verksamhet sker helt och
hållet ovan jord. Befintliga betong- och siporex-
hangarer används. Kompaniet 1 igger ganska avläg-
set placerat i förhållande till berganläggningen.

F 18
Nya berganläggningen är inte användbar. Utspräng-
ningarärgjorda, men gjutningarär ej utförda. Gamla
berganläggningen används av två J 34-kompanier,
det ena börjar omskolning till J 351 oktober 1962, det

En Törebodabåge på
Fält 32 Heden, nära
Boden. Valvet passade
även till det relativt sto-
rajaktflygplanet JA 37
Viggen. (Bernt Törnell)
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En av sidotunnlarna
(så kallade "skepp") i
Nya berget på Säve.
(Berm Törnell)

andra 1 januari 1963. Utrymmena för dessa kompa-
nier är redan när det gäller J 34 väl små och det
kommer att bli ännu trängre när de mer platskrävande
J 35 tillförs.

Övriga hangarutrymmen på F 18, förutom flottilj-
verkstaden, består av en trähangar som rymmer cirka
20 J 34-flygplan. Denna trähangar disponeras av ett
tredje kompani (J 34) och av central tillsyn. Hangar-
utrymme finns inte för flottiljens sex stycken Sk 16
och ett antal J 34 som står förrådsuppställda utom-
hus. Cirka 20-25 flygplan J 35 bedöms inte fa plats
under tak, när flottiljen fått samtliga flygplan levere-
rade.

Verksamhet i krig och beredskapsstarter
Förutom de flygplanstyper som redan i fred är place-
rade på berghangarsbaser tillkommer i krig även
J 32B. Berghangarema avses användas som upp-
ställningsområde i krig, där en del av kompaniets och
verkstadsplutonens personal arbetar med service
och reparationer av flygplan.

Beträffande berguppfarternas användning som
främre klargöringsområde skall endast nämnas att i
nuläget med två stationskompanier på varje berg-
hangarsbas och inte mer än två främre klargörings-
områden ute vid banändarna, i krig kan tvinga fram
en uppställning av klargjorda flygplan i berghanga-
rernas uppfarter ("högsta skyddad beredskap").

Beredskapsstarter
Flygstaben utfärdade 1962 bestämmelsen att snabb-
utryckning med ful ltankade flygplan tills vidare inte
skall förekomma i berghangarer. Detta förbud mins-
kar riskerna för bränslespill och självantändning
men minskar också krigsberedskapen på J 29- och
J 34-förbanden.

Behovet av mycket hög beredskap i bergupp-
farterna har dock minskat i och med övergången till
taktiken med högsta beredskap för jaktförband i
främre klargöringsområden vid banändarna. Över-
gångsvis bör dock på baser med otillräckligt antal
utbyggda främre klargöringsområden tillåtas upp-

ställning av flygplan i högsta beredskap i bergupp-
farter. Flygplanen skallvara försedda med spillupp-
samlare som tas bort innan flygplanen kör ut till start.

Erfarenhetsutbyte med andra länder
Byggverksamhet är i hög grad en internationell
företeelse och befästningsbyggen är inget undan-
tag. Kontakter mellan svenska och utländska myn-
digheter och företag förekommer ständigt. I myndig-
hetsarkiven har bevarats rapporter om dessa kon-
takter och då främst studiebesök. När det gäller
berghangarer förefaller fyra olika dokumenterade
besök mer direkt ha påverkat den fortsatta svenska
berghan-garnutvecklingen.

Schweiziska fornfikationsofficerares besök 27-28
januari 1954
Detaljerad information gavs om de schweiziska berg-
hangarernas uppbyggnad. Störst intresse tilldrog
sig från svensk sida de schweiziska brandsläck-
ningsförsöken. Vid dessa försök hade man kommit
fram till att den största explosionsrisken efter att en
brand startat uppstår genom den snabba uppvärm-
ningen av flygplanets ammunition och raketer. När
flygplanet var omgivet av lågor från utspillt drivme-
del måste värmepåverkan på ammunition och raketer
upphöra inom 30 sekunder för att de inte skall explo-
dera.

Efter många försök hade man kommit fram till att
en blixtsnabb, riktad vattenbegjutning under kraf-
tigt övertryck var den mest effektiva släckningsme-
toden. Flygplanstunnlarna var uppdelade i 5-me-
terssektioner för ett laddat och tankat flygplan i varje
sektion och med brandsäkra gardiner mellan sektio-
nerna. Tre sektioner kunde vattenbegjutas samti-
digt.

Det nya svenska skyddssystemet byggde på en
konstruktion med automatiska skumsprink lerjämsi-
des med manuell släckning från skumbrandposter
och med pulversläckare. De schweiziska officerarna
framhöll att farlig ammunition och raketer på flygpla-
nen ligger så skyddad för vertikalt nedfallande skum
att värmepåverkan kan ske under allt för lång tid och
medföra en explosion. I de svenska berghangarerna
tillkom efter hand, som ett resultat av det schweiziska
besöket, direktinsprutning med riktade skumstrålar
mot flygplanets ammunition och raketer för att bilda
ett värmeisolerande skumskikt.

Amerikanskt studiebesök (RAND Corporation) 11-
14 juni 1957
RAND (Research and new development) Corpora-
tion var ett amerikanskt civilt konsultföretag för
försvarsutveckling. En studiegrupp inom företaget
utredde hur USA:s flygstridskrafter ( främst strate-
giskt flyg och robotar) skulle kunna skyddas på
marken vid anfall mot baser. Gruppen hade studerat
dessa frågor i både USA och Europa och önskade
innan de färdigställde sin slutrapport även bese
flygvapnets underjordiska anläggningar och disku-
tera konstruktionstekniska frågor i samband med
besöket. Gruppen besökte berghangarerna vid F 8
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och F 18 (inklusive Lfc Falken), betonghangarer i
främre klargöringsområde på F 10 i Ängelholm samt
utspridd krigsbasering i basområdet vid F 5 i Ljung-
byhed.

De svenska deltagarna i studiebesöket noterade
några särskilt intressanta synpunkter att utredas
vidare. Berghangarernas skydd borde förbättras
med kraftigare portar som kunde motstå högre tryck-
belastning. Dessa portar skulle även ge bättre skydd
mot radioaktivitet om de gjordes tjockare och täta-
des bättre i infästningar mot hangarväggarna.

De flygplansvärn av båg- eller skalkonstruktion
som besöktes i Skåne "ingav RAN D-gruppens med-
lemmar starka betänkligheter (vilka helt delas av
FortF)". Flygvapnet hade informerat om att samma
typ av värn som de förevisade startvärnen skulle
användas vid de utspridda uppställningsområdena.
Gruppen ansåg det ful It möjligt att skadorna i dessa
områden skulle bli större än om flygplanen ställdes
upp väl förankrade utan flygplansvärn.

Betongvärnen ansågs inte vara särskilt mot-
ståndskraftiga varken mot konventionella vapen
(automatkanoner och raketer) eller kärnvapen. Man
konstaterade att flygplanen vare sig de var fritt
uppställda el ler stod i värn måste vara förankrade vid
marken. Största tryckvågsskadorna på flygplan hade
visat sig uppkomma genom att flygplanet kastas
omkring. Om ett flygplan står fritt uppställt i värn
skulle det av tryckvågen kastas mot väggar eller tak
med förvärrade skador som följd. I stället för de
betonghangarer som svenska flygvapnet använde
föreslogs att flygplanet placerades i en gjuten grop
med en lyftanordning och i marknivå rörliga luckor
drivna med tryckluft.

Amerikansk! studiebesök (A FB MD) 25-27 novem-
ber 1957
Överste William E Leonhard, som inom US Air Force
Ballistic Missiles Division (AFBM D) ansvarade för
planeringen av utskjutningsstationer för de inter-
kontinentala robotarna Atlas och Titan, besökte
Sverige i november 1957. Syftet varatt följa upp den
tidigare RAND-gruppens studieresa och att ta del av
svenska erfarenheter av berghangarsbyggen inför
kommande bunkeranläggningar i  robotprojektet.
Ämnen som han särskilt ville diskutera var bland
annat bergborrning, portkonstruktioner, ventilation,
luftkonditionering, uppvärmning samt anordningar
för personalens skydd och trivsel. Studiebesöket
omfattade bland annat berghangarerna vid F 8 och
F 18, civilförsvarsstyrelsens skyddsrum i Katarina-
berget samt Atlas Copcos borrtekniska avdelning i
Nacka.

Överste Leonhard informerade om den amerikan-
ska utvecklingen av robotförsvaret och gav under
besökets sista dag synpunkter på riskerna med och
möjliga förbättringsåtgärder för flygvapnets berg-
hangarer. Sammanfattningsvis konstaterade han att
våra berghangarer var ett bra ingenjörstekniskt ar-
bete, men framhöll samtidigt berghangarernas be-
gränsade användning i ett kärnvapenkrig. I flyg-
stabens rapport om besöket gavs fem förslag till

åtgärder med anledning av Leonhards synpunkter
(citat):

a) Innan utbyggnad av F 18 berghangarfortsät-
tes bör man ompröva vad den bör användas till mot
bakgrunden av nu planlagt utförande och FortF
tekniska möjligheter att förbättra skyddet. Kostna-
derna för att fullfölja nu planlagd utbyggnad upp-
går till c:a 4.0 mkr. Dessa medel ha äskats för 1958/
59, men kommer sannolikt icke att beviljas.

b) FortF bör undersöka möjligheterna att för-
bättra skyddet v id  redan färdigställda (nästan
färdigställda) berghangarer.

c) FortF bör undersöka möjligheterna att för-
bättra skyddet av stridsledningens lokaler, främst
lfc. Möjligheterna härtill böra beaktas vid plane-
rad utredning beträffande ombyggnad och omdis-
ponering av dessa lokaler.

d) Maskerings- och skenanläggningsåtgärder
vid Fr/ anläggningar inriktas i hög grad mot radar-
spaning (-sikten).

e) Betongvalvförskyddavflygplan byggas ej vid
flygbaser. Härigenom uppkomna besparingar an-
vändas bl a för att samordna am- och drivmförråd
samt kpl vid baserna i syfte att höja operationsbe-
redskapen.

Svensk studieresa till Schweiz 5-10
februari 1962
Den svenska studiedelegationen bestod av fyra
deltagare från fortifikationsförvaltningen. Under
besöket i Schweiz studerades moderna befästnings-
anläggningar, bland annat en berghangar som fär-
digställts 1958. Den förevisade hangaren hade pla-
nerats för att i krig vara helt självförsörjande och
samtliga nödvändiga funktioner för att leda och
underhålla flygplanen fanns väl skyddade i anslut-

Nya berget vid Säve.
översiktsritning i
form av anynntings-
plan. Berghangaren
tillhör byggnations-
mässigt kategori tre.
Se avsnittet om berg-
hangarernas bygg-
nadssätt! (Berta Tör-
nell)
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Försöksmaskeringen
av F 9:s nya berghan-
gar utgjordes bland an-
nat av en långjärnställ-
ning med maskerings-
nät över västra utfar-
ten. Start från högsta
beredskap medlienvna-
basens J  29 Tunnan.
(F 9)

ving till berganläggningen. Bergtäckningen var som
lägst 100 meter och över huvuddelen av anläggning-
en cirka 450 meter. I en övervåning fanns utrymmen
för stridsledning, säkerhets-, stabs- och underhålls-
tjänst. Hangaren inrymde totalt 36 jaktflygplan, för-
delade på två avdelningar med 18 flygplan i varje.

Traverser (kranar) i taket gjorde att man snabbt
kunde flytta om en grupp flygplan till högsta bered-
skap längst fram i hangaren och spara plats genom
att hänga upp reservflygplan ovanför andra flyg-
plan. En annan funktion som bedömdes som intres-
sant ur  svensk synpunkt var brandskyddet och
säkerhetstjänsten vid laddning och tankning av
flygplan.

En speciell nödbelysning väckte också intresse.
Det var en handstrålkastare som modifierats för
användning i berganläggningar. Strålkastaren var
upphängd på väggen och med en stickkontakt an-
sluten till belysningsnätet. Ett laddningsbart batteri
i lampan gjorde att den kontinuerligt laddades. Så
snart nätströmmen bröts tändes handstrålkastaren
och den kunde vid behov flyttas och inriktas efter
önskemål. En lampa erhölls som gåva och efter
utprovning vid FortF beställdes handstrålkastare till
de svenska berghangarerna.

Bergtunnlar (Bas 90)
Bas 90-systemet innebar avsevärt fler utspridda
start- och landningsbanor och ett mycket större
basområde för varje huvudflygbas. Rörliga klargö-
ringsgrupper skulle operera över hela basområdet
och snabbt kunna upprätta tillfälliga baser för klar-
göring av flygplan. Basbataljon 85 (Basbat 85) i Bas
90-organisationen ansvarade för det vidsträckta
basområdet, där en tidigare huvudbas fortsatte att
vara Bas 90-bataljonens huvudbas.

En fortifierad bascentral (BasC) skulle finnas i
närheten av huvudbasen. BasC skulle om det var
lämpligt byggas inne i  en berghangar eller i  en
avvecklad skyddad försvarsanläggning. I de flesta
fall byggdes dock nya standardiserade bunkrar för
BasC.

Platser för bergtunnlar rekognoscerades vid någ-
ra huvudbaser, samtliga norrom Dalälven. Man kan
fråga sig varför flygplanen skulle skyddas i fast
lokaliserade bergtunnlar när Bas 90-systemet ju helt
var inriktat på flexibilitet och spridning av flygverk-
samheten över stora ytor. Svaret är att bergtunnlar
var avsedda för de krigsbaser där det fanns geogra-
fiska hinder för att sprida flygplanen. På dessa
flygbaser blev man i stället tvungen att fortifikato-
riskt skydda de flygplan som stod i  reserv. De
flygbaser som rekognoserades för bergtunnelbyg-
ge var Vidsel,Gunnam,Jokkmokk, Kramfors, Kubbe
och Fällfors.

En bergtunnel i det svenska standardutförandet
var enbart avsedd för väl skyddad förvaring av
flygplan (framför allt jaktflygplan) som stod i reserv.
Tunnlarna var anpassade till JA 37 Viggen och
kunde maximalt inrymma tio flygplan. Fastsättnings-
anordningar för flygplanen, liknande dem på motor-
körningsplatser i Bas 60-systemets uppställnings-
områden, fanns inne i den tunneldel där flygplanen
stod uppställda. Tunneln var inte inredd eller upp-
värmd och golvet var asfalterat, medan tak och
väggar utgjordes av den obearbetade bergsstruktu-
ren. Gjutningar i armerad betong utfördes endast
som förstärkning kring infarterna. Portar och grindar
i berginfarterna saknades helt och inget stängsel
sattes upp kring själva anläggningen.

Bergtunneln vid Fällforsbasen projekterades och
byggdes först och överlämnades t i l l  flygvapnet
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1981. Den användes sedan både vid krigsförbands-
övningar och för prov- och utvecklingsarbete inför
kommande byggen av bergtunnlar. Erfarenheterna
från flygbasövningar var genomgående positiva.
Det mest negativa var att det dammade mycket i
tunneln och att innemiljön var råkall och fuktig,
särskilt vintertid, då även dimma kunde bildas.
Byggstarten för de andra anläggningarna fördröj-
des och under 1990-talet inleddes Försvarsmaktens
omstrukturering från invasionsförsvar tillinsatsför-
svar. Bas 90-systemet lades ned och bergtunnlar på
flygbaser behövdes inte längre.

Krigsbergtunnel 111
Bergtunneln vid Fällforsbasen i Västerbotten be-
ställdes av flygvapnet 1978. Troligen påskyndades
beställningen och byggstarten av att Arbetsmark-
nadsstyrelsen (AMS) anvisat medel för beredskaps-
arbete i länet. Anläggningen stod klar 1980/81. Ba-
sen byggdes ut till Bas 90 år 1982 som första flygbas
i landet efter Bas 90:s systemutprovningsbas Hags-
hult. Första krigsförbandsövningen med Basbatal-
jon 85 ägde rum 1986.

Fakta om Fällforsbasen i Bas 90-systemet:
- Huvudbanans längd var 2 000 meter och bred-
den 35 meter
- Förutom huvudbanan fanns tre sidobanor
(kortbanor) som var 800 meter långa
- Bergtunneln hade plats för cirka 10 flygplan
och var cirka 150 meter lång, 20 meter bred och 5
meter hög

Sprängprov i bergtunneln genomfördes 1980 för att
studera vilka effekter en detonation framföranlägg-

ningen med efterföljande tryck- och värmevåg hade
på ett jaktflygplan uppställt på en flygplanplats inne
i tunneln. En fullt funktionsduglig J 35 Draken place-
rades på vågar, en under varje hjul. Vid detonation-
ens tryckvåg lättade flygplanet från marken så att det
normalt 10 ton tunga flygplanet momentant endast
hade 1 tons belastning på markytan (vågarna). Prov-
resultatet blev oväntat positivt. De synliga skador-
na på planet inskränkte sig till spruckna instrument-
glas. Motorn fungerade perfekt vid återstartningen
efter detonationen. Flygplanet skulle snabbt kunna
vara fullt flygbart igen efter kontroll och smärre
reparationer.

Placeringen av samtli-
ga maskeringsnätinri—
tad på en flygbild tagen
i samband med öv-
ningsflyganfallen 1960.

Upptagning.för anfall
mot Nva berget. Istället
Pratt skjutafotografe-
ras träffbilden med en
kamera med infraröd
film.
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Flygnavigatören i  en
A 32A Lansen fotogra-
ferar påpassligt 1Vya
bergetvidlåghöjdspas-
sage i  hög fart. Den
maskerade berginfar-
ten har ringats in på
filmremsan. (F 14)

Bergtunneln var strikt hemlig, men väckte viss
uppmärksamhet bland ortens befolkning. Efter en
miss i sekretessen publicerades ett reportage i lokal-
pressen om den hemliga anläggningen redan när den
var nybyggd, vilket ytterligare ökade allmänhetens
intresse. Anläggningen var helt tömd på flygplan
och utrustning mellan övningstillfällena och flyg-
vapnet bedömde från början att det räckte med
förbudsskyltar mot tillträde.

Anläggningen fick en stark attraktionskraft som
"äventyrsgrotta" och några bland den yngre befolk-
ningen började bryta mot tillträdesförbudet. Risken
för personskador var stor, särskilt för fallolyckor vid
klättring på berget ovanför tunnelinfarterna. För att
komma tillrätta med problemet satte flygvapnet upp
grindar med lås framför tunnelinfarterna och stäng-
sel ovanför och kring berginfarterna.

Den 27 juni 2006 genomfördes en ceremoni på
Fällforsbasen med anledning av att flygbasen togs
ur operativ drift i Försvarsmakten. "Nu inriktar vi oss
på våra huvuduppgifter som är internationella insat-
ser", avslutade överste Lars Jäderblom sitt tal. I
september 2007 såldes flygbasområdet till Skellefteå
kommun.

Avveckling av flygbaser och
flygplansbefästningar
Genom kalla krigets slut och efterföljande nedlägg-
ning av större delen av landets flyg- och basförband
hade berg- och betonganläggningarna spelat ut sin
roll som skydd för luftförsvarets flygplan. Anlägg-
ningarna blev i stället förråd för försvarsmaktens
materiel, en utveckling som hade påbörjats under
1970-talet.

På 1990-talet blev rasrisken akut i den oinredda
delen av berghangaren i Tullinge. I den hangardelen
användes några sidotunnlar (skepp) som förråd.
Förbud mot tillträde utfärdades av Arbetsmiljöver-

ket i avvaktan på fastighetsförvaltarens åtgärder.
Efter en provisorisk träinklädnad av väggar inne i
berget kan man åter(med viss risk) gå in i anläggning-
en. Kring hela berghangaren vid före detta F 18 i
Tullinge byggs ett nytt bostadsområde och beslut
om hangarens fortsatta öde väntas under 2008.

Aeroseum
Sedan 1999 driver stiftelsen Aeroseum ett projekt för
att bevara de tidigare militära berghangarerna vid
Sävebasen, numera Göteborg City Airport, och där
skapa ett aktivt och levande flygmuseum. Aerose-
urns affårsi& är att visa flygets historia och utveck-
ling i experimentell, pedagogisk och upplevelseba-
serad form.

Den officiella invigningen av Aeroseum i nya
berget skall äga rum 2008, men sedan flera år är
museet öppet för visningar och olika evenemang.
Aeroseum stöttas i sitt arbete av frivilliga medhjäl-
pare, företag, föreningar, landstinget, länsstyrelsen
i västra Götaland, Göteborgs kommun, Försvarsmak-
ten med flera. Den statliga utredningen Försvar i
förvar har föreslagit att Nya berget vid Säve skall
bevaras som statligt byggnadsminne. Motivering-
en är att det är viktigt att bevara en av flygvapnets
berghangarer från kal la kriget för eftervärlden. Nya
berget i Säve finns kvar i ursprungsskick och kan
visas för allmänheten.

Meningen var att berghangarerna skulle fyllas
med sand och plomberas, berättar stiftelseordföran-
den Roger Eliasson. Det var på våren 1997 som en
"avvecklingsöverstelöjtnant" berättade att berget
skulle fyllas med sand och portarna svetsas igen
snarast möjligt, eftersom försvaret inte längre be-
hövde anläggningen. Uttalandet väckte starka känslor
och blev startskottet för kam pen mot att berghanga-
ren skulle förstöras för all framtid. Det var i sista
stund som flygentusiaster ingrep och satte igång
projektet.

Försvarsmakten ställde sig positiv till Aeroseum
och överlämnade den större berganläggningen (Nya
berget) den 1 januari 2003. Man bidrog dessutom
med ett engångsbelopp till stiftelsen. Säve depåom-
råde är nu t i l l  salu och luftfartsverket avser att
utnyttja sin option att köpa området inklusive den
mindre berghangaren (Gamla berget). Luftfartsver-
ket äger sedan tidigare västra delen av Säve flyg-
plats.

Utvecklingen utomlands
I utlandet tog flygbasutvecklingen delvis en annan
riktning än i Sverige och det var mycket få länder i
världen som valde att bygga berghangarer. I Schweiz
byggde man på 1950-talet ut krigstidens flygplans-
tunnlar till berghangarer och kompletterade med
berghangarer i anslutning till några nybyggda krigs-
flygplatser. Vid militärflygplatsen i Meiringen/Un-
terbach invigdes 2003, efter fem års arbete, en om-
och tillbyggd berghangar för jakt- och attackplanet
F/A-18 Hornet.

Denna moderniserade och utbyggda berganlägg-
ning, som är den enda kvarvarande berghangaren i
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aktiv tjänst i  landet, innebar en stor ekonomisk
satsning på 120 miljoner schweizerfranc (omräknat
till svensk valuta 675 miljoner kronor). De övriga
schweiziska berghangarerna står antingen i reserv
eller har lagts ned som flygvapenhangarer.

I forna Jugoslavien, Taiwan, Kina, Nordkorea och
Norge byggdes också berghangarer. I Norge stan-
nade det vid en enda berghangar, Anleg 96 vid Bodö
flygbas.

Bergtunnlar har byggts i fler länder och i större
antal. Albanien, forna Jugoslavien, Irak, Taiwan,
Kina och Schweiz (under andra världskriget) är ex-
empel på länder som använde bergtunnlar för upp-
ställning av stridsflygplan. Uppgifter om den inter-
nationella förekomsten av berghangarer och berg-
tunnlar är dock fortfarande något osäkra.

Sexdagarskriget 1967 mellan Israel och Egypten
medförde ett internationellt nytänkande färatt effek-
tivt skydda stridsflygplan mot framför allt ett första
överraskande fientligt flyganfall mot flygbaserna.
Detta skydd kunde uppnås på två sätt, antingen med
befåsta hangarer intill flygfältet eller utspridning
över stora områden. Betonghangarer ovan jord och
nära rullbanoma blev efter 1967 internationellt sett
det vanliga sättet att på flygbaserna skydda flygplan
mot överraskande anfall. Det svenska flygvapnet
var tämligen ensamt om att under det kalla kriget
sprida krigsflygbasers verksamhet över en stor yta
och dessutom införa detta fullt ut redan från 1960-
talets början.

NATO valde i stället att helt satsa på fortifikato-
riskt skyddade 3-4 flygdivisionsområden utspridda
vid bansystemet. Varje sådant område skulle fun-
gera som en självständig enhet. Inom området bygg-
des bland annat 12-14 stycken mindre betonghan-
garer benämnda Hardened Aircraft Shelter (HAS)
med vanligen ett stridsflygplan i varje. Underjordis-
ka betongbunkrar för flygplan och berghangarer/
bergtunnlar förekom endast i mycket ringa grad.
NATO-länderna planerade att i ett krigsläge använ-
da sina ordinarie fredsbaser och inte satsa på sprid-
ning till särskilda krigsflygplatser, med undantag för
ett fåtal utbyggda reservkrigsbaser för USA:s stra-
tegiska bombflyg i England och befäste sina europe-
iska flygbaser med början i  Västtyskland under
slutet på 1960-talet.

Warszawapaktens krigsflygbaser planerades på
ett liknande sätt som NATO:s. En skillnad var att det
vid de stora flygbaserna ibland fanns ett bakre
uppställningsområde någon kilometer från flygfäl-
tet med ett stort antal flygplansplatser.
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Trafikledare vid mär-
ket (TLM) med signal-
flaggor. (SFF)

Trafikledningens roll i bassystemet
Bror Bruzell

Benämningen trafikledare (TL) nämns i Ordnings-
och säkerhetsföreskrifter för flygning (OSF) 1939.
Inom det civila flyget fanns det på Bulltofta sedan
1930 en trafikledare, ibland efter tyskt mönster kallad
flygledare. Trafikledarens arbete bestod egentligen
inte i att direkt reglera trafiken, utan i att sköta start-
och landningsmeddelanden och uppföljningen av
flygningarna i nära samarbete med radiotelegrafis-
ten som var den som hade kontakten med flygplanet.
1936 invigdes Bromma flygplats och fler flygledare
(före detta ABA-piloter) anställdes. Den trafikled-
ning som utfördes skedde bland annat i form av
instrumentinflygning, en metod kal lad ZZ-landning.

OS F utkom första gången 1935. Det var ett litet
brunt häfte som gav viss ledning för hur trafiken på
flygplatsen skulle regleras. Trafikregleringen sked-
de vid "märket" (plats på fältet) och utfördes av en
flygförarutbildad startofficer med hjälp av optiska
signaler (flaggor, signalskott, signalstrålkastare).
Luftrummet var lokalt och indelat i närzon och ytter-
zon. Information om flygning fick ske meddelades
genom ett flaggspel, till exempel genom en QBI-
flagga som innebar att sikten och molnbasen var 2 km
respektive 150 m. Flaggspelet kunde också visa att
högervarv gällde eller att flygningen var inställd den
dagen.

QBI - Telegrafiförkortning for väderförhållanden av
visst slag

QGO- Förkortning som visar att flygning inte kan ske

1940 sattes F 10 upp på Bulltofta och sedan blev
det den militära flygningen som dominerade. I OSF
1939 insattes den lokala bilagan OSF/F 10 "Särskilda
föreskrifter för flygning vid F 10". Där stod bland
annat att Chefen för F 10 skulle informera flygplats-
chefen om den militära flygningens omfattning, samt
när landningsmärke lades ut. I §6 beskrevs Närzon
som ett område 4 km utanför fältgränsen och 400 m
i höjd. Sist i OSF/F 10 fanns Instruktion för trafikle-
daren:
I. a t t  före flygningens början låta utlägga land-

ningsmärket
2. att  meddela den civila flygledningen å Bulltofta

när landningsmärke utlägges och intages
3. att  på framställning av den civila flygledningen

å Bulltofta lämna orientering beträffande om-
fattningen av den militära flygningen under
dagen

4. att övervaka vid landningsmärket tjänstgöran-
de mekanikerpersonals arbete

5. a l t  vara väl förtrogen med civila flygplans av-
gångs- och ankomsttider

6. att  medelst vit flagga giva starttillstånd på civi-
la flygplan

7. at t  medelst röd flagga giva startförbud åt civila
flygplan

8. at t  när väderleken giver anledning härtill hava
uppsikt på QBI-tavlan

9. at t  när begäran om motortystnad framställes
tillse att densamma efterkommes.
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Äldre ty)avflygledar-
torn (ombyggt be-
vakningstorn) vid fah
28 Gunnar)), 1949
(SFF)

Dessa militära "trafikledare på märket" var fire
1942 särskilt avdelade piloter som med vit, alternativt
röd flagga svarade för säkerheten inom närzonen i
samband med start och landning. Flygfältets be-
gränsningslinjer utgjordes av tre meter långa rödgu-
la skärmar med permanent belysning, alternativt
kunde ruskor utsättas. Gul flagga markerade olämp-
ligt område. Vindriktningsvisaren vari T-form med
gulröd färg. Även vindstrut kunde anordnas. Under
mörker ersattes tecknen av optiska signaler. Med
dålig sikt avsågs QBI med gränsvärdena under da-
ger 100 m molnbas, sikt 2 km och under mörker 200
m molnbas, sikt 3 km.

Före start skulle ett förhandsmeddelande eller en
färdplan inlämnas till TL, men flygprogram kunde
ersätta detta. Efter landning skulle landningsmed-
delande lämnas till TL. TL förde flygplatsjournalen
med främst start- och landningstider, samt övriga
iakttagelser som kunde behövas vid överlämning.
Trafikvarvshöjd var 250 m, för grundläggande flyg-
utbildning, GFU, dock 150 m. Landningsmärket var
ett "T" av tyg som lades ut i landningsriktningen.

Förräddningstjänst skulle ambulansbil med släck-
nings- och bärgningsutrustning finnas.

Det varsällsynt med militär flygning i nedsatt sikt
och det skedde normalt inom närhåll och med lång-
samma flygplan. I samband med krigsutbrottet 1939
ökade instrumentinflygningarna, bättre navigerings-
hjälpmedel tillkom och en förbättrad väderuppfölj-
ning skedde. I Signal HF 1938 beskrivs hur inpejling
av flygplan skulle ske, men metoden torde inte ha
använts särskilt frekvent.

1942 sände flottiljchefen vid F 1 fyra stamflygfö-
rare till trafikledningen på Bromma på studiebesök

och samma år anställdes de två första trafikledarna
på F 1. Det fanns ingen reguljär utbildning av trafik-
ledare vid denna tid, utan man prövade sig fram. TL
uppgifter vari huvudsak administrativa: förande av
flygplatsjournal och handläggning av alarmerings-
tjänst och flygräddningstjänst. 1944 års luftfarts-
sakkunniga skriver:

Den funktion jlygledaren har att fylla inom flyg-
säkerhetstjänsten är förenad med ett betydande
ansvar och kräver framförallt stor rådighet och
beslutsamhet. Dessa tjänstemän måste fullt själv-
ständigt kunna leda flygtrafik, samt träffa de avgö-
randen som till exempel vid svårare väderlekssitu-
ationer kunna giva anledning till utan att hava det
stöd som på flygplatsen överordnad kunna lämna.
I  kritiska situationer kan försumlighet eller bris-
tande omdöme från flygledarens sida få mycket
allvarliga följder .för flygtrafiken.

Flygledarna måste äga sådanapersonliga egen-
skaper att de vinna förtroende hos den flygande
personalen och förmå göra sin vilja gällande gent-
emot dessa. En given förutsättning for tjänsteutöv-
ningen är att vederbörande befattningshavare un-
dergått flygutbildning och är  väl förtrogen med
luftnavigation. Här må tillika erinras om den ut-
bildning ifråga om markradiotjänsten som flygle-
darna skall undergå. De måste besitta goda språk-
kunskaper så att de obehindrat kunna lämna mu m-
liga anvisningar till de utländska flygförarna.

Efter 1945
Centralt utgivna föreskrifter började komma strax
efter andra världskrigets slut. "Vid flygverksamhet
i god sikt inskränkersig TL uppgiftertill att övervaka
att trafiken löper lugnt och friktionsfritt". "Trafikle-
daren är icke trafikpolis och skall därför icke sträva
efter att bestraffa obetydliga brott mot utfärdade
föreskrifter utan istället genom vägledning söka
förbättra eventuella brister"

Vidare beskrivs TL:s uppgifter vid nedsatt sikt:
"Vid flygning i nedsatt sikt ställs starkare krav på
trafikledningen än vid god sikt. Förare i flygplan
kunna då ej själva se övriga flygplan utan flygverk-
samheten skall ledas så att flygplan ej komma i
närheten av varandra. De skola även ledas så att de
inte komma i närheten av markhinder, det är av
speciell betydelse vid landning." Detta innebar att
flygning inom ytterzonen, nu en cylinder med radien
30 km och med en höjd av 3 000 m, genomföres så:
"Inom ytterzonen har T L  således oinskränkt
befälsrätt... flygplan få endast flyga in i ytterzonen
efter tillstånd av TL."

På stabsnivån organiserades Centrala flygtrafik-
tjänsten vid flygstaben (CEFYL). Här redovisas fyra
stabstrafikledare som svarar för administration, ut-
givande av föreskrifter—Meddelande om flygsäker-
hetstjänsten (MFS), samordning av militäroch civil
flygning, och utbildning av nya trafikledare. Dess-
utom anställdes två distriktstrafikledare som hade
ansvar för att reglera mörkerflygning och att sköta
flygräddningstjänsten nationellt. Man anser nu att
det vid flottiljerna bör finnas tre trafikledare.

129



Lokalt försökte de få trafikledare som fanns att
skapa en välordnad flygtrafik med de få hjälpmedel
som stod till buds. Flygplanen började under 1940-
talet förses med tillförlitlig radioutrustning. Radio-
trafiken utväxlades mestadels mellan flygplanen och
radiotelegrafisten på marken och mellan dem agera-
de TL med de råd och anvisningar som han kunde
bidra med.

I ett kompendium för TL i krig från 1948 skrivs
följande: "... måste framhållas att flygsäkerhetstjäns-
ten ej är avsedd endast för fredsmässiga övningar."
Några anvisningar av speciell betydelse för trafik-
ledn ingen i krig:

...med hänsyn till fientlig signalspaning skall
signal- och ordergivning i största möjliga utsträck-
ning genomföras med optiska signaler. Landnings-
belysningen rar därför endast hållas tänd under
landning. ...landningsfyren med sektorer i höjdled
kan måhända också medverka till att landningsbe-
lysningen kan göras svagare. Radiostation som så
att säga bildar hjärtat för flygsäkerhetstjänsten bör
därför skyddas inte blott för upptäckt utan även mot
anfall... TL kan komma att tvingas till att skaffa ett
flertal uppehållsplatser ... . . .av  synnerligen stor
betydelse, att egen radiotrafik reduceras ti l l  det
minsta möjliga... Detta gäller även vid fältmässiga
övningar. Före start provas radioförbindelserna med
korta förbindelseprov och strax innan start sänker
sig tystnaden. Efter start är det fortfarande tyst om
det inte uppstår flygplanfel.

För samverkan förutsätts relevanta tråd- och ra-
dioförbindelser hos TL med andra berörda organ
enligt följande:
Trådförbindelser
1) förutom anslutningtill flj telefonväxel börTL ha ett
direkt abonnemang på Automatiska Telenätet (ATN)
- ett abonnemang som inte publiceras.
2) direkttelefon till närliggande flygplatser
3) flygsäkerhetstelefon med abonnenterna: Flottilj-
chef, TL, väder, räddningsfordon, flygdivision, ra-
diostation, sändarstation, fältslinga.
4) anslutning till Chefstelefon i kanslihuset
5) inkoppling till flottljens högtalarsystem

Radiojärbindelser
1) förbindelse till TL vid märket, TLM
2) förbindelse till räddningsfordon (handie-talkie)
3) för förbindelse mellan TL och fpl användes KV
eller UKV och sändning skerdirekt eller via radiosta-
tion eller TM R (transportabel markradiostation)

Ljussignaler
1) signallampa med möjlighet att sända vitt, rött eller
grönt sken
2) signalpistol med möjlighet att signalera rött, vitt,
grönt eller rödgrönt ljus

Övrig utrustning i tornet
1) flygplatspärm I, II och III
2) signal HF
3) QBI och QGO-tavla

Räddningstjänsten leds av TL. Räddningsfordo-
nen består av brandbil och sjuktransportbil med
uppehållsplats vid FYL, och räddningsmotorbåt kan
också finnas. Läkare bör vara anträffbar under flyg-
övningstid. Landet är indelat i efterforskningsområ-
den enligt särskild karta. Om flygplan saknas medde-
las CEFYL, som lederoch beordrar berörda flottiljer
i sökandet.

Tillkommande flygregler anger att flygning utan-
för ytterzon bör ske enligt kvadrantregeln: flygplan
flyger på olika höjder beroende på vilken kurs man
styr. Kvadrantregeln omfattar fyra fält. Om flygning
planeras genom luftled under instrumentförhållan-
den skall färdplan insändas till berörd distriktstrafik-
ledning (civil). Under mörker regleras detta av CE-
FYL.

Perioden 1958-1970
Många gånger kunde TL anpassa sin trafikavveck-
I ing med hänsyn till kännedom om vad vissa besätt-
ningar kunde utföra. Dels visade sig detta gentemot
dem som inte flög så ofta, dels mot dem som vari god
flygtrim. Relationerna förbättrades bland annat ge-

TL arbetsordning
1. Ta g  väderunderlaget
2. Kontrollera radion
3. Informera övningsledarna
4. Sätt räddningsfordon i beredskap
5. Lägg ut signaler: Bansiffror, varningssig-

naler (högervarv, stråket oanvändbart,
skjutningar i  närheten). Signalplats vid
FYL

6. Fältinspektion
7. Beställ radiopassning på berörda flygplat-

ser; beställ radiofyrar hos CEFYL
8. Före mörkerflygninganmälan till CEFYL
9. Orientera väder och radiotelegrafisten om

flygningens omfattning. Ordergivning bör
ske skriftligt. "Tesagt" är inte nog.

10. För flygplatsjournalen

I fält var tankbilar
ovanliga på flygba-
serna innan Bas 60-
systemet var inför!.
Istället såg det oftast
ut så här. Tankning
av J 8 Gloster Gladi-
ator från bränslefat
1939. (KrA)
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Handpumpning at,
bränsle. men 1111fräll
ert tankbil. Flygpla-
nett av typ Northrop
B;8. 1940.

nom att TL deltog i de omskolningskurser till ny
flygplanstyp som gjordes, genom deltagande i flyg-
ning, i säkerhetsmaterielövningar både vinter och
sommar, de gemensamma genomgångarav al It som
tillhörde flygtjänsten som hölls veckovis, och ge-
nom de dagliga briefingarna.

TL-personalen knöts ihop med flottiljens led-
ning, främst efter den civilmilitära statusen 1961-
1978. 1. TL el ler C ATS, Ch ief Air Traffic Services.
som befattningen kallas efter inträdet i Luftfartsver-
ket, hörde alltid till den chefsgrupp som deltog i
flottiljchefens ordinarie sammanträden. TL deltog
alltid även i de mindre tillämpningsövningar som
genomfördes.

I tornet fanns aktuella förarinstruktioner (SF!.
Särskild förarinstruktion) för flygvapnets flygplan,
vilka kunde tas fram för att stötta flygförare som hade
anmält fel. Med avseende på nödläget kunde TL
lämna råd och anvisningar. A l l  annan flygtrafik
flyttades undan eller fick flyghänvisning till annan
flygplats ( FLYVIS), skjutövningaravhröts och föra-
ren fick fritt fram för landning. Al la räddningsresur-
ser kommenderades fram.

TL kunde främst genom pejlingar leda en desori-
enterad flygförare till säker landning vid tillexempel
kompassfel eller fel på sändarutrustningen. Detta
skedde som ledning enligt C-metod och mönstret
"om du hör mig - styr grader, alternativt sväng
vänster 30 grader". Han kunde också kontrollera
landställ och dylikt vid felindikeringar. Filmkameran
i tornet användes alltid vid landning med befarat
flygplanfel.

I flygets barndom varoptiska hjälpmedel det som
stod till buds för navigering. På 1930-talet började
den civila trafiken utnyttja radio och navigeringsfy-

Flygplatsbelysning
På fltg//filtet
1. transportabla banljus (batteri el ler stallyktor)

med centralt manövrerad flygplatspanel
2. flodljus (begärs av flygföraren, används

främst vid landning)
3. optisk inflygningsfyr (normalt 2,86 graders

glidbana för jetflygplan, inställningsbar)

Gränsljus
Markerar flygfältet med gult ljus. Uppställnings-
platser ( batteri lyktor)

Hinderljus
Fast/alternativt blinkande rött sken
Vindvisare
Vind-T med blå neonlampor, alternativt belyst
vindstrut

Flygplutsfiv-
Placerad 2-3 km från flygplatsen med vitt roteran-
de sken (två strålar)

På krigsflyggili
Transportabel fältbelysning.

TL uppehållsplats på krigsflygfält
TL uppehållsplats kan befinna sig i luftbevak-
ningstorn el ler i transportabel markradiostation
(TM R), så kallad kommandoplatsbuss (kpl-buss)
med glaslåda på taket. Ibland försedd med pejl.
Direkttelefon bör finnas till divisionschef, TMR
och väderstation. Rekognoscering av omgiv-
ning bör göras, exempelvis i händelse av nöd-
landning.
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rar på långvåg. Radioförbindelsen gick mestadels
via en telegrafist i radiostation eller i en TM R vid
fältet, eftersom telefoni på kortvåg var mycket be-
gränsad till sin räckvidd och svår att arbeta med på
grund av dålig hörbarhet.

1946 kom med inköpet avJ 26 Mustang UK-radion
med sina fyra kanaler och samtidigt konstruerades
ett antal handpejlar. Pejling var länge den grundläg-
gande metoden för att leda flygplan. 1952 tillfördes
F 1 flygplan J 33 Venom och samtidigt tillkom två
modeller av radarfyrar, Eureka och Babs, som kunde
visa riktningoch avstånd. Kravet på snabbare trafik-
avveckling accentuerades av flygplanens kortare
aktionstider och svårigheter att placera dem i vänt-
läge. Den metod som tillämpades vid F 1 utgjordes
av pejling till "plats", flygning på utkurs enligt
pejlskiva, och inflygning med radarfyr- Babs. Hand-
pejlen var svår att hantera och det var möjligt att
bestämma samma bäring i två lägen, 180 grader från
varandra.

Ett slags landningsradar, en PAR-station, instal-
lerades på Hässlö. Den bemannades av personal
från signalavdelningen och var ett utmärkt hjälpme-
del vid instrumentlandning. En modifierad form av
FMRP-5B tillkom som ökade pej I ingstillförl itl ighe-
ten och 1957 kom en ny automatisk pejl, FM RP-6.
Med denna säkrades pejlvärdena på ett snabbare
och mer hanterligt sätt.

Trafikavvecklingen skapade fram till 1945 inte
några större svårigheter eftersom flygplanen var få
och långsamma, inte flög i dåligt väder och kunde
vänta om det skulle bli köbildning inför landning. När
jetflygplanen kom med i bilden ändrade sig förutsätt-
ningarna på ett markant sätt. De hade kortare räck-
vidd och kunde inte placeras i väntläge under längre
tid. Samtidigt hade TL dock fått bättre hjälpmedel att
reglera trafiken med: Tillförlitlig UK-radio i flygpla-
nen och i tornet samt en UK-pejl som nu gjorde det

möjligt att leda och i förekommande fall reglera
trafiken på ett bättre sätt. Vissa försök med radar
gjordes men vann inte framgång på grund av att
apparaterna var svåra att arbeta med.

Antalet flygplan ökade på 1950-talet och det blev
ofta nödvändigt att styra upp divisionernas verk-
samhet. Slinglandningsmetoden var den vanligast
använda och tilldelning av särskilda "platstider"
inför landning under IMC infördes. Detta var inte
särkilt populärt hos divisonsledningarna, som nu
inte kunde samla all sin personal på samma sätt som
man tidigare hade gjort. Landningarna tog lite längre
tid men skedde kontrollerat. Särskilda angörings-
punkter och flygvägar in till landning kungjordes på
de nya flygplatskartor som togs fram, där man också
tog hänsyn till buller och annan verksamhet såsom
skjutning - Mil AIP (Military Aeronautical Informa-
tion Publikation).

Situationen vid krigsbaserna var inte lika proble-
matisk. För det mesta upprättade man inte formellt
något kontrollerat luftrum men agerade som om det
fanns en kontrollzon. Antalet flygplan vid basen var
mindre än vid flottiljen och verksamheten var mer
uppstyrd än annars. Här tillkom emellertid andra
parametrar att ta hänsyn till.

Samarbetet med luftvärnsförbanden måste regle-
ras för att undvika vådabeskjutning. Den normala
radioterminologi som användes fick ersättas av
"Kommer" på avstånd 30 km, och med "Framme" på
avstånd 10 km. Det blev också viktigare att både
under VMC och IMC hålla den fastställda farten
inför landningsvarvet: 550 km/h, så att orienteringar-
na till luftvärnskompanierna skulle kunna omsättas.

Särskilt jaktflygförbanden hade annars önskemål
om att hålla så hög fart som möjligt inför landning.
Detta underströks ytterligare under 1980-talet då
luftvärnsförbanden utrustades med robot 70. De
förlorade aldrig sin kontakt med flygplanen och

Snöslunga i arbete på
F 14. (SFF)
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Vintern 1942 skulle
underjanuari en tillfäl-
1 igflygbas upprättas på
Hammerdalssjöns is i
Jämtland. Den band-
traktor av typ Cater-
pillar som utrustats
med snöslunga gick
dock igenom isen, men
bärgades efter mycket
besvär och stationera-
des så småningom på
fält 27 Hallviken.(KrA)

krävde dessutom igenkänningsradarsvar ( I K-svar),
som kanske måste tolkas av eldledaren, för att det
inte skulle bli någon vådabeskjutning. Utbildningen
av luftvärnsbefäl utökades också vid KC-kursema
på BBS. Luftvärnet hade tidigare inte haft så stor
förståelse för hur flygförband kunde uppträda i
samband med landning.

Närradar, PJ-21 och PAR, på I 950- och 1960-talet
började tillföras flottiljflygplatserna gick trafikav-
vecklingen där mycket smidigare. Även DME-sys-
temet, som gav riktning och avstånd, medverkade
härtill, även om slinglandning oftast fick användas
under IMC. DME-systemet för navigering och land-
ning bygger på fråga-svar-metoden. Flygplanet sän-
der en fråga till radarfyren som besvarar denna. På så
sätt kan snabbt och kontinuerligt avstånd och rikt-
ning ges. Radarfyren för navigering kallades för
Anita och radarfyren för landning kallades för Bar-
bro.

På krigsbaserna användes under många år de
gamla slinglandningsmetoderna grundade på pej I,
nu underlättat av automatpejlen, FM RP-6. Enstaka
baser utrustades med Anita-fyr och Barbro-fyrarna
var flyttbara. Problemet med detta var emellertid att
det krävdes en noggrann provflygning med special-
flygplan för att godkänna dessa hjälpmedel på den
nya platsen.

Utbildningen av den utökade TL-personalen, även
civila flygledare från Luftfartsverket för att förbättra
deras krigsplaceringsbarhet, fick alltså även fort-
sättningsvis grundas på metoder utan radar. Dis-
kussioner fördes om att förse KC med radar. Lull-
värnsradam skulle kanske kunna länkas in? Det hela
stupade emellertid på att luftvärnsförbandet hade
krav på sig att ombasera en gång varje dygn. Det var
lite svårt att smälta för TL att luftvärnsförbanden
hade bättre koll på flygtrafiken omkring basen än vad
TL hade. Vissa lokala lösningar kom till. Inom basom-
rådet i Västergötland kunde det gamla KC på F 7
Såtenäs utrustas med en gemensam kontrollcentral
försedd med radar, som kunde betjäna baserna Så-
tenäs, Råda, Hasslösa och Lidköping.

En ljusning kunde anas när 37-systemet, med
bättre egennavigeringsförmåga, tillkom under 1970-

talet, men det innebar inte någon större lättnad i det
gamla pejlsystemet. Flygplan 37:s möjligheter till
"f ix" visade sig inte hålla måttet, utan det blev till att
göra detta med hjälp av pejl. Kanske skulle ett
samarbete med flygplantillverkaren och flygtrafik-
tjänsten inom Luftfartsverket ha kunnat bidra till att
lösa detta, med ett bättre system för trafikavveck-
ling, men den samverkan kom aldrig till stånd.

TL vid basbataljon
I början av 1960-talet fann basbataljonen sin organi-
sation och formerna för arbetet. Det övades mycket,
ofta i begränsad omfattning, men TL fanns alltid
med. Den organisation som stabskompaniet bygg-
des kring fick snabbt anpassa sig till den personal-
styrka som fanns tillgänglig och de krigsplacerings-
I istor som omfattade tre avlösningar fick i de flesta
förband minskas till två. Genom att utbilda och
krigsplacera även de civila trafikledarna från Luft-
fartsverket kunde TL-tropparna ändå få en bra be-
manning.

De mindre övningarna skedde till en början på
krigs- och övningsbaserna utan att något särskilt
luftrum hade avlysts. Man utgick helt enkelt från
principen att det fanns en kontrollzon med 10 km
radie och 500 m i höjd. Det mesta av flygningen
skedde alltså inom okontrollerat luftrum. En avlyst
kontrollzon (CTR) blev sedan alltmer det vanliga
fallet. Svårigheterna att avlysa större delar av luft-
rummet omkring flygbaserna berodde bland annat
på att den civila trafiken då skulle störas.

Sedan all personal inom ATS tillförts Luftfarts-
verket uppstod en distinktion mellan begreppen
trafikledare och flygledare inom trafikledningstjäns-
ten vid flygbas. Vid tjänstgöring på flygbas kallades
tjänsten TL, trafikledare, med flera uppgifter än en-
bart flygtrafikledning, vilket alltså kom att innebära
att den tjänsten var mera krävande och lite mer
kvalificerad än den vanliga fredstjänsten vid ordina-
rie flygplats. Vid mindre omfattande övningar ville
man främst på flygförarsidan minska något på kon-
trollen.

I likhet med den civila flygtrafikens Aerodrome
Flight Information Service (AFIS), en mindre om-
fattande tjänst än ren trafikledning, infördes i flyg-
vapnet motsvarande organisation Militär Informa-
tionstjänst för Flygvapnet (MIF). Denna befattning
bemannades i allmänhet av bastroppchef eller den-
nes ställföreträdare och avsåg att omfatta enstaka
flygplan väl utspridda i tiden. Inom denna tjänste-
gren skulle flygföraren själv i huvudsak svara för de
element som ingår i trafikavvecklingen på grundval
av de informationer om trafikbilden och väderförhål-
landena som MIF kunde lämna. Att genomföra till
exempel en instrumentinflygning krävde alltså mycket
av föraren.

Perioden 1969-1995
TL-personalen ökade nu ganska raskt sedan rekry-
teringsunderlaget hade breddats. 1974 integrerades
utbildningen för både militära och civila flygledare
vid Flygledarskolan i Sturup (FLSS), och Flygvap-
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nets flygtrafikledningsskola(FTLS) lades ned. Grund-
utbildning av militära TL skedde som reservofficers-
utbildning vid FFL för vidare befordran till FLSS i
Sturup för gemensam utbildning.

Flera ATS hade nu försetts med radar, PJ-21. Den
var visserligen gammalmodig och hade flera svåra
begränsningar, bland annat var den väderkänslig
och hade också relativt stora markekon som störde
ledningsmöjligheterna.

Procedurtrafikavvecklingen med slinglandning
var den förhärskande metoden i dåligt väder (under
IMC). De förfaranden som beskrev direktmetoder
användes lokalt men inte i någon större omfattning.
På övnings- och krigsflygbaser fanns nu automat-
pejlen FMRP-6 som huvudhjälpmedel och vid flottilj
hade ny pej I, FMRP-8, installerats. Några fa uteplat-
ser hade en Anita-fyr och Barbro blev snart standard
på de flesta krigsbaser.

Ny, modem och mer lättanvänd utrustning ti Ilför-
des under dessa år, ti l l  trafikledningens fromma.
Flygbaserna hade nu KC i  skyddad underjordisk
miljö och en ny TLF-kärra hade installerats ute vid
banan i stället förde tidigare anordningarna i barack-
er och i kpl-bussar. I vissa TLF fanns det en handpej l
av typ FMRP-5B. FMRP-6 var standardutrustning
på baserna i KC.

På fältbelysningssidan fanns banbelysning av
modern sort, men på taxibanor användes den tidiga-
re transportabla, batteridrivna EL-51. Sektorfyren
EL-47 hängde i sin enkla konstruktion med batterilå-
da med under lång tid, tills den ersattes av Precision
Approach Position Indicator (PAPI). Den tidigare
radioutrustningen ersattes av apparatur av moder-
nare snitt med integrerade radio- och telefonmöjlig-
heter, till exempel direktgenomslaget, som medgav
kommunikation mellan TL i KC och TLF, utan att de
behövde koppla upp sig varje gång.

PN-67, PAR, installerades på alla flottiljflygplat-
ser. Den enda utebas som tidvis hade PAR var
Jokkmokk eftersom den var ordinarie bas för SK 60,
som inte hade några egna navigeringshjälpmedel.
Vid flottilj kunde PAR-indikatorerna under övning
flyttas ned i flottiljens KC.

1954 tillkom den civila flygtrafiken vid vissa flot-
tiljflygplatser. Det skapade ibland stora problem
med trafikavvecklingen, dels var de civila flygplanen
långsamma, dels kunde de inte använda de militära
hjälpmedlen, utan fick förlita sig på radiofyrar. PAR
som hjälpmedel för civila flygplan dröjde flera år
innan det blev godkänt av Luftfartsinspektionen.
Under en övergångsperiod fick två olika inflyg-
ningsbelysningsanläggningar sättas upp på dessa
flygplatser, med åtföljande gigantiska manöverpane-
ler i tornet.

Vid flottiljerna var flygräddningstjänsten (FRÄD)
organiserad enligt rutin. Det övergripande ansvaret
låg fortfarande på CEFYL. Alarmeringstjänst (ALR)
och Efterforskning (EFT) organiserades centralt,
men delegerades oftast till berörd flottilj. Ett nytt
moment inom flygräddningen tillkom då SVENOR-
DA började sin verksamhet. För att kunna utnyttja
varandras närliggande flygplatser i fall av nöd öva-

des detta genom ömsesidiga besök i de nordiska
länderna, vilket krävde speciell utrustning. NATO-
flygplan kommunicerar på UHF. varför a Ila berörda
flygplatser fick två UHF-frekvenser: en nödfrek-
vens, 243,0, och en trafikfrekvens.

ÖB lämnade 1980 anvisningar fören utredning om
ett nytt flygbassystem och Arbetsgrupp BAS 90
kom rätt snart att kompletteras med en erfaren trafi k-
ledare. En mindre grupp trafikledare hade under ett
antal år tjänstgjort som lärare dels vid BBS/F14,dels
vid FFL/F 5. De hade även inlånade tjänstgjort vid ett
stort antal tillämpningsövningar över hela landet
och fått stor erfaren het inom basbataljonens olika
yrkesgrenar och denna erfarenhet kom nu väl til l
pass.

Inom basområdet skulle rörligheten bli stor för
al la förband; alla vägar utom taxibana och rullbana
skulle vara tillgängliga för alla fordon, de röda och
blå vägarna även för flygplan. För att reglera och
separera fordonstrafiken och flygplanen krävdes

Fotoliiinflygledartor-
net på F 12 Kalmar.

spanar
med kikare medan
major Gustav Lang-
en övervakar. 1950-
talet. (SFF)

A 32A Lansen på Es-
kilstunabasen. Under
en övning i september
1963 tarflygteknikerna
Torsten Söderberg.
Stig Sterkman och Nils
Parson lunchpaus i
närhetensavflygplanen.
(Rolf Pettersson via
SFF)
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Underrättelsepluton
med fordon och vag-
nar på väg ut till sin
krigsgrupperingsplats
vid enflvgbas, oktober
1961. (S. FF)

Radiotyst start och landning
För att inte avslöja när attack- och span ingsföre-
tag insattes vidtogs särskilda åtgärder. Att ett
företag var nära förestående kunde förstås avslö-
jas genom en omfattande radiotrafik före start och
därför skulle all radiotrafik, både på basradio och
flygradio, undvikas. Även tystnad kan vara talan-
de, så en normal basradiotrafik, eventuellt kon-
struerad, kunde göra viss nytta. Också omfattan-
de radiotrafik vid återflygning efter företag skulle
undvikas för att inte röja till vilken flygplats för-
bandet återbaserade.

Motorstarttiden kunde vid vissa företag vara
oreglerad ända tills det aktuella ögonblicket. För
det mesta var tiden K, anfallstiden vid målet, det
sista som skulle överbringas. Telefonledes för-
medlades uppgiften till klargöringschefen i Bak-
om att motorstart skulle ske, varefter han vidare-
befordrade detta med ordonnans. Denne teckna-
de raskt till rotemekanikerna som gav startsignal
till flygplanen. Order gavs också till TLF, som
beordrade aktuella vägposter, vilka hållits i bered-
skap vid sina postställen, att spärra av berört
vägavsnitt för utkörning till rullbanan. Framme
vid aktuell bana placerades en beredskapsbil.

Flygförbandet passade passivt basfrekven-
sen. När flygförbandet närmade sig startbanan
signalerade förbandschefen till beredskapsbilen
med strålkastaren med begäran om starttillstånd.
TLF, som hade kontinuerlig kontakt med TL i KC,
begärde nu efter meddelandet "banan fri" av TL
att ra lämna starttillstånd. Om detta medgavs, gav
TLF med signallampa fast grönt sken till förbands-
chefen. För att säkerställa detta gav beredskaps-
bilen blinkande ljus med strålkastarna.

Skulle starttillstånd av någon orsak inte kunna
ges med detsamma kunde flygförbandet ges till-
stånd att ställa upp genom blinkande grönt sken.
Skulle större hinder för start uppkomma avgav
TLF fast rött sken till förbandet, samtidigt som
beredskapsbilen körde fram för att blockera ba-

nan. Röd flagga kunde då också visas. Flygplan
med eventuella fel körde banan ut och parkerade
på taxibanan tills de kunde ges tillstånd att köra
tillbaka till Bakom. Flygförbandet lämnade efter
start passad basfrekvens utan särskild order och
företaget genomfördes därefterenligt företagsor-
der.

Detta kunde innebära att man skulle skifta
frekvens för attvara beredd att genom enkelriktad
sändning, så kallad C-metod, kunna ta emot ytter-
1 igare informationer från stridsledningen. Attskif-
ta frekvens vid rätt tillfälle kunde ske på olika, väl
förberedda sätt, vid en viss tidpunkt, eller vid
passage av en viss punkt, till exempel vid en
bestämd utpasseringspunkt vid kusten. För att
markera detta klistrades ett mångfärgat band runt
periferin på flygplanuret. Denna metod övergavs
emellertid, då det medförde att flygplan inom
samma förband av misstag kunde hamna på olika
frekvenser. Enkelhet var lösenordet.

Frågan om att genomföra inte bara radiotyst
start, som snart blev ett rutinförfarande, utan även
radiotyst landning diskuterades som en flygsä-
kerhetsfråga. Några försök gjordes i slutet av
1950-talet under VMC. Vid ett antal företag sände
TL på sin basfrekevens enligt C-metod med jämna
mellanrum ut relevanta uppgifter: QFE= lufttryck-
et vid banan och gällande bana med vinduppgif-
ter. Förbandet landade sedan på avsedd slutbas
under egen uppsikt.

Av flygsäkerhetsskäl upphörde dock detta.
Landning genomfördes i stället med fredsmässig
radiotrafik, även av hänsyn till samverkan med
luftvärnsförbanden. I början av 1990-talet genom-
fördes en övning vid Färilabasen, där radiotyst-
nad från start till och med landning fick övas för
jaktförband. Det skedde med gott resultat, även
om företagsfrekvensen gick ned något på grund
av en omständligare trafikavveckling med optiska
signaler. Radiotystnaden fick självfallet brytas
när säkerheten så krävde.
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någon form av trafikreglering. TL i arbetsgruppen
anmälde att befattningarna som TL/TLF vore de bäst
lämpade för denna syssla, eftersom vanan att reglera
och styra trafik på ett dynamiskt sätt fanns hos
flygledarna. Det blev också ett slags definitionsskil I -
nad mot flygledare, som var den vardagliga rollen
inom LFV.

En utbildning motsvarande MIF, kallad Militär
informationstjänst i krig (MIK), ordnades för dem
som skulle kunna upprätta en kortbana för start och
landning. För att klara ut de nya uppgifterna behöv-
des ytterligare en TL i KC - MarkTL, som skulle
reglera fordonstrafiken och svara för kortbanorna.
Personalbehovet inom basbataljon kunde tillgodo-
ses genom utökad utbildning, även om flygledare
med begränsad erfarenhet av tjänsten vid krigsbas
fick krigsplaceras på en del av de mindre krävande
befattningarna.

Väder, räddning och fälthållning
Inom FYL och sedermera ATS skedde redan frail
början ett nära samarbete med väderorganisationen.
Flygningen reglerades alltmer efter de nya bestäm-
melser som meteorologerna fick och tillgängliga
navigeringshjälpmedel. De gamla begreppen QGO
och QBI för dåligt väder ersattes av de mera interna-
tionella VMC och IMC.

Ett nytt sätt att beteckna vädergränser infördes
med Basvädersystemet. RÖTT väder innebar land-
ningsförbud, BLÅTT innebar att det var möjligt för
landning med PAR, GULT väder krävde Barbro,
GRÖNT väder krävde pejl i funktion, medan VITT
väder inte krävde särskilt landningshjälpmedel. Inom
basbataljonen samgrupperades Basväderobs ti l l-
sammans med TLF. FYL/ATS hade som uppgift att
reglera och initialt leda insatser av räddningstjänst,
fälthållningsresurser, samt marktelegruppens arbe-
te angående driften av radio, navigeringshjälpmedel
och flygfältsbelysning.

Räddningstjänsten var till en början blygsamt
anordnad med en bil med brandsläckningsaggregat,
en VW-buss med provisorisk bår för ambulansända-
mål och i förekommande fall en snabb räddningsbåt
i närbelägen hamn. Förbindelserna till räddningsle-
daren bestod av direkttelefon och en handfe-talkie
som sedan ersattes av basradio. Under ordinarie
flygövningstid befann sig räddningsgruppen i brand-
stationen. När flygning skedde hade gruppen bered-
skap i en uppehållsplats vid tornet. Sedermera ersat-
tes den av en bättre utrustad räddningsstation på
fältet.

Om en incident kunde befaras — felindikering i
flygplan, eller risk för forcerad landning i fall av nöd
— beordrades räddningsgruppen till en beredskaps-
plats, ti l l exempel "Högsta, söder", beroende på
landningsriktning. Ytterligare tillgängliga resurser
bemannades och kallades ut. När flygplanet ifråga
hade landat följde räddningsledaren efter under
utrullning och intaxning till parkeringsplatsen, för
att kunna ingripa vid behov.

Moderna räddningsfordon och förbättrad utbild-
ning infördes efter hand till flottiljerna ochmedförde

bättre insatsmöjligheter. På krigsbas var räddnings-
resurserna däremot mera begränsade - ofta bara ett
brandsläckningsaggregat efter en bogserbil och en
VW-buss. Det blev dock allt bättre med special-
byggda räddningsfordon in på 1980-talet. TL hade
en nära kontakt med respektive räddningsledare och
anordnade övningstillfällen både inom och utom
fältområdet, till exempel i form av urlyftningsövning-
ar av simulerat ofärdiga besättningar och efterforsk-
ningsövningar efter fallskärmsutsprång. Speciella
räddningskartor upprättades för noggrann lägesan-
gi vn ing inom närområdet som var väl rekognoscerat
av räddningsgrupperna.

Insatserna för fälthållning skedde mestadels un-
der icke flygövningstid. Ti l l  en början fanns det
enbart plogbilarsom var otillräckliga vid tätt snöfall.
Ett sätt att förbättra fältytan bestod i att medelst
vägvält jämna till underlaget (på gräs). Tillkomsten
av snöslungor förbättrade röjningsresurserna myc-
ket. När banorna permanentades tillkom andra pro-
blem och frågan uppstod: Röja bort snön eller inte?
Bromsverkan kunde faktiskt bli sämre efter röjning
än före, men blev det kallare så blev det spårigt.
Normalkravet var emellertid att bana och taxibana
skulle vara röjda före flygövningstidens början och
många hårda duster togs nattetid med kung Bore.

Kvarblivande bromsverkan blev allt betydelse-
fullare och metoden att flygfältsplutonchefen gick

Trafikledarens uppe-
hållsplats vid krigsba-
serna kunde till exem-
pel vara i ett luftbe-
vakningstornelleri en
så kallad kommando-
platsbuss (kpl-buss)
medglaslådapå taket.
(SFF)
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Elmniall.ogiym-infin, I

I n d i k 6 l o r l i n h e t

Ritning från 1955 på
hur en kommando-
platsbuss skulle se ut.
Övre delen av ritning-
en med "glaslådan-
saknas. (KrA)

Skiss över isbas på
sjön Tämnaren i nor-
ra Uppland. I  mars
1958 upprättades en
isbas for en hel divi-
sion där och en bana
på 2 300 x 30 meter
snöröjdes. Divisions-
chef var kapten Bo
Hagelborg och löjt-
nant Claes Jernowvar
flygstyrkechef (Bror
Bruzell)

UK W K

INTERIOR R O G E R  S I D A V- x 4 TV 6 Lut . .ar ld '

omkring på banan och bedömde halkan var inte
längre relevant. En särskild, bogserad vagn togs
fram för att mäta bromskoefficienten. Den ersattes
senare med en SAAB personbil med ett femte hjul
under chassit och en noggrannare avläsning av
koefficienten som visades på en särskild indikator-
remsa.

Underkylt regn gav ofta upphov till halka och låg
bromskoefficient - rena isgatan. Den metod som
kunde förbättra bromsverkan bestod i att sprida ut
ett gödselmedel, Urea, på bansystemet, eller åtmins-
tone i slutet av använd landningsbana. Det fick dock
inte vara kallare än —7 grader på banan, för i så fall
hade Urea ingen effekt. Flygfältsplutonen hade ett

svårt arbete vintertid och fick ha beredskap för att
även kunna göra insatser mellan flygpassen.

Sommartid klipptes gräsytorna med maskin. Den
civila metoden att låta fåren sköta gräsklippningen
tillämpades inte längre på de militära flygfälten. På de
permanenta ytorna tillkom efter hand sopmaskiner
för att hålla borta så kallat FOD-skräp* som riskerade
att sugas in i flygplansmotorerna. De komplettera-
des med mera effektiva sop- och blåsmaskiner för att
förfina röjningsgraden. Det gällde bara att inte sopa
för mycket. På krigsbaserna sköttes fälthållningen
av bastroppens personal med lite mindre resurser än
på flottilj.

Fram till 1960-talet användes isbaser för start och
landning vintertid. Det var främst i Övre Norrland
som sådana arrangerades, men även i övriga Sverige
anordnades det baser på sjöisar, ti l l exempel på
Tämnaren i Uppland, på Storsjön utanför F 4 och på
Glan vid F 13. Även flygplan som J 28 Vampire, J 29
Tunnan och J 35 Draken har landatpå isbas. Baserna
anordnades så att man utanför det upplogade land-
ningsstråket borrade hål i isen så att vatten trängde
upp, frös och på så sätt förstärkte istjockleken på
banan. Senare planer på att arrangera isbaser bland
annat för SK 60 genomfördes inte, eftersom det inte
ansågs vara förenligt med flygsäkerheten.

TL hade nära samarbete med bastelegruppen och
reglerade tidvis deras insatser. De skötte service och
tillsyn av TL radio och navigeringsutrustning samt

* FOD Fore ign  Object Damage/Foreign Object Debris
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den omfattande flygfältsbelysningen. På krigsbas
var bemanningen I ite mindre men det fanns alltid en
god servicenivå för TL utrustning och signal- och
sambandspluton.

Ett viktigt underhållsområde var flygfältsbelys-
ningen. Den utvecklades från stallyktor via batteri-
lådor till lågintensiv/högintensiv inflygningsbelys-
ning med rullblixtbelysning. Den batterilåda som
hängde med längst var den optiska sektorfyren med
variabel inställning för glidbanan, långt in på 1980-
talet. Den ersattes av PAPI- med inställningen 2,86
graders glidbana för jetflygplan. En egenhet fanns
på de militära flygplatser där även civil I u ftfart före-

Fänrik Torbiörnsson, F 14, med radio av model! tidig
"mobiltelefon".(SFF)

kom. Där krävdes nämligen olika typer av inflyg-
ningsbelysning, bland annat fick rullbl ixtbelysning-
en inte användas av civila flygplan.

Utrullningshindren monterades på flottiljflygplats
i huvudlandingsriktningarna, el ler där en eventuell
avåkning kunde medföra stora skador. På krigsflyg-
plats fanns det utrullningshinder enbart i en land-
ningsriktning. Utrullningshindren harfångat upp ett
antal flygplan, men de var begränsade till fartområ-
det upp till strax över 200 km/h och beroende av att
inkörande flygplan kom något så när rakt in i hindret.

Bas 90-övningen Moses
1983 prövades det nya bassystemet i full skala på
Hagshultsbasen. Ett intensivt arbete börjar för att
skola in bland annat ett stort antal TL från hela
Sverige så att de kan det nya bassystemet på sina fem
fingrar när övning Moses väl skall börja. Många
saker har aldrig gjorts tidigare och det gäller att ha
visioner. Och inte minst, att gilla läget. I den mindre
arbetsgruppen AgBAS har det mesta av de förvän-

J 29A Tunnan på isbas
1955, troligen sjön
Roxen i Östergötland.
(SFF)

F1vgtrafildedare Evan
Sönnentam i trafikle-
dartornet, 1965. (SFF)
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Hasslösa 1968. For-
don och utrustningsom
användes på baserna i
krigsorganisationen.
Sambandsplanet avtyp
Sk 16 och bränsle-
tankarna med mera är
bra maskerade - men
den röda traktorn...
(Via Mikael Stockman)

Räddningsstyrkan pu
Hasslösa på sin mas-
kerade uppställnings-
plats 1968. Räddnings-
tjänsten leddes av Ira-
fikledaren och rädd-
ning.slbrdonen utgjor-
des av en brandbil och
en .sjuktransportbil i
form av en Folkvagns-
buss. (Via Mikael Stock-
man)

tade skeendena skissats men ingen vet ju riktigt hur
allt detta skall fås att fungera i verkligheten. Det enda
säkra är att det blir ett stort antal fordonsrörelser
inom det utvidgade basområdet.

I tre veckor gnuggas alla TL och TLBI i det nya på
Såtenäs. Därefter sker förflyttning till Hagshult och
fortsatt övning på plats. Ingenting är riktigt färdigt,
bara nya vägskyltar och liknande kostar flera miljo-
ner att anlägga. Nya telefonväxlar installeras - de har
inte kunnat prövas ordentligt så konstruktörerna
från Ericsson är med och övervakar funktionerna.
Det är ett riktigt fullskaleprov som skall göras.

Övningen rullar igång och ljudnivån blir snabbt
orimligt hög - instruktörerna talar och anvisar i ett!
Ibland tar de helt enkelt i sin ambition över den
befattning som de skallstötta. Flygverksamheten är
avsiktligt låg, det är på markTL och på TL-biträdet
som trycket snabbt ökar med frågor om tillstånd för
marktrafiken. Ute regnar det mest hela tiden.

I KC börjar ledningen att fungera på ett hyggligt
sätt. Att följa upp ärsvårt, men det mesta verkar ligga

i fas med utvecklingen. Trängseln i KC ärdet svåras-
te att klara. Förutom mängden av stridsdomare slus-
sas då och då högt prioriterade studiebesöksgrup-
per in, vad det nu kan finnas att se innan besättning-
en har värmt upp.

Ute på vägsystemet tilltar den vilda trafiken och
efter en nattlig session med förbandskontrol lanterna
beslutas om ett fyra timmars övningsuppehåll föratt
diskutera hur marktrafiken skall kunna regleras. Till
och med de som flagrant har brutit mot alla trafikreg-
ler - till exempel den som flyttat stoppbocken på
kortbana B och orsakat ett flygplanspådrag undgår
sanktioner, trots att en formell anmälan har ingått till
bataljonschefen.

I gamla Bakom vid knutpunkten kallad LASSE
samlas den prioriterade trafikgruppen. De försvarar
sitt fria körande med att det är svårt att kom ma fram
på telefon för att fa tillstånd att fa köra el ler att få
information om bästa, framkomligaste väg. Två nya
telefonnummer tas fram i  den nya AXT-växeln -
äntligen ett sambandsmedel med tillväxtmöj I igheter
(helt datoriserat som AXE). Dessutom får de berörda
en förnyad genomgång av trafikplanen av markTL
och han inpräntar vikten av att ringa - inte bara för
tillstånd utan föratt få information föratt, om möjligt,
undvika de punkter där köer lätt bildas och att hitta
lämpligare väg, även om det skulle ta lite längre tid.
Hurskall man kunna förmå de jäktande fordonsförar-
na att inse att det många gånger är mycket bättre och
snabbare att köra runt på en oprioriterad väg med
mötesmöjligheter, än att bli stående vid en avspärrad
kortbana i tio minuter-en plats där mången bilförare
är ett eller annat hjärtslag från infarkt!

Övningen återupptas och nu flyter det bättre på
vägsystemet, även om de omfattande avspärrning-
arna vållarstor irritation. Vägvisningen blockerarpå
ett frustrerande sätt, men säkerheten ställs ju främst.
Efter några dagar beslutar övningsledningen att
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Modern räddningsbil
tillhörande F 14,1994.
(SFF)

göra ettprov under nattetid med lägre tryck i trafiken,
med löpande avspärrning. Det är verkligen spännan-
de. Hur många bilar skal I slinka emellan, hur många
skall dyka upp utan att vara förvarnade, hur många
skall hindra bogseringen av flygplanen?

Ingenting hindrar flygplanrörelserna och nu ärett
nytt smidigare sätt introducerat. Helt plötsligt har
framkomligheten ökat på ett enastående sätt, egent-
ligen är det bara vid kortbanorna som det blir tillfäl-
liga stopp. Ett försök att öppna för att släppa igenom
väntande bilar visar på svårigheter. Man kan lätt tro
att det bara är att lyfta på bommen, släppa igenom
trafiken och sedan återigen spärra av, men många
fordon är långsamma och det tar alltid minst en kvart
att stoppa upp bilarnas rörelser igen!

För FlygTL blir det ibland toppar, framförallt när
basen överbeläggs med både jakt- och attackför-
band. Till detta kommerdet ibland transportflygplan
och eftersom pejllandning vid denna tid är det enda
tillgängliga navigeringshjälpmedlet så blirdet lång-
rotning. En luttrad Herculespilot suckar på avstånd
60 km inflygning:

- Så mycket fin utrustning i flygplanet och så sitter
man här, långt ute och pejlar sig fram.

Jo, han kom ned, även om det tog sin tid och sedan
blockerade han basen i en halvtimme genom att köra
fel i den halvkaotiska situation som uppstår med
över 16 flygplan samtidigt på basen.

Mängden flygplan lägger också en hämsko på
biltrafiken som far söka sig nya vägar. Underhålls-
tjänsten, som är en ny gren för flygvapnet, fungerar
bra, liksom markförsvarskompaniet, men man kan
konstatera att det inte behövs så stora jägarförband
för att sätta en hel basbataljon på beredskapsfot -
cirka åtta elitsoldater i en rörlig grupp...

Efter en vecka inkommerett meddelande om att en
stor rysk helikopter, en Mi-4, kommer att passera
alldeles utanförbasen, men den går i luftleden RÖD 1

och har vederbörligt tillstånd. Al l t  ser ut som en
tanke: dess långsamma framfart är som gjord för att
avlyssna och registrera vad som sker på basen.
Uppståndelsen är stor och verksamheten dras ner,
helikopterns väg följs noga av luftvärnet, som är de
enda som har tillgång till radar. Alla håller andan en
stund, men det förmärks ingen aktivitet från den
förbiflygande... och så fortsätter övningen igen.

Så småningom slutar det att regna och så är
övning Moses slut.

TLF-funktionen i Bas
90-systemet
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Klargöring av J 35F
Drakenfrån F 10. Den
så kallade smalbanan
var avsedd förJ 35 och
var 2 000 meter lång
och 12 meter bred. Den
hade högre inflygnings-
områden och smalare
stråkytor än de övriga
banklasserna. (SFF)

Landningsmärke an-
vändes för att reglera
flygtrafiken i samband
med start och landning
och normal! var det
trafikledarensom hade
ansvar för att land-
ningsmärket var rätt
utlagt.

Utformning av flygbaser
Leif Andersson

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för militär flyg-
ning (OSF) var en publikation som i första hand
riktade sig till flygförare. Där fanns kapitel om befäls-
och ansvarsförhållanden, planläggning av flygning,
flygtrafikbestämmelser, förbandsflygning, flygsä-
kerhetsbestämmelser för luftstrid, instrumentinflyg-
ning, med mera.

Vind

II

De första reglerna för utformning av militära flyg-
platserhittarman i OSF 1947. En ny OSF gavs ut 1965
och i denna har regler för utformning av militära
flygplatser tagits bort. De återfinns i stället i MIL AIP
(Military Aeronautical Information Publication), som
då var en ny publikation, som beskrev faktiska
värden på respektive flygplats, luftrummets utform-
ning, navigerings- och landningshjälpmedel, radio-
frekvenser, med mera. Indelningen följde delvis den
civila internationella luftfartsorganisationenICAO:s
rekommendationer. I  Sverige finns idag en AIP-
Sverige som riktarsig mot civil luftfart och MIL AIP
som är inriktad mot militär luftfart.

1978 utgavs BML-F (Bestämmelser för militär
luftfart — Flygplatser). Innan dess fanns egentligen
inga normvärden för utformning av flygplatser, till
exempel värden förbanlängd, banbredd eller (örytor
som skulle vara hinderfria. IML-F (Instruktion för
militär luftfart—Flygplatser), somkom ut 1995, var en
förbättrad BML-Foch RML-F 2000 (Regler förmilitär
luftfart— Flygplatser) en förbättrad IML-F. De norm-
värden som angavs var noggrant övervägda, delvis
utprovade men till stor del tagna från de regler, som
den civila internationella luftfartsorganisationen
ICAO ger ut.

Omsättning av ICAO-reglerna till svenska civila
förhållanden kallades BCL-F (Bestämmelser för civil
luftfart— Flygplatser). TFG (Tjänstemeddelande för
Försvarsmakten) är ett sätt att publicera vissa be-
slut. Vad gäller flygplatser så har man publicerat
indelning av dessa och sekretessfrågor i TFG.
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OSF 1947
IOSF 1947 fanns i ett av kapitlen flygplatsrelaterade
föreskrifter för flygning underdager. Så här stårdet:
"De huvudriktningar på flygfältet, som främst avses
för start och landning, benämnes stråk. Flygfält kan
därjämte vara försett med banor(permanentbelagda,
snöröjda)". Detta antyder att stråk var den vanl igas-
te formen på flygfält och att permanentade banor inte
varså vanligt förekommande. Vidare anges att stråk
är 100 m brett och bana i regel 30-100 m. En bana som
är mer är 45 m bred anses idag som en mycket bred
bana. Sannolikt permanentade man till att börja med
de 100 m breda stråken. Den banlängd som krävdes
var ju inte alls så lång som idag.

En signalplats skulle finnas. Från den skulle op-
tiska signaler (duktecken, flaggor, blink) kunna vi-
sas. Vid signalplatsen skulle en signalmast finnas för
hissande av signaler. Vindstruten som idag är röd/
vit skulle vara gul/svart. En nummertavla, som visa-
de vilket stråk (vilken bana), som för tillfället skulle
användas, skulle finnas vid signalplatsen.

För utmärkningav flygplatsen under dagergällde
att flygfältets begränsningslinjer helt eller delvis
kunde utmärkas med gulröda eller gula gränsskär-
mar. "Då snö täcker flygfältet, kunna skärmarna
ersättas ellerkompletteras med ruskor". Hinder eller
obrukbara delar av flygfältet skulle utmärkas med
röda eller gulröda hinderflaggor. Med gula flaggor
utmärktes områden som "böra undvikas".

"Landningsmärke användes för att reglera trafi-
ken i samband med start och landning, då det befin-
nes lämpligt med hänsyn till förarnas utbildnings-
ståndpunkt, flygningens omfattning och förhållan-
den i övrigt på flygplatsen. Landningsmärke medför
ordning och reda i trafiken samt minskar risken för
kollision. I övrigt bestämmerflottiljchefen,eftervilka
grunder landningsmärke skall användas". Normalt
var det trafikledaren som hade ansvar för att land-
ningsmärket var lämpligt utlagt. Det fanns tre sorter,
zonmärke, stråkmärke och banmärke.

Luftrummet runt en flygplats var indelat i närzon,
ytterzon, inflygningssektoroch grundlinje. De upp-
gifter som idag redovisas i MIL A1P, till exempel
banans utformning och riktning, taxibanor, ljussys-
tern, med mera, kunde man på den tiden finna i en av
Chefen för flygvapnet fastställd bok kallad "Flyg-
platser". Del l innehöll tlottilj- och övningsflygplat-
ser, del Il krigsflygplatser och del III civila flygplat-
ser. I  bihang 2 återfanns kartor över flottilj- och
övningsflygplatser samt vissa civila flygplaster.

I kapitel VII angavs flygplatsrelaterade föreskri f-
ter för mörkerflygning. Här ståratt "flygplatsfyr har
till ändamål att vägleda flygplan till flygplats". Det är
intressant att den internationella luftfartsorganisa-
tionen ICAO idag angeratt flygplatsfyr bör finnas på
flygplats. Den har alltså varit borta i många år och
anses nu behöva återinföras. Flygfältets gränser
skulle utmärkas med gränsljus av en meters längd
med fast gult sken och som skulle placeras på gräns-
skärmarna. Hinder i flygfältets närhet skulle utmär-
kas med enkla eller dubbla hinderljus med fast rött
sken. Det är i stort sett så även idag.

Fältgräns

Vind
150 m

0

0

0

0

50 å 100m A. Fält utan bana B .  Fält med bana

x 0
Fältgräns

Teckenförklaring
CO vit lampa
X  flodljus eller strålkastare I reserv

För belysning av för start och landning lämpliga
delar av flygfältet kunde endera flodljus användas
eller så kallad landningsbelysning. Landningsbe-
lysning var något som liknade det vi idag kallar
banbelysning. Landningsbelysning skulle på stråk
bestå av en lamprad och på bana två lamprader.

MIL AIP 1965
1962 togs ett första förslag till en MIL AIP fram och
konceptet finns bevarat på Krigsarkivet. 1965 tycks
en komplett MIL AIP officiellt ha givits ut och i den
redovisas normer för utformning av flygplatser i
kapitlet "Militära flygplatser". Här beskrivs olika
typer av flygplatser, sekretessfrågor, "anordningar
vid flygplats", "utmärkning av flygplats", "normer
for märkning av rullbanor" och "principskisser för
flygplatsbelysning". Några värden för banklasser
fanns inte. Inte heller för stråkytor el ler ytor runt en
flygplats som skall vara hinderfria.

Flodljus L a n

Den övre vänstra vita
lampan markerade
landningsriktningen.
Om för start och land-
ningavsedddelavkg-
fillet
obrukbar skulle två
röda lampor siitlas ut

höger om lampra-
den och vid banal;

lampraderna.

För helvisning av fik
start och landning
Iiimpligadelaradlyg-
faltet kunde lodljus
(stora stridkasiare)

Vi indaS .

Vind

Centrumlinje

ningsriktning
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Hinderhöjd kring en
start- och landnings-
bona.

J 358 Draken F 10-68
(fpl 35250), augusti
1968. Verksamheten
på krigsbaserna skul-

vara svårför enjien-
de att upptäcka från
luften, alltså var kra-
vet på skyl viktigt, men
det var också nödvän-
digt kompromissa
mellan detta krav och
flygsäkerhetskravet.
(SFF)

KONISK YTA

HORISONTELL YTA

A

SEKTION A - A

H

H = TtlIken hinderhöjd I

Flygfältets begränsningslinjerskulle fortfarande
vara utmärkta med gulröda eller gula skärmar. De så
kallade 600-metersskärmarna, som markerar 600 m
återstående ban längd, nämns nu för första gången.
Krav på sådana finns även idag. I OSF 1965 nämns
utrullningshinder. Denna typ av utrustning fanns
sedan tidigare men är svårt att hitta dokumentation
om. Sannolikt kom utrullningshinder i samband med
att Draken började komma ut på förband.

Bankantljusen skulle ha 75 meters avstånd, idag
är kravet 60 meter. Beskrivning av "sättljus" fanns.
Det var strålkastare som från sidan lyste in på banan
under en sträcka av 375 meter. Sektorfyr fanns av typ
Siemens el lerJungner. En intressant sak är att trans-
portabelt ljussystem fanns beskrivet. Detta är idag
aktuellt igen, nu för internationella insatser.

I TFG 760261 regleras hur militära flygplatser
indelas, deras referensnummer, deras namn samt
sekretessfrågor. F 17 har här bytt namn från Kallinge
till Ronneby. Märkligt nog kan man även idag se

tidningsartiklar där namnet på F 17 anges till Kal-
linge. Indelningen vari flottiljflygplatser, övnings-
flygplatser typ A och typ B samt krigsflygplatser.
Krigsflygplatserna, som var hemliga, var bara några
få, till exempel Ålem och Eneryda. Smalbanor och
kortbanor fick inte anges som öppna uppgifter.

BML-F 1978
År 1975 kom man inom flygstaben fram till att utform-
ning av flygplats måste regleras på ett bättre sätt. En
arbetsgrupp skapades med representanter från sam-
bandsavdelningen, trafikavdelningen, flygsäkerhet-
savdelningen och basavdelningen. Som förebild för
de nya normerna hade man Luftfartsverkets publika-
tion BCL-F (Bestämmelser för civil luftfart— Flyg-
platser), som i sin tur var grundad på ICAO Annex
14.

Den nya publikationen fick namnet BML-F, Be-
stämmelser för militär luftfart— flygplatser. Sannolikt
var tanken att man skulle fortsätta att ta fram normer
enligt Luftfartsverkets modell, det vill säga fler pu-
blikationer skulle finnas under begreppet BML, till
exempel BML-D, driftbestämmelser. Så blevdet dock
inte.

Den civila publikationen användes som förebild
vad gäller utformningen. Man utgick också från de
civila normerna och prövade i vad mån de gick att
tillämpa. Det var en bra tanke, bland annat beroende
på att civil trafik nu hade börjat bli meromfattande på
ett antal mi 1 itära flygplatser. Om samma normer kun-
de gälla både civilt och militärt skulle det underlätta
för båda parter.

Vad gäller krigsbaserna fanns ju ett behov av att
de skulle vara svåra för en fiende att upptäcka från
luften, alltså var kravet på skyl viktigt. Här blev det
nödvändigt att kompromissa mellan skylkravet och
flygsäkerhetskravet. Begreppet Bas 90 existerade
ännu inte, men tanken på spridning till ett större antal
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banor fanns. Smalbana finns beskriven och kortba-
na finns beskriven, dock inte med samma värden som
sedan blev gällande för Bas 90. Banklasserna var
indelade från ett till fem. Vid banklass I -3 fanns en
motsvarande civil banklass angiven. I BML-F fanns
också normer för helikopterflygplats. Dessa normer
kom dock inte att tillämpas i så stor utsträckning, då
företrädare för helikopterverksamhet gärna hävda-
de att man kunde landa och starta där besättningen
ansåg lämpligt. Någon helikopterflygplats som följ-
de BML-F normer upprättades aldrig.

Nu angavs för första gången detaljerade värden
for utformning av rullbana, banstråk, utrullningsom-
råde, väg i utrullningsområdet, taxibana, reservstart-
bana, taxibana transportflygplan, start- och stigom-
råde, inflygningsområde och övriga hinderfria ytor.
Om man jämfor militära och civila normer ser man att
längden på utrullningsområdet är betydligt större i
de militära kraven än i de civila. Det beror på att de
flesta typer av militära flygplan bara har en motor och
om motorn lägger av under starten så är risken stor
att rulla ut i utrullningsområdet. Dessutom har mili-
tära flygplan högre start- och landningsfarter.

Ett annat krav som är högre ide militära normerna
är inflygningsområdet. Militärt hardet en lutning på
2 %, medan det civila värdetär2,5 %. Militära system
for instrumentinflygning, till exempel Barbro, TILS
och PAR, gav en glidbana på 5 % eller 1:20. Vid
användning av meter- och kilometermått är det en-
kelt att kontinuerligt, som förare under en slutlig
inflygning, räkna vilken höjd man skall ha jämfört
med avståndet till banan. Civilt, där ILS har använts
sedan cirka 50 år tillbaka, använder man en glidbana
på 3 %. Eftersom fot och nautiska mil används civilt
finns där inte samma möjlighet att som förare konti-
nuerligt kunna räkna ut sin höjd. Detta äralltså skälet
till att man militärt måste ha ett inflygningsområde
som är lägre, för att fa samma separation till terräng-
en.

Exempel på värden, därde civila normerna ställer
större krav är banbredd och bredd på stråkytan.
Smalbanan var avsedd förJ 35 Draken och vart 000
meter lång och 12 meter bred. Vid Heby fanns en
smalbana där Draken-divisionerna övade. Tolv me-
ters bredd upplevdes som väldigt knappt, då Draken
hade hög anfallsvinkel vid landning, och nosen
delvis skymde banan före landning. Kortbana var
avsedd för Viggen. Den var bredare (17 m) än smal-
banan och kortare (cirka 1 000 m).

Smalbana och kortbana hade högre inflygning-
sområden, smalare stråkytorän de övriga banklasse-
rna. Fyra procent lutning på inflygningsområdet
innebär kort separation till terrängen då glidbanan är
fem procent. Detta får ses som en kompromiss mellan
flygsäkerhetskravet och kravet på skyl av banan.
Samma sak gäller den smala stråkytan, flygsäkerhe-
ten har fått stå tillbaka for kravet på skyl av banan.
En företeelse som fanns med i BML-F var reserv-
startbana. Den skulle vara minst 1 200 meter lång och
minst 8 meter bred. Det blev aldrig någon bantyp som
publicerades i MIL AIP eller MIL AIP H. Vid utgiv-
ning av IML-F 1998 fanns den inte med.

IML-F 1995
BML-F föll delvis i glömska under början av 90-talet.
Avsikten var att omarbeta den varför inga nya exem-
plar trycktes, vilket gjorde att den inte hade den
spridning som hade varit önskvärd. 1993 beställdes
en offert från Fortifikationsverket (FORTV) på arbe-
tet att, i  samråd med flygstaben, ta fram en ny
publikation som reglerade utformning av flygplat-
ser. Den kom att heta IML-F (Instruktion för militär
luftfart— flygplatser) och kom ut 1995.1arbetet hade
man en del kontakter med den civila Luftfartsinspek-
tionen och en målsättning var att, i möjligaste mån,
ha samma bestämmelser militärt som civilt.

Flygplatsinspektioner hade hitintills gjorts av
flygstaben. Genom personalreduceringar i staben

Kortbanorna i Bas 90-
konceptet var avsedda
för flygplan 37 Viggen.
De var bredare (17 m)
än smalbanan och kor-
tare (cirka 1 000 ni).
Viggen-systemet klara-
desigmedkortare ban-
längd än Draken och
därför kunde även ett
antal civilajlygplatser
utnyttjas som krigsba-
ser. (SFF)
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JAS 39 Gripen landar
på vägbas (kortbana)
1996. 1 MIL A/P pre-
senterades den infor-
mation som flygfära-
ren behövdefiratt star-
ta och landa på enflyg-
plats. Fram till 1997
fanns en hemlig MIL
A/P där bland annat
information om Bas 90-
systemets kortbanor
redovisades. (Saab via
SFF)

blev resurserna begränsade och denna uppgift la-
des då i stället ut på de tre flygkommandona. Den
togs omhand på ett bra sätt och intresset för att
kontrollera att de baser som fanns inom respektive
flygkommandos område uppfyllde normerna, öka-
de. Vid inspektionerna upptäcktes bland annat, att
entreprenörerna vid bygge av kortbanorna, ibland
hade "tullat" på måtten vad gäller stråkytorna. En
annan avvikelse från normerna, som var vanlig, var
att skog hade växt upp i inflygningsytan. Det var inte
alltid lätt att komma fram till en överenskommelse
med markägaren att avverka skogen så att normerna
innehölls.

Banklasserna gjordes om något. Exempelvis skul-
le tidigare bank lass I, 2 och 3 ha en banlängd på minst
2 000 meter. Det ändrades för banklass 1 och 2 till min
1 800 meter, vilket ansågs tillräckligt, och för ban-
klass tre till 1 500 meter. Skälet var att Viggen-
systemet, som nu var dominerande, klarade sig med
kortare banlängd än Draken och att ett antal civila
flygplatser hade ban längden 1 500 meter. Vid sprid-
ning skulle dessa kunna utnyttjas.

En stor förändring i IML-F gentemot BML-F var
att man nu strävade efter att bygga ljussystem, som
i stort var utformade efter de civila normerna. Tidiga-
re kunde det finnas två olika inflygningsljussystem
på en flygplats med både militär och civil trafik. Med
en gemensam inflygningslinje minskade anlägg-
nings- och underhållskostnaderna samt ökade flyg-
säkerheten, då risken för att flygledaren skulle tända
fel ljuslinje försvann.

Något förvånande är möjligen att de "snäva"
ytorna vid kortbanorna behölls. Samma krav på skyl
fanns ju inte som under det kalla krigets dagar.
Förbättrad hinderfrihet vid kortbanorna borde ha
fatt en direkt påverkan på flygsäkerheten, men lyck-
ligtvis har inget haveri inträffat som berott på detta.

Normer för en ljuslinje för inflygning, som kunde
accepteras av både mi I itär och civil luftfart skapades.

Den kom mi I itärt att heta14. Utformningen vari stort
sett lika som den civila Calvert-linjen, dock komplet-
terad med blixtljus. På krigsbaser kunde det vara
svårt att bygga14-1juslinjer då andra markägare kom
in i bilden. Därför skapades en ljuslinje som var 450
meter istället för 750 meter. Den benämndes I4K.

Diskussionerom man kunde använda kortbanor-
na under mörker pågick under många år. Så sent som
i mitten av 1990-talet diskuterades detta och flygsä-
kerhetssektionen i Högkvarteret sade då bestämt nej
till detta. En fråga som uppmärksammades var att
automatstartande reservkraftförsörjning bara fanns
på flottiljflygplatserna. Det förekom sannolikt tidi-
gare att divisionschefen beordrade mörkerflygning
vid krigsbas utan att bränsle skulle innehållas för
alternativ flygplats, ovetande om att automatstar-
tande reservkraft inte fanns för försörjning av ljus-
system och flygradio.

I IML-F definieras flygplatschef, som en person
som har flygsäkerhetsansvar för flygplatsen enligt
IML-F:s normer. Tidigare hade det inte funnits nå-
gon befattningshavare med ansvar för att normerna
innehölls vid respektive flygplats.

I MIL AIP presenteras all information som flygfö-
raren behöver for att starta och landa på en flygplats.
Fram till 1997 fanns en hemlig MIL AIP där bland
annat information om Bas 90-systemets kortbanor
redovisades. Vid flera tillfällen hade flygförare tagit
fel på kortbanor och huvudbanor beroende på att
kortbanor inte fanns redovisade på de öppna inflyg-
nings- och landningskartorna. I TFG 970001 togs
bland annat beslut om att kortbanorna kunde redo-
visas öppet. Vid den tidpunkten fanns så noggrann
registrering av terrängen från satelliter att det inte
längre gick att hålla kortbanornas lägen hemliga.

Några namnbyten gjordes. Exempelvis byttes
Gunnarn mot Storuman, vilket är namnet på kommu-
nen där flygplatsen ligger. Nu fanns civil luftfart på
flygplatsen och i den civila A1P:n var namnet Storu-
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man. Indelningen var nu i  flottiljflygplatser och
övningsflygplatser, och inga hemliga flygplatser
fanns kvar.

RML-F 2000
I Försvarets författningssaml ing 1997:15 angavs att
"den militära flyginspektionen skall utarbeta de fö-
reskri fter som behövs för att främja flygsäkerheten.
Föreskrifter for militär luftfart skall kungöras i Regler
för Militär Luftfart, RML". Detta sammanföll med ett
behov av revidering av IML-F och den publikatio-
nen blev nu en del av RML-dokumenten och fick
namnet RML-F.

Förändringarna var bland annat att ytterligare
närmanden gjordes till civila regler. En inriktning mot
internationella insatser och samverkan med NATO
var skäl för detta. NATO strävade också mot de
internationella luftfartsregler som gavs ut av ICAO.
Det blev allt vanligare att man flög i samma luftrum
som civil trafik och på samma flygplatser.

Samverkan med Luftfartsinspektionen var ut-
märkt. Som tidigare nämnts varglidbanan vid instru-
mentinflygning 2,86 grader militärt, medan 3,0 grader
gällde på den civila sidan. En annan skillnad var att
sättpunkten enligt militära regler låg 100 meter in på
banan medan den låg 300 meter in enligt de civila. På
vissa flygplatser gjordes nu kompromisser så att
2,86 grader och sättpunkt 300 meter in på banan
kunde användas både militärt och civilt. På så sätt
behövdes bara en glidbaneindikator (PAPI), vilket
minskade kostnaderna för båda parter. En annan
skillnad var att längden på utrullningsområdet med
normal stråkbredd civilt var 300 meter, medan 150
meter var normalt enligt militära normer.

Smalbanan var nu borta, eftersom Draken-syste-
met var avvecklat, och banklass 4 (smalbanan) kom
nu att avse en gräs- och grusbana för transportflyg-
plan. ICAO hade nyligen gett ut nya normer för

utformning av helikopterflygplats och dessa var
även, i stort sett, accepterade av NATO. I RML-F
hänvisades vad gäller normer för helikopterflyg-
plats helt till den civila BCL-F och NATO:s normer.
Boden kom att bli den första helikopterflygplats i
Sverige som följde normerna.

Blixt, eller rullblixt som den ibland kallas, har i
många år använts militärt. Företeelsen finns civilt
men ICAO:s normer på blixt anger ett mycket lägre
värde på ljusstyrka än vad den militära blixten har.
Krav på blixt finns även idag i RML-F. På de militära
flygplatser, där civil trafik förekommer och där det
finns militär blixt, har civila besättningar lärt sig att
uppskatta blixten. Luftfartsinspektionen och senare
Luftfartsstyrelsen har inte haft några invändningar
emot att den militära blixten används av civil luftfart.
I RML-F 2000 finns ingen beskrivning av transpor-
tabla flygplatsljussystem (TP-ljus). I början av 1990-
talet hade befintliga TP-Ijussystem utrangerats av
elsäkerhetsskäl. Under 1990-talet diskuterades ny-
anskaffning, till att börja med för användning på
kortbana, men sedan för användning vid internatio-
nella insatser.

Om man undersöker i vad mån flygplatsens ut-
formning har varit en orsak till haveri där normerna
inte har innehållits kan man konstatera att det bara
har inträffat i ett fatal fall . Ett sådant tillfälle var 1992
då en Lansen i starten på Malmen fick punktering
och avbröt. Flygplanet rullade via utrullningsområ-
det ut i utrullningshindret. Utrullningsområdet hade
höjdskillnader som gjorde att noshjulet bröts av och
flygplanet demolerades och började brinna. Besätt-
ningen klarade sig som väl var.1 normerna för utrull-
ningsområdetståratt"flygplan skall kunna rulla eller
kana utan att brytas sönder". Sedan kan haverier ha
inträffat där normerna i sig inte var flygsäkerhets-
mässigt tillräckliga. Frågan går inte att besvara utan
att en omfattande analys görs.

Två JAS 39 Gripen på
en vägbas (kortbana).
(Saab via SFF)
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Flygbas 90, TUBas och Basbataljon 85
Dag Fåhracus
Medförfattare Björn Sjöstedt

1 Bas 60- systemet, som
kom att ersättas av Bas
90, klargjordes och
parkerades attack- och
spaningsplan på flyg-
planplatser i det bakre
klargäringsområdet
(Bakom) och i  Upp-
ställningsområdet
(Uom). Här skjuts en
A 32A Lansen in på en
flygplanplats, septem-
ber 1959. (Lars Samu-
elsson via SFF)

Den första kontakten med en krigsbas fick författa-
ren som kadett i februari 1961 då F 20 baserade med
J 29A på Hedenbasen väster om Boden och vi flög
under bistra vinterförhållanden. När vi inte flög
sattes vi i biträdesbefattningar i olika enheter vid
basen. Under större delen av 1960-talet var jag
krigsplacerad vid 212. jaktflygdivisionen med base-
ring fält 40 Fällfors. Under 1970- talet varjag krigs-
placerad i olika flygspaningsdivisioner med base-
ring Halmstad och Västerås. Under denna period
fick jag alltså se bassystemet från nyttjarens sida.

Underperioden augusti1970 1970ti11 april 1979 tjänst-
gjorde jag vid flygstabens planeringsavdelnings
flygplandetalj med ansvar för typutvecklingen av
S 37 Viggen och utveckling av materiel och organi-
sation för ny underrättelsepluton. Efter studierna i
samband med utveckling av ett lätt attackflygplan,
som främst var ett projekt för att komma i ny fas för
nästa jaktflygplansutveckling, började flygstabens
studieavdelning att undersöka flygbassystemets
sårbarhet. I det gemensam ma fikarummet fick om-
givningen sig till livs mycket av de funderingar och
överväganden som gjordes for att förbättra flyg-
systemens förutsättningar att överleva flygbekämp-
ning av våra krigsbaser.

Jag bidrog delvis aktivt med att engagera spa-
ningsdivisioner från F 11 att medverka i kontroll av
maskeringsförsök inom mitt eget projekt med ny

underrättelsepluton och även av sådana som initie-
rades av basstudiegruppen.

Under en kort period från våren 1979 till hösten
1981 tjänstgjorde jag som baschefvid F 1 i Västerås.
Redan vid denna tid började flygvapnets flottiljer att
beröras av det kommande bassystemet och vi fick i
uppgift att rekognoscera utbyggnadsmöjligheter
för de krigsbaser vi hade ansvar för. I samband med
krigsförbandsövning med flygfältsarbetskompani-
et vid Eskilstunabasen 1980 byggde två plutoner var
sin spridd flygplanplats vid vägen mellan Kjula och
Ärla som övningsobjekt.

Påvåren 1981 tillfrågades jag om jag var intresse-
rad av en ny befattning som chef för en organisation
som skulle inrättas för utveckling av bas- och under-
hållssystem, TUBas (Taktisk Utveckling Bas). Efter-
som F 1 var under avveckling tackade jag ja till
erbjudandet och stationerades i oktober 1981 vid
F 14 för att börja bygga upp TUBas organisation och
verksamhet. Jag kvarstod som CTUBas till 1988 då
jag tillträdde som chef för Flygvapnets Basbefäls-
skola, BBS, en befattning som jag hade fram till min
pensionering 1995. Från 1986 till 1997 var jag krigs-
förbandschef för 212. basbataljonen påJokkmokks-
basen, de två sista åren som reservofficer.

Jag har haft stora möjligheter att påverka utform-
ningen av systemet, att påverka utbildningen til l
flertalet befattningar i systemet och att utveckla min
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egen basbataljons förmåga genom två genomförda
repetitionsövningar, Särskild Övning för Befäl (SÖB),
och däremellan under vinterförhållanden en krigs-
förbandsövning, KFÖ, med ca 85 % av bataljonens
totala personalstyrka.

Omvälvande förändring
Studierna av bassystemet ledde fram till en väsent-
ligt förändrad, dimensionerande hotbild. Det var inte
längre kärnvapenhotet som skulle vara styrande för
utformningen av vårt bassystem, utan konventio-
nella attackvapen med specialvapen för att skada
rullbanor och taxibanor, yttäckande vapen och mål-
sökande bomber och robotar med ökad precision för
bekämpning av hårda punktmål. Angriparens för-
bättrade underrättelseinhämtning innebar färskare

och mer detaljerad information om planerade an fal Is-
mål. Detta ställde högre krav på att vi frekvent
förändrade uppställning av flygplanen och vidtog
åtgärder som försvårade för och förv il lade an fal Ian-
de flyg.

I Bas 60-systemet klargjordes flygplanen före
start i speciella klargöringsområden, förjaktflygplan
normalt i främre klargöringsområde (Framom) i ome-
delbar närhet av ena eller båda ändarna av rullbanan.
Attack- och spaningsflygplan klargjordes normalt i
ett från banan långt tillbakadraget k largöri ngsområ-
de (Bakom). Klargöringsmaterielen, drivmedel och
flygammunition var stationär vid flygplanplatserna.
Om basen anfölls med yttäckande vapen som insat-
tes mot våra klargöringsområden, riskerade vi att ra
stora förluster av såväl flygplan som klargöringsre-

Exempel påfränzre klar-
göring.sområde (Fram-
om). På Hedenbasenfält
32. syns här spår från
olika utbyggnadsfaser.
En så kallad "bukett"
som huggis på med värn
av typ Törebodabåge
och till höger syns en
plattaför transportflyg-
plan där ett plan av typ
Tp 79 står. Utveckling-
en stannade emellertid
på Bas 60-stadiet och
Heden blev aldrig aktu-
ellfär utbyggnad till Bas
90-standard. (Tomas
Warming)

AJ 37 Viggen nr I från
F 15 (fpl 37052) drar
på för start. (SFF)
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En JA 37 Viggen klar-
görspåensniikickillyg-
bas. (SFF)

surser. Flygplan som var föremål för service, repara-
tion eller inte behövdes för aktuella flyginsatser var
uppställda i uppställningsområdet (Uom) beläget
sex till tio kilometer från banan. Även dessa flygplan
var feta mål som lätt kunde bekämpas med yttäc kan-
de attackvapen. Basens utformning innebar oftast
att såväl uppställningsområdet som de bakre k largö-
ringsområdena hade en enda och gemensam flyg-
planväg som förbindelse till banan. En angripare
skulle därför med relativt begränsade anfallsresur-
ser kunna skada flygplanvägen och därmed låsa
inne många av våra flygplan på marken.

Studierna ledde fram till beslut om att vårt flyg-
bassystem skulle utvecklas mot ökad spridning av
flygplanen inom och mellan olika flygbaser. Sprid-
ningen skulle åstadkommas inom den enskilda ba-
sen genom att ett antal flygplanplatser byggdes,
vilka skulle vara väl åtskilda, normalt i betäckt ter-
räng som försvårade upptäckt. Målet var att det
skulle finnas dubbelt så många spridningsplatser
som det antal flygplan som avsågs baseras vid
basen.

Spridningen av flygplanen syftade till att försvå-
ra (örangriparen att hittaoch bekämpa våra flygplan
på marken. Den skulle kompletteras med att flygpla-
nen frekvent flyttades, vilket benämndes skydds-
förflyttning, mellan olika flygplanplatser för att för-
svåra för angriparen att ha ett aktuellt underlag för
sina anfall mot våra flygplan på marken. Man vidtog
också maskeringsåtgärder och anskaffade flygplans-
attrapper som användes som skenmål. Flygplan
AJ 37 och S 37 mönstermålades och planer gjordes
för att vid beredskapshöjning mönstermåla flyg-
planplatser med samma mönster som flygplanen.
Några baser försågs med anordningar för maskering
för att skyla flygplanplatsernas öppningar mot tax-
ivägen.

Rörlig klargöring
Spridningen och rörligheten för flygplanen krävde
att klargöringsfunktionen också gjordes rörlig för att
kunna hålla de materiella och personella resurserna
på en rimlig nivå. Det innebar att inför varje strids-
uppdrag krävdes transport av drivmedel, ammuni-
tion, beredskapsaggregat, syrgas, verktyg med mera,
ti 11 flygplanens aktuella platser. Klargöringsförban-
den utrustades med egen transportkapacitet för
personal, drivmedel, flygammunition och diverse
annan klargöringsutrustning. Rörligheten för klar-
göringsresurserna, som fick benämningen rörlig klar-
göring, medförde att dessa kunde omgruppera från
de utsatta flygplanplatserna, så snart klargöringen
utförts, varigenom risken för utslagning genom flyg-
anfall reducerades.

1 Bas 60-systemet leddes klargöringstjänsten av
en klargöringsledare grupperad i vardera främre och
bakre klargöringsområdet. I Bas 90-systemet place-
rades i stället klargöringsledaren med biträde i kom-
mandocentralen, KC, en fortifikatoriskt skyddad
central för att leda flygplanrörelser på marken såväl
som i luften vid flygbasen.

För att försvåra för angriparen att låsa våra flyg-
plan på marken beslutades att antalet start- och
landningsmöjligheter skulle ökas genom att, som
komplettering till den befintliga banan, som benämn-
des huvudbana, bygga så kallade kortbanor som var
avpassade till Viggens korta rullsträcka vid land-
ning. Den ideala utformningen av basen innebar att
huvudbanan och kortbanorna var förbundna med
varandra genom en taxiväg som medgav rundkör-
ning av flygplan för egen motor och att de spridda
flygplanplatserna skulle ligga längs taxivägen.

Även flertalet civila flygplatser skulle användas
i krig. Vid vissa planerades smärre utbyggnader för
att tillgodose krigsflygplanens behov av att till ex-
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empel snabbt kunna starta eller att ställas upp på
undanskymda platser. Sådana baser benämndes
sidobaser, medan andra flygplatser som inte anpas-
sades benämndes reservbaser i Bas 90-systemet. De
enligt Bas 90-principer utbyggda baserna benämn-
des huvudbaser. Alla baser och flygplatser som
avsågs användas för våra flygstridskrafter samman-
fördes i flygbasgrupper. Varje flygbasgrupp bestod
av en huvudbas, till vilken knöts en eller flera sido-
baser och/eller reservbaser.

För att kunna påbörja banreparation så snart som
möjligt efter anfall mot bansystemet vid en bas
förstärktes basstabens möjligheter att skaffa sig en
uppfattning om skadeläget och ammunitionsröj-
ningsfunktionen. Särskilda så kallade ammunitions-
röjningsladdningar utvecklades för att oskadliggö-

ra bomber och andra ammunitionsslag på plats, både
sådana som låg på ytan och sådana som trängt ner
under markytan. Stora ansträngningar gjordes för
att utveckla ett amröjningsfordon, som mekaniskt
eller på annat sätt skulle kunna oskadliggöra minor
och mindre stridsdelar på bansystemet och i dess
närhet. Ansträngningarna bar till slut frukt i form av
en bepansrad hjullastare som försågs med ett ammu-
nitionsröjningsaggregat monterat i hjullastarens lyft-
armar. Fordonet röjde undan minorna i sin egen väg.
Amröjfordonet fick en mycket viktig roll, inte minst
som tätfordon i den räddnings- och röjningsstyrka
som insätts snarast efter ett flyganfall.

Flygförarna är i likhet med flygplanen en oersätt-
lig och knapp resurs i ett krig. För att förbättra
skyddet övervägdes att bygga en fortifikatoriskt

Klargöringsplats med
flygplan 37 under test-
körning as, elektronik-
system med uppkopp-
lade mobila utrustning-
ar. (Tomas Warming)

Franuagningavett värn
byggt av armerad be-
tong gjordes under 70-
talet för att utröna om
det fanns någon hård-
gjord skyddslösning
som kunde möta hotbil-
den. Det  var avsett för
ettflygplan med upplag
för utrustning i sidorna.
Kostnaderna för en se-
rieuibyggnad skulle
emellertid ha reducerat
resurserna för vägbas-
utbyggnaden. Denna typ
av skydd riskerade ock-
så att snabbt bli obsolet
med hänsyn till hotbil-
den. (Tomas Warming)
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Ett atrial skenmål typ
fpl 35-37 skulle finnas
inom basbataljonens
ram får att förvilla en
angripare vid utspa-
ning och anfall. Olika
konstruktioner prova-
des, fasta med duk på
stolpar och flyttbara
med duk på en riggsom
var bogserbar efter
Ett flertal prototyper
planerades för krig-
sanskaffning. Bilden
visar ett flyttbart sken-
mål på maskering.små-
lad platta. (Via Tomas
Warming)

skyddad uppehållsplats för flygförbanden, så kallad
upl flyg, vid varje huvudbas. Man fann också att
bataljonens ledningsförmåga behövde förbättras
och skyddas mot fysisk bekämpning. Man överväg-
de därför att bygga en fortifikatoriskt skyddad led-
ningsplats också för bataljonsstaben. Beslutet blev
att inrymma både upl flyg och bataljonsstaben i
samma fortifikatoriskt skyddade anläggning, vilken
gavs benämningen bascentral, BasC.

I bascentralen samgrupperades utöver flygför-
banden och basbataljonsstaben, de för ledningen
av flygförbanden och bataljonen viktiga funktioner-
na sambandscentral, meteorolog med vädergrupp
och underrättelsegrupp. BasC hade egen matsal,
begränsad förläggning för flygförare, egen vatten-
försörjning, hygienutrymmen, reservkraft och sluss
för personsanering av C-stridsmedel

Flygbasens interna samband förbättrades ge-
nom utbyggnad av baskabeln, automatiska telefon-
växlar i KC och BasC och ett nytt basradiosystem.
Det extema sambandet utökades med ett antal an-
slutningar till Televerkets nät.

Styrdokument för basförbandens
utveckling
Flygstaben förutsåg att, som en följd av ovan rela-
terade förändringar, basbataljonens uppgifter, or-
ganisation och taktik skulle behöva genomgå ge-
nomgripande förändringar. En arbetsgrupp utsågs
1980 att utarbeta en taktisk, organisatorisk och eko-
nomisk målsättning för basbataljon 85, TOEM bas-
bat 85. Det var ett beslutsunderlag som Försvarsde-
partementet krävde för ställningstagande till kost-
nadskrävande projekt inom krigsorganisationen. Som

regel upprättades en preliminär PTOEM som under-
lag för utveckling och prov och en slutlig STOEM
som underlag för beslut om att införa organisatio-
nen. Uppgiften i det här fallet innebar att utarbeta ett
dokument att läggas till grund för beslut om hur
basbataljonerna i Bas 90-systemet skulle verka tak-
tiskt, vilken organisation de skulle ha och att de
skulle införas i krigsorganisationen 1985.

Sammanhållande för bassystemet inom flygvap-
net vari början av 1980-talet flygstabens Basavdel-
ning, FS/Bas. CFSBas bedömde att förändringarna
av såväl taktik som organisation för basförbanden
skulle bli mycket omfattande och ansåg det lämpligt
att organisera en särskild enhet för taktisk utveck-
ling och utprovning av bassystemet. Motsvarande
funktioner hade tidigare organiserats för varje nyin-
fört flygsystem (TU35, TUAJ37, TUS37 och TUJA37).
Det fanns också en permanent organiserad enhet för
utveckling och utprovning av stridslednings- och
luftbevakningssystemet benämnd TUStril. Erfaren-
heten från dessa organisationer visade att de spelat
en viktig roll försina respektive systems utveckling.
Chefen för flygvapnet beslöt att en organisation för
Taktisk utveckling av bas- och underhållssystem,
TUBas, skulle organiseras med fem militära tjänster
och placeras vid F 14 från den 1 juli 1982. Underteck-
nad utsågs till chef och stationerades vid F 14 redan
den 1 oktober 1981. Valet av F 14 för TUBas var främst
betingat av att där fanns flera av flygvapnets fack-
skolor med fackkunskaperom flygsystemens under-
håll vid Flygvapnets Tekniska Skola, FTS, fackkun-
skaper om stabs- och sambandstjänst vid Flygvap-
nets Stabs- och Sambandsskola, FSS, och bastjänst
vid Flygvapnets Basbefälsskola, BBS.
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BBS förfogade över utbildningsanläggningar,
varav särskilt en spelanläggning för träning av per-
sonal som skulle tjänstgöra i olika befattningar i
basernas KC kom till stor nytta för TUBas verksam-
het. Lydnadsförhållandena reglerades så att uppgif-
terna ställdes av CFV/CFSBas direkt till CTUBas
som löste dem och rapporterade direkt tillbaka. Detta
berodde på att man dels förutsåg att resurser för
TUBas utprovning i stor utsträckning skulle utgöras
av freds- och krigsförband ur olika flottiljer, dels ville
man inte att TUBas som organisation skulle ra en
"skolstämpel" på sig.

Den första bemanningen kom att bli Björn Sjö-
stedt, major som ursprungligen utbildats inom Rb
68-systemet och därefter tjänstgjort i befattningar
inom F 13 basenhet, Bengt Persson, major som
utbildats inom armen och rekryterats till BBS som
chef för utbildningen i fältarbetstjänst, Tor Thures-
son, major, flygutbildad, ursprungligen från F 12,
som genomgått förvaltningsutbildning och tjänst-
gjorde som intendent vid F 14, Bertil Ståhl, kapten i
teknisk tjänst med förflutet som stationskompani-
chef vid F 10, samt Björn Steinmarck, kapten ur
markförsvarsfacket, som CF 14 ställde till TUBas
förfogande.

Uppdraget var att utveckla taktik och organisa-
tion för basbataljon 85 och att genomföra fullskaliga
prov med basbataljon.

En organisation skapas för att lösa en uppgift,
och för att kunna utforma organisationen på bästa
möjliga sätt bör man först formulera uppgiften. Varje
basbataljon hade två uppgifter, dels att betjäna
flygförband, dels att försvara flygbasen så länge
den har områdesansvar.

Att betjäna flygförband betyder i vid bemärkelse
att svara för klargöring och underhåll av flygplanen
och all service som flygförbandet behöver för sin
taktiska verksamhet, såsom väderinformation, un-

derrättelser, samband, förläggning, förplägnad,
transporter, sjukvård, bevakning och skydd. 1 upp-
giften ligger också att vidmakthålla basens använd-
barhet och att efter anfall genomföra erforderliga
räddnings- och röjningsinsatser samt åtgärder, som
ammunitionsröjning och banreparation. Att försva-
ra flygbasen innebär att skydda flygförbanden och
den egna verksamheten mot markanfall samt att
hindra en angripare från att ta basen.

När TUBas erhöll sitt uppdrag var vissa delar
redan utvecklade, såsom materiel för den rörliga
klargöringen och maskeringsåtgärder som mönster-
målning och anskaffning av ett begränsat antal
skenmål. En provisorisk Anvisning för Stations-
kompani, Anbas Stnkomp, hade utarbetats för pro-
ven med rörlig klargöring. Rekognoseringar för ut-
byggnad av ett antal baser till Bas 90-standard hade
påbörjats. Endast Hagshultsbasen, som hade varit
försöksbas för maskeringsprov, var av nära ful Ibor-
dad Bas 90-standard och blev därför den bas som
kom att utnyttjas för fullskaleprovet med basbatal-
jon 85. Ett antal materielprojekt pågick inom Försva-
rets materielverks arbetsgrupp Ag bas.

När vi startade utvecklingsarbetet såg vi tre stora
problemområden. Var den ökade rörligheten en Tu-
lipanaros? Hur skulle vägnätet utnyttjas och trafi-
ken styras? Hur såg markhotet ut? Hur skulle bevak-
ning och försvar lösas? Hur skulle bataljonen grup-
peras, förläggas, försörj as och ledas? När vi började
borra i dessa frågor, fann vi att lösningarna påver-
kade varandra ömsesidigt.

Primär riskzon - ett styrande begrepp
Fanns det något reellt markhot mot flygbaserna
under inledningen av ett angrepp på Sverige? Hur
såg markhotet ut i ett längre förlopp? Basstudierna
gav inget konkret svar på dessa frågor. Om en
angripare bedömer att våra åtgärder kräver alltför

Maskeringsmålade
flygplanplatseribakre
uppställningsområde.
Frånvänster:tornplats,
skenmål (Viggen), ka-
mouflagemälad AJ 37
ochomåladAJ37. Spa-
ningsfoto från nära
håll. (Via Tomas War-
ming)
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Rullande maskerings-
ridåer med fäs t r ä d
kunde ställas framfor
uppställningsplatser-
na för alt dölja dem
från insyn. Stolpar för
ytterligare maskering
med hjälp av nät. Stol-
par och trädridåer an-
skaffades för ett antal
baser. (Tomas War-
ming)

stora flygresurser för att hans mål med ett luftan-
grepp skall nås kan hans åtgärd vara att satsa på
sabotageförband. De skulle störa och så långt möj-
ligt försvåra våra flyginsatser och åsamka oss för-
luster av till exempel flygplan och flygförare. Angri-
paren förutsattes kunna inplantera sabotage förband
på vårt territorium innan en öppen konflikt brutit ut,
varigenom han kunde ha fördel redan av en bered-
skapshöjning. Det var känt att utländska krigsmak-
ter utbildade denna typ av förband.

Flyghotbilden kompletterades med att sabotage-
förband utgjorde ett hot på marken mot bland annat
våra flygbaser under inledningen av ett angrepp.
ett framskridet skede utgjorde landsatta el ler på
marken framträngande fientliga markstridskrafter hot
mot våra flygbaser varvid syftet bedömdes vara att
ta flygbaser för att använda i  egna operationer.
Hotbilden kom senare att kortfattat beskrivas i den
hemliga publikationen Taktiska Anvisningar för
Basförband TA Bas.

Flyghotet bedömdes rikta sig primärt mot våra
flygplan på marken, huvudbanan, kortbanorna, taxi-
vägarna, samt våra ledningsplatser BasC och KC.
Det innebar att personal eller materiel som befann sig
på eller i närheten av dessa objekt utsattes för hög
risk att drabbas vid ett flyganfall. Områdena som
beskrevs av banor, taxiväg, BasC och KC med angiv-
na riskavstånd från respektive objekts centrum gavs
benämningen Primärriskzon. Denna upprättades för
varje bas och beskrevs i bataljonens stridsplan för
att styra gruppering av underenheter, trafikreglering
och skyddsåtgärder för personal och materiel som
måste befinna sig inom zonen for att kunna lösa sina
uppgifter.

Vilken inverkan fick då hotbilden på bataljonens
verksamhet? Bland det första vi gav oss i kast med
vartrafikregleringen inom basen. Proven med rörlig
klargöring hade genomförts enbart med klargörings-

enheter och nödvändiga resurser för flygtjänsten i
övrigt, utan konkurrens med alla andra enheter inom
en basbataljon som kräver transporter och rörelser
inom basområdet.

Det stora problemet var att de bästa vägarna i
varje utbyggd Bas 90-bas utnyttjades till taxivägar
och kortbanor och att flygplan inte kan möta el ler
köra om fordon på den vägbredd som användes.
Som påpekats tidigare utgjorde taxivägarna en stor
del av den primära riskzonen och skulle därför und-
vikas. Redan i en kontrollerad provmiljö fann vi att
omfattande styrning av trafiken fordrades för att
undvika hinder för flygplanens förflyttningar, inklu-
sive starter och landningar. Vad var det då som
genererade bataljonens trafik och var behövde den
gå fram? Var kunde den gå fram? Det som styrde
trafikflödena var dels befintligt vägnät, dels grup-
peringen av olika enheter och deras behov att utföra
såväl taktiska transporter som egna underhållstrans-
porter.

Klargöringsledning och trafikreglering
Den rörliga klargöringen var redan på väg in i krigs-
organisationen för att så fort det var möjligt förbättra
bassystemet. Framtagning av utrustning och prak-
tiska prov genomfördes av flygmaterielförvaltning-
ens underhållsavdelning i en tillfällig organisation
Ag bas. Ag  bas hade genomfört ledningsspel i
utbildnings-KC och gjort en provisorisk anvisning
för Stationskompani. Eftersom spridning av flygpla-
nen på marken var en viktig skyddsåtgärd var det av
största vikt att skapa metoder för ledning och ge-
nomförande av erforderliga trafikregleringar och
dirigering av såväl flygplan som klargöringsenheter.
Inom TUBas fann vi att det varangeläget att göra en
förbättring av de medel som Ag bas kommit fram till.
Hur komplicerad ledningen kunde bli, berodde främst
på var klargöringen skulle utföras.
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Om det gällde klargöring vid huvudbanan av ett
el ler flera flygplan som skulle landa eller redan be-
fann sig där var uppgiften okomplicerad eftersom
det inte krävde några trafikregleringsåtgärder på
tax iväg utan bara inom det så kal lade manöverområ-
det. Om ett landande flygplan skulle klargöras långt
från huvudbanan eller ännu värre på spridd flyg-
planplats efter landning på en kortbana krävdes att
ett antal trafikregleringsåtgärder utfördes.

Först måste kortbanan upprättas vilket innebar
att man spärrade av mellan kortbanans båda flyg-
planplatser och spärrade eventuella korsande vägar
och reglerade så att landande flygplan fick fri väg att
taxa till den planerade flygplanplatsen. Dessutom
gällde det att dirigera klargöringstroppen till rätt
plats i rätt tid så att den inte hindrades av trafikreg-
leringen förflygplanet. Man börhålla i minnet attvid
en krigsbas körs ett antal fordon av förare som inte
är vana att samtrafikera med flygplan inom samma
område och på samma vägar. Det måste alltså vara
enkla men tydliga åtgärder för att säkerställa flyg-
och trafiksäkerhet.

I Bas 60-systemet var vakthavande befäl i KC chef
för verksamheten. Det fanns inget skäl att ändra på
detta i Bas 90-systemet. Vakthavande befäl bestäm-
de normalt i samråd med övriga befattningshavare
med hänsyn til l det taktiska läget vid basen var
flygplanen skulle ställa upp. För att skapa underlag
för en samordnad ledning av flygplanrörelserna på
marken och dirigera klargöringsenheterna behövde
klargöringsledaren och trafikledaren, TL, en till vissa
delar gemensam presentation. Man förutsåg också
att det fordrades en man för att enbart leda marktra-
fikregleringen inom det område som användes av
både flygplan och markfordon av olika slag. Slutsat-
sen blev att klargöringsledaren placerades med ett
biträde i KC och att en trafikledare avdelades till att
svara för marktrafikledning.

När vi analyserade den information som de olika
befattningshavarna behövde för sin ledningsfunk-
tion framkom att viss information behövdes av två
eller fler men att en stor del av informationen bara
berörde en ledningsfunktion. För att göra den ge-
mensamma informationen så överskådlig som möj-
ligt rensades all "enskild" information från den ge-
mensamma beredskapstablån. Vi fann det nödvän-
digt att få fram metoder och material för en tydlig och
lättfattlig presentation i KC. Det behövdes ett sys-
tem för uppföljning av klargöringsförbanden, var de
olika enheterna befann sig, flygplanens gruppering
och individuella status och vidtagna trafikreglering-
ar och utvecklingen av detta utfördes in ledningsvis
genom spel i BBS utbildningsanläggning för KC-
personal.

Det är ju så att när man åstadkommit något som
man är nöjd med har man ofta lite svårt att se behov
av förbättringar, varför man går i försvar av det
gamla. Som medverkande i spelen inbjöd vi därför

Uppställningsplats
försedd med stolpupp-
hängt kamouflagenät
på mönstermålad plat-
ta. Vägrenarna har
ännu ej återfått sin na-
turliga vegetations-
färg. Flera typer av
maskerade m e d
stolpar logs fram och
serieproducerades.
Rullande trädridåer
fanns därtill på en del
ställen för att ta bort
tydliga korsningar i
vägbanan liksom även
vägkantskamordlage
som gömde uppställ-
ningsplatsen helt i det
för ögat synliga ljus-
området. (Tomas War-
ming)

JAS 39A Gripen F 7-
15, 1997. (Saab via
SFF)
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Klargöringspersonal
arbetar med en JAS 39
Gripen på krigsbas,
1996. (Saab via SFF)

personer som varit med i utvecklingen tidigare och
andra som inte varit med förut för att få in nya ideer
och infallsvinklar. Utvecklingen resulterade i att
TUBas tog fram och levererade presentationsmate-
riel till samtliga KC i krigsorganisationen. Den primä-
ra uppgiften löstes, men vi kom också fram till att
enbart uppgifterna vid betjäning av flygplanen och
fålthållningen skulle komma att generera så mycket
trafik, att det troligen skulle behövas ytterligare
styrning av bataljonens övriga trafik utöver regle-
ringen av trafiken på bansystem och taxivägar.

Simulering av det totala trafikflödet
För att få en säkrare bild av ett sannolikt trafikflöde
vid en bas gjordes simuleringar i en utbildningssi-
mulator vid Flygledarskolan på Sturups flygplats.
Som underlag användes en av TUBas skapad strids-
plan och trafikplan för kommande utprovning med
basbataljon vid Hagshultsbasen. Simuleringen ge-
nomfördes med ett antal givare som representerade
olika enheter i basbataljonen och som matade in sina
förbands trafikrörelser i simulatorn. Trafiken presen-
terades sedan elektroniskt på en PPI. Man fick en
god översikt över sannolik trafikomfattning och
transporter som genomfördes med programmerade
hastigheter för olika typer av fordon och transport-
slag.

Resultatet användes till att justera grupperingar
och utformningen av trafikplanen. Som kuriosa kan
nämnas att samma anläggning användes för att
simulera trafiken på Arlanda flygplats efter att inri-
kestrafiken från Bromma flygplats flyttats över dit.
Flygledarskolans personal menade att simuleringen
av basbataljonens trafik var betydligt mer omfattan-
de än simuleringen för Arlanda, vilket övertygade
oss om att trafikregleringen verkligen var en nyckel-
fråga att klara ut.

Lösningen blev att trafikflödet till stor del regle-
rades genom att vi indelade vägnätet efter kapacitet
och risk för bekämpning. Vägarna indelades i manö-
verområde, svarta vägar, röda vägar och gröna vä-
gar. Manöverområdet, som i princip omfattade hu-
vudbanan och dess taxibana, fick enbart trafikeras
efter tillstånd från marktrafikledaren i KC. Svarta
vägar utgjordes av taxiväg och kortbanor vilket
innebar att de utgjorde centrum i primära riskzonen
tillsammans med manöverområdet och skulle undvi-
kas av alla fordon som kunde välja annan väg. Röda
vägar hade begränsad kapacitet och mötesmöjlig-
het. Fordon som löste sin taktiska funktion inom
manöverområdet och svarta vägar, vilkas rörelser
oftast styrdes från KC, hade prioritet att nyttja svarta
och röda vägar. Även akuta sjuktransporter och
markförsvarsförband vid taktisk insats fick använda
svarta och röda vägar.

De gröna vägarna fick all trafik använda. Gröna
vägar hade hög kapacitet och goda mötesmöjlighe-
ter och skulle helst fungera som ringvägar runt
flygbasområdet. De olika vägfärgerna framgick av
ett övertryck på en för varje bas framtagen basväg-
karta. Samtliga vägkorsningar på basvägkartan num-
rerades från K11 till maximalt K99, från norr till söder.
Jämna nummer sparades för att användas om even-
tuella kompletteringar av basens vägnät krävde fler
nummer.

Korsningarna skyltades i  terrängen med sina
beteckningar, vilket visade sig vara tillräckligt färatt
personal ur förbandet, även de som var på basen för
första gången, utan svårighet skulle hitta och köra
rätt. Basvägkartan innehöll bara öppen information
och fördelades till varje fordon.

Om vägnätets framkomlighet försämrats på grund
av skador efter flyganfall mot basen, el ler av andra
skäl, gjordes tillfälliga förändringar av trafikplanen.
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Gruppering av basbataljonen
I Bas 60-systemet hade kärnvapenhotet styrt ut-
formningen av baserna. Man hade eftersträvat att
kunna använda civila resurser, som bostäder, för
förläggning och skolor för matlagning och utspis-
ning. Basen hade normalt två förläggningsområden
i befintliga samhällen och mellan dessa byggdes
banan. Som taxi väg eller flygplanväg utnyttjades
normalt allmänna vägnätet och invid dessa byggdes
flygplanplatser som samlat utgjorde uppställnings-
området och bakre klargöringsområde. Luftkriget i
det gamla systemet förväntades ske i  huvudsak
under den ljusa delen av dygnet, men vapensystem-
ens utveckling gjorde att under Bas 90-perioden
luftkriget förväntades fortgå dygnet runt.

När baserna vidareutvecklades till Bas 90-stan-
dard fick de vanligen en betydligt förändrad geome-

tri. Man eftersträvade att komma ifrån den vanliga
endimensionella långsträckta formen med en enda
flygplan/taxiväg och banan i  den ena änden av
denna. Förändringen av basens utsträckning inne-
bar i många fall att värdefulla objekt kom att hamna
lite vid sidan av. Stora drivmedelsmängder fanns
lagrade i flera stora förråd i nedgrävda cisterner,
varav det bakre drivmedelsförrådet normalt lagrade
mer än övriga cisterner ti Ilsammans.

Flygammunitionen vari fred lagrad i bakreammu-
nitionsförråd som främst av civila säkerhetsskäl
oftast låg avlägset och långt från bebyggelse och
större vägar. Både drivmedletoch ammunitionen var
mycket viktiga resurser som krävde bevakning och
skydd mot sabotage. Skolorna i mindre samhällen
lagade inte längre sin egen mat, så skolköken varofta
avvecklade. Att förlägga militära förband inne i ett

JAS 39 Gripen F 7-25
på krigsbas 1996.
(SFF)

JAS 39 Gripen nr 45
från F 7 med klargö-
ringspersonal på krigs-
bas 1996. (SFF)
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Värnpliktiga klargör-
ningssoldaterna Jim-
my Larsson och Simon
Larsson ingår i vakt-
beredskapen under
Flygvapenövningen
"Nordex" på Jokk-
mokksbasen i novem-
ber 2006. (Gunnar
Åkerberg via SFF)

civilt samhälle var inte förenligt med gällande folk-
rättskonventioner. I  Bas 60-systemet utspisades
bataljonens personal i huvudsak vid ett begränsat
antal utspisningsplatser vilket krävde persontrans-
porter och avbrott i vissa förbands verksamhet. Det
fanns alltså en rad skäl att förändra principerna för
bataljonens gruppering.

Vissa förband, som till exempel skyddsplutonen
och banreparationsplutoner, sattes inte in i  sina
taktiska uppgifter om vi inte utsatts för anfall. Vari-
från skulle de sättas in om det skett anfall mot basen?
Vissa förband, som skyddsplutonen och ammuni-
tionsröjningstroppen, var relativt små men unika
resurser. Tordes man gruppera dessa enheter sam-
lade på ett ställe med hänsyn till risken att få hela
funktionen utslagen vid ett anfall, eller att de blev
inlåsta av ett skadeläge så att de inte kunde komma
till verkan i  sin taktiska funktion av det skälet?
Utöver att det fanns ett antal olika objekt som krävde
bevakning och skydd mot sabotage måste alla vägar
som leder in i basområdet ha vägposter för att hindra
obehörig trafik att komma in på basområdet. Vilka
enheter skulle klara av detta?

H ur påverkades förbanden i sina grupperingarav
hur den övergripande lösningen av bevakning och
skydd av bataljonens verksamhet var löst och vice
versa? Vad händer om man klumpar ihop stora för-
band på ett ställe? Blir det ett primärt anfallsmål för
angriparen som höjer risken att grupperingen drar på
sig anfal I? Efter många resonemang och övervägan-
den fastslogs följande principer för gruppering:

Alla förband grupperades utanför den primära
riskzonen. Kompaniernas underenheter plutoner,
troppar och i vissa fall enskilda grupper grupperades
åtskilda och i sin tur spridda inom basområdet föratt
olika funktioner skul le vara fördelade över ytan och
för att skapa gynnsamma utgångslägen för insats,

samtidigt som skyddet säkerställdes. Mindre enhe-
ter samgrupperades med enheter ur andra kompanier
för att underlätta verksamheter som bevakning,
skyddstjänst, fältarbeten och underhållstjänst. Var-
je gruppering skulle väljas så att varje enhet kunde
bevaka egen gruppering och verksamt bidra til l
övervakning av den centrala delen av flygbasområ-
det. Det innebar att förband grupperades så att
objekt som sambandsanläggningar, drivmedelsför-
råd och ammunitionsförråd erhöll bevakning samt
att vid varje väg som ledde in i flygbasområdets
centrum kontrollerades alla fordon vid en vägposte-
ring. Klargöringstroppar och andra förband som
hade sina ordinarie uppgifter i den primära riskzonen
grupperades närmast utanför denna med kort väg till
respektive tjänstgöringsplats i  riskzonen. Övriga
förband grupperades längre ut från riskzonen.

En bra grupperingsplats skulle ge skyl mot insyn
både från luften och marken, ha bra betingelser för
bevakning, bra vägvalsmöjligheter, möjlighet att
upprätta trådsamband och tillräcklig markbärighet
för förbandets fordon. Klargöringsförbanden och
andra enheter som hade sina ordinarie uppgifter
inom den primära riskzonen grupperades närmast
denna och om så behövdes vid röda vägar.

I många enheter ingick ett stort antal tunga for-
don. len klargöringstropp attack ingick elva stycken
tunga fordon: tankbil, lastbilar, tyngre jeepar, trak-
tor, hjullastare och diverse släpkärror och dragna
aggregat. Verkligheten visade att man på flertalet
grupperingsplatser måste göra röjningar och för-
bättra bärigheten för fordonen. Sådana åtgärder
vidtogs för i första hand klargöringstroppar vid flera
baser, ofta i samband med krigsförbandsövningar.

Grupperingsprinciperna innebaratt det ide flesta
fallen krävdes förläggning i tält, men det förelåg
inget hinder att förlägga förband i byggnader som
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fanns tillgängliga på en lämplig grupperingsplats.
Antalet skilda grupperingar kunde uppgå till ett
fyrtiotal för en basbataljon. En av konsekvenserna
var att det uppstod ett stort behov av tält och annan
förläggningsmateriel för fältmässig förläggning. En
annan konsekvens blev att det inte längre varmöjligt
att utspisa bataljonen vid ett begränsat antal utspis-
ningsplatser.

Bevakning och skydd av verksamheten
Som tidigare nämnts, var flygplan och flygförare
viktiga resurser som bataljonen måste skydda mot
sabotageförband i ett inledningsskede. Flygplan 37
Viggen var ett stort och känsligt objekt som kunde
skadas eller förstöras med raketgevär och andra
burna vapen från relativt långt håll. Att på något sätt
avspana och säkra aktuella avsnitt där flygplan skall
taxa eller bogseras före varje enskild förflyttning
bedömdes orealistiskt. Hur lång framförhållning
skulle det kräva för varje flygplanrörelse? Hur skulle
det gå till om man skulle starta ett förband med
flygplan som skulle förflytta sig från till exempel fyra
olika platser till en eller flera startbanor? Att genom-
föra någon form av eskort bedömdes inte heller
möjligt eftersom angriparen sannolikt skulle ha skju-
tit första skottet eller gjort annan insats innan han
upptäcktes och eventuellt kunde bekämpas.

I samband med varje flygföretag skulle flygförar-
na transporteras från BasC till flygplanen och efter
utfört uppdrag hämtas. Hur sku I le man skydda såda-
na transporter? Transporten av förarna berörde delvis
ett annat område inom flygbasen än där flygplanen
skall förflyttaseller taxa. Sammantaget innebar såle-
des varje flygföretag en stor uppgift att skydda
flygplan och förare, ju större flygförband desto
större uppgift. Samtidigt som skydd av flygplanrö-
relser skulle ske måste också övriga spridda flygplan
kontinuerligt bevakas och skyddas.

Under september 1981 genomförde Flygvapnets
Markstridsinspektör, C M I, taktiska försök avseen-
de skydd av flygplan och rörliga klargöringsförband
mot anfall från markstridsenheter under en gemen-
sam bas- och flygövning på Hagshultsbasen. Min
uppfattning var att verksamheten vid övningen inte
var representativ för en sannolik situation vid en fullt
bemannad och med flygplan belagd bas, varför det
var vanskligt att utvärdera försöket. Övningen blev
dock en impuls för mig att göra en analys av känslig-
heten för upptäckt och bekämpning från luften och
marken hos olika objekt inom en flygbas. Analysen
kom att delvis ligga till grund för definitionen av
primär riskzon som beskrivits tidigare.

Slutsatsen blev till sist, delvis som en följd av
utvärderingen av övningen på Hagshultsbasen, att
bataljonen måste kontinuerligt bevaka ett så stort
område att flygplanens rörelser och spridda upp-
ställning, samt transporter av flygförare kunde ske
med låg risk att bli föremål för anfall från sabotage-
förband.

De speciella markförsvarsenheter som ingick i
basbataljon i Bas 60-systemet var vaktplutoner ut-
bildade för stationär bevakning och skydd av mindre
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områden och skyddsföremål. Ingen av försvarsgre-
narna producerade krigsförband som var lämpade
att lösa så stora bevakningsuppgifter som Bas 90-
basen krävde. Det blev därför nödvändigt för flyg-
vapnet att försöka utveckla ny bevaknings- och
stridsteknik och att därefter producera förband med
rätt utbildning och utrustning för bevakningsupp-
giften.

Utvecklingen resulterade i två typer av förband,
närskyddsplutoner och flygbasjägarplutoner, vilka
utbildades och utrustades för delvis olika uppgifter
och stridsteknik. Varje basbataljon 85 tilldelades ett
markförsvarskompani, som normalt organiserades
med chefsgrupp, stabsgrupp, flygbasjägarpluton
och ett antal närskyddsplutoner. Kompaniets stor-
lek och innehåll anpassades till olika uppgifter spe-
cifika för respektive bas, fysisk utformning och
tilldelning av värnförband, luftvärn el ler andra för-
band ur armen. Markförsvaret leddes av Markför-
svarsledaren, MAL, som var grupperad i BasC.

Markförsvarskompaniets närskyddsplutoner
grupperades så att huvuddelen av basbataljonens
olika förband och verksamheter kunde skyddas mot
en innästlande fiende. Varje pluton tilldelades ett
plutonsområde där plutonchefen hade ansvaret för
bevakning och skydd, i samverkan med övriga enhe-
ter ur bataljonen som var grupperade inom när-
skyddsplutonens område. Närskyddsplutonens
bevakning av det tilldelade området kompletterades

Kortbana. P r i n c i p -
skiss.
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kartan. (F 7)

av den bevakning som varje annan enhet utförde för
skydd av den egna grupperingen.

Närskyddsplutonerna var specialutbildade och
utrustade för att kunna bevaka stora områden. De
var utrustade med hundar vilkas känsliga hörsel-
och luktsinnen var effektiva medel för att kunna
indikera och spåra innästlande enheter. För att ra
god effekt av hundarna krävdes att bataljonens egna
enheter inte orsakade okontrollerade luktspår i ter-
rängen. I praktiken var detta inget större problem
eftersom i stort al la enheter inom bataljonen förflyt-
tade sig med fordon längs vägar och endast markför-
svarskompaniets enheter rörde sig till fots i terräng-
en.

Vid indikering av en innästling upprättade när-
skyddsplutonen så kallad stridsspaningslinje i den
förväntade innästlingsriktningen för att fanga upp
och bekämpa fienden. Närskyddsplutonerna var
också utrustade med tekniska bevakningsmedel som
kunde indikera en människa som passerade. Omfat-
tande mineringar användes till understöd för den
egna bevakningen. Öppna områden bevakades un-
der dager optiskt medan betäckt terräng bevakades
i så kallade bevakningslinjer med rörliga patruller
med hund och tekniska bevakningsmedel. När-
skyddsplutonerna upprättade tillsammans bevak-
ningslinjer i princip runt om flygbasens centrala
område för att kunna upptäcka innästlingsförsök
och bekämpa innästlande fientliga enheter.

Flygbasjägarplutonen var markförsvarets rörliga
resurs med huvuduppgift att försvåra för en angri-
pare att verka mot flygbasens objekt, anläggningar
och verksamhet. Flygbasjägarenhet kunde ges
stridsuppgifter såsom att

- skydda vissa objekt, an läggningar och verksam-
het

- skydda viktiga transporter utanför närskydds-
plutonernas områden

- skydda inflygningsriktningar med avseende på
insats av bärbar luftvärnsrobot

- störa fiendens möjligheter att förbereda innäst-
ling mot flygbasområdet med flera uppgifter.

Underhåll via hämtning och
självbetjäning
Distributionen av flygdrivmedel förändrades från
att tankning av flygplan tidigare skett från stationära
tankar i klargöringsområdet till tankning direkt från
tankfordon till flygplanet i den rörliga klargöringen.
För tankning av SK 60 och sambands- och transport-
flygplan bibehölls dock det gamla systemet med
stationära tankar. Den rörliga klargöringen krävde
tillgång till betydligt många fler tankbilar än i det
gamla systemet, där de stationära tankarna fylldes
upp med ett rörsystem från stora nedgrävda cister-
ner. Dessa i sin tur fylldes med drivmedel från bakre
förråd med hjälp av ett begränsat antal större tank-
bilar, i takt med förbrukningen.

159



Den civila utvecklingen av distribution av driv-
medel och olja med tankbil hade underen långtid gått
mot allt intensivare utnyttjande av tankbilarna, som
fick rulla allt större del av dygnets timmar. Tankbilar-
na hade också blivit allt större. Därför fanns det
under 1980-talet inte så många civila tankbilar att
tillgå för uttagning till krigsorganisationen. De som
var lämpligast att ingå i klargöringstropparna var så
kallade fjortonkubikare. De kunde ta drivmedel till
två fulltankningar av ett flygplan 37 Viggen och var
tillräckligt smidiga for att kunna manövreras vid
klargöringsplatsen. Tillgången på tankbilar av den-
na storlek hade dock blivit alltmer begränsad, trots
att försvaret anskaffat ett antal egna bilar.

För att göra drivmedelskedjan så effektiv som
möjligt organiserades den så att drivmedelspluto-
nen svarade för uppfyllning av tankbilar till klargö-
ringstropparna. Så snart en tankbil fyllts ställdes den
på en bytesplats. Drivmedelsbilarnas fyllnadsgrad
och positioner inom basen följdes noggrant upp av
klargöringsledaren och hans biträde i KC. När en
klargöringstropp behövde en fulltankad tankbil be-
ordrade klargöringsledaren byte varvid den tomma
tankbilen kördes till bytesplatsen där den byttes mot
en fulltankad. Efter ett byte körde drivmedelspluton-
ens förare direkt den tömda bilen till anvisat förråd
inom basen, fyllde tankbilen och körde tillbaks den
till bytesplatsen. Bytesplatserna låg vanligtvis vid
en underhållsplats eller annan grupperingsplats för
att erhålla bevakning.

Storleken på basbat 85, det stora antalet fordon
och den spridda grupperingen med relativt fa perso-
ner på varje grupperingsplats krävde helt annan
lösning av det allmänna underhållet än underhållet
av bataljon i Bas 60-systemet. Lösningen blev att
huvuddelen av allt underhåll mot förbanden skedde
via underhållsplatser, uhpl. En uhpl dimensionera-

des färatt  betjäna maximalt femhundra man. För varje
bas upprättades tre eller fyra uhpl beroende på
bataljonens personalstyrka och basens utsträck-
ning, vägnät med mera. Underhållsplatserna grup-
perades vid gröna vägar och på platser så att de
förband som skulle betjänas lick korta körvägar för
sitt underhåll.

Underhållsplatserna hade mycket hög serviceni-
vå. De var öppna dygnet runt och hade ett brett
utbud av varor och tjänster. Systemet byggde på
hämtprincipen. Grupperingsplatschefansvarade för
att allt underhåll hämtades på ett samordnat sätt till
förbanden i grupperingen för att minimera trafiken
och hålla belastningen nere på underhållsplatsen.
Vid underhållsplats hämtade förbanden lagad mat
tre gånger per dygn samt ett nattmål. Vid varje
hämtning av lagad mat skötte man så många andra
saker som möjligt. All försörjning av vatten för att
dricka och personlig hygien hämtades.

Uhpl var en kombination av storkök, bensinsta-
tion med fordonsdrivmedel, oljor, glykol, med mera,
som också tillhandahöll syrgas, tryckluft och flyg-
motoroljor, poststation för fältpost, station (ördist-
ribution av ammunition för eldhandvapen, tvätteri
som lämnade ut tvättade persedlar samtidigt som
man lämnade in smutstvätten, vedhandel som läm-
nade ut huggen ved till tältkaminer, "distriktssköter-
skemottagning" for kompanisjukvård, kiosk för köp
av tidningar, tobaksvaror godsaker med mera, funk-
tion för reparation eller ersättning av trasig materiel,
laddning av ackumulatorer med mera, och sopsta-
tion som tog hand om avfall från grupperingsplatser-
na. Ett utbud som heter duga!

Ledning av basbataljonen
Bataljonens ledning kom att utövas från tre platser,
bascentralen (BasC) av bataljonsstabens sektion I

Start med JA 37 F 17-
32 (37344) på Kosta-
basen i samband med
slutövning i maj 1998.
(Emil Lindberg)
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och sektion 2, kommandocentralen (KC) och bakre
stabsplatsen (BaStab) genom bataljonsstabens sek-
tion 3. Jämfört med Bas 60-bataljonen förstärktes
ledningen avsevärt genom tillkomst av BasC och en
bataljonsstab värd namnet. KC fick utökade uppgif-
ter för att klara ledning av den rörliga klargöringen
och de trafikregleringsåtgärder som krävdes.

Bataljonsstaben kan beskrivas både som en orga-
nisation och en funktion. Den bestod av 16 befäl i
olika nivåer och sex värnpliktiga biträden. Av de
sexton befälen hade sammanlagt åtta av dem så
kallade tillikabefattningar. Det innebaratt Stfbatal-
jonschefen, tre kompanichefer och fyra chefer i lägre
befattningar inom kompanierna också hade befatt-
ningar och ansvar för vissa tjänstegrenar inom ba-
taljonsstaben. Denna lösning valdes för att kunna
täcka in de mest väsentliga tjänstegranarna inom
sektion I med en begränsad personaltillgång. Sys-
temet med tillikabefattningar innebar både en styrka
och en svaghet. Styrkan låg i att befattningshavarna
var väl insatta i sin specialfunktion som stabsmed-
lem och dessutom hade god kännedom om sitt
förbands status och förmåga. Svagheten låg i att ide
fall de var förbandschefer kunde de samtidigt behö-
vas för att leda sitt förband på fältet.

Sektion 2 var bemannad med tre ordinarie befatt-
ningshavare, nämligen Bataljonskvartermästare,
basingenjör och bataljonsläkare. Sektion 3 utgjor-
des av stfc stabskomp i till ikabefattning. Lednings-
kapaciteten för såväl KC som Bataljonsstaben reg-
lerades genom olika stabsberedskapsgrader. På så
vis anpassade man bemanningen till rådande läge
och förväntade arbetsuppgifter.

Arbetsfördelningen mellan KC och bataljonssta-
ben i BasC kan enkelt beskrivas på så sätt att KC

skötte ledningen av de minuttaktiska åtgärderna vid
basen för flygverksamheten, medan man från BasC
ledde skadeavhjälpande och resursskapande åtgär-
der samt bevakning och försvar. Till underlag för
batstabens arbete rapporterade KC kontinuerligt
var flygplan stod uppställda, vilket presenterades
på lägestablå i BasC. I händelse av uppkomna skador
på bansystem och taxivägar, el ler ett akut markhot,
reglerade batstaben vilka avsnitt av taxivägar och
banorsom KC fick utnyttja, samtidigt som batstaben
ledde banreparationsinsatserna el ler särskilda mark-
försvarsinsatser.

Bataljonens stridsplan utgjorde en stående order
för bataljonen. Mycket av ledningen skedde genom
tillfälliga eller permanenta ändringar av stridsplanen
föranledda av olika händelser, som till exempel ska-
dor på basen efter flyganfall.

Samgrupperingen med flygförbanden i BasC möj-
liggjorde god samverkan och korta beslutsvägar,
inte minst vid dialog med överordnat flygkommando
eller eskaderstaben. Representant för varje flygför-
band deltog vid bataljonschefens dagliga ordergiv-
ning och därutöver togs många kontakter för ömse-
sidig orientering eller problemlösning. Flygförbands-
chefen fick bra insyn i bataljonens situation och
eventuella problem som återverkade på flygverk-
samheten.

En viktig konsekvens av att tj änstegrensföreträ-
dare och funktionens vakthavande befäl fanns i
BasC var att kontinuerlig rapportering kunde ske till
högre stab och att kompanicheferna kunde ägna sig
åt ledning av sina förband. Erfarenheter från övning-
ar och utbildningsspel bekräftade att bataljonens
ledningsförmåga var god under förutsättning att
bataljonens underenheter rapporterade flitigt om
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både egen verksamhet och iakttagelser av fientlig
verksamhet, skador med mera.

Utan en relevant information om läget fungerar
ingen ledningsorganisation.

Övning Moses och andra utprovningar
Hur förutseende man än anstränger sig att vara är det
ofta nödvändigt att verifiera teoretiska lösningar
genom praktiska prov. TUBas hade fått i uppdrag att
utveckla organisation och taktik för basbataljon 85
och göra utprovning i full skala. Med detta syfte
planlades och genomfördes övning Moses i sep-
tember 1984. För att kunna göra en utprovning måste
vi först klara ut huvuddragen i bataljonens taktik och
vilka faktorer som kunde vara styrande. Att trafiken
sku Ile vara en nyckelfråga stod tidigt klart. V i började
tidigt göra ingående rekognoseringar av basen och
lärde känna den utan och innan. Som underlag för
bataljonens verksamhet utarbetade vi en stridsplan
med allt vad en sådan bör omfatta.

Stommen till provbataljon utgjordes av H ags-
hultsbasens ordinarie Bas 60-bataljon som föränd-
rats i de delar som vi förutsett till bataljon 85. I
stationskompaniet ingick sex klargöringstroppar
attack och jakt. Ett markförsvarskompani hade orga-
niserats med i huvudsak närskyddsplutoner av inne-
liggande värnpliktsomgång. Rikligt med underhål Is-
materiel för att kunna organisera underhåll via un-
derhål lsplatser hade lånats in från armen. Som nämnts
tidigare hade vi vidareutvecklat hur klargöringsför-
banden skulle ledas och trafikplanen hade belysts
med simuleringar i Flygledarskolans simulator på
Sturup.

Vi hade utbildat befattningshavare i bataljonen,
dels i  god tid före krigsförbandsövningen, dels
hjälpt till med utbildning under befälsskedet för
bataljonen. Provisoriska anvisningar för respektive
kompanier var också framtagna. En inte helt okom-
plicerad sak var att europaväg E 4 löpte nybyggd rakt
igenom basen och en av kortbanorna var byggd på
denna. Under tillämpningsövningen var E 4 av-
stängd för civil trafik, vilken fick ta omvägen över
Vrigstad. Att konung Carl XVI Gustaf besökte til-
lämpningsövningen underlättade inte hellergenom-
förandet, även om hans närvaro gav en särskild
krydda åt anrättningen.

Ambitionen var mycket hög, kanske för hög. Som
exempel kan nämnas ett moment som innebar att ett
antal sprängladdningar skulle avfyras mitt inne i
manöverområdet för att markera ett bomban fall, vil-
ket föranledde att ett betydande riskområde måste
vara utrymt vid sprängningen. Momentet genom-
fördes för att sätta bataljonens ledningsförmåga på
prov och momentet skulle slutföras med insats av
banreparationsförband, vilket naturligtvis krävde
att bataljonen tvingades att göra ändringar i använd-
ningen av banorna och trafikregleringen.

För att sätta markförsvarskompaniet på prov in-
sattes stridspar ur B-sidan med uppgift att försöka
infiltrera och utföra sabotage mot mål inom basom-
rådet. I vissa lägen hade till och med övningsled-
ningen svårt att ra kontakt med dessa insatser, så

man kan ju förstå att det kunde röra till det också för
bataljonen. Vid etttillfälle guidade jag kungen under
en helikopterflygning, så han fick se basen från
luften. Efter överflygningen av basområdet blev vi
avsläppta vid kortbanan på E 4 för att få se en
landning av ett Viggenplan, varvid några enheter
inom bataljonen inrapporterade "helikopterlandsätt-
ning vid bana B"! Sådant underlättade naturligtvis
varken för bataljonen eller för övningsledningen,
men väckte allmän munterhet långt efter händelsen.
Ett särskilt problem vid stora övningar är att ett antal
förbandsinstruktörer, eller som vissa envisas att
kalla dem stridsdomare, måste röra sig över ytan för
att spela ut moment eller för att enbart följa och
dokumentera olika enheters verksamhet. Ett sådant
behov blirnaturligtvis särskilt stort om man utför en
utprovning. Eftersom organisation och taktik var ny
och därmed ovan hade särskilt befälen i  många
befattningar en ovanligt svår uppgift, trots de ut-
bildningar vi utfört innan övningen började. Därför
hade vi en mycket stor övningsledning, där för-
bandsinstruktörernas främsta uppgift var att stötta
de övade med tips och råd och i andra att hand
dokumentera.

Hur gick då övningen? Det var många som var
med, vissa varövade, vissa ingick i övningsledning-
en och många gjorde besök och de flesta har väl sin
egen uppfattning. Vi fick höra många olika omdö-
men. FörTUBas vidkommande vardet väsentliga att
vi fick en dokumentation av olika verksamheter och
förlopp som gjorde det möjligt att utvärdera och dra
slutsatser för den fortsatta utvecklingen. I den be-
märkelsen var det en bra övning med ett gott resultat.

Vi behövde inte genomföra några fler stora ut-
provningsövningar i egen regi. I samband med repe-
titionsutbildningar de närmaste åren efter Moses
kunde vi testa metoder för att lösa kvarstående
problem. De flesta utprovningarna gällde lösning av
underhållsfrågor inom Underhållskompaniets an-
svarsområde, där en genomgripande förändring av
arvet från Bas 60-systemet behövdes.

Erfarenheter från vinter-KFÖ på
Jokkmokksbasen
Som chefför basbataljonen på Jokkmokksbasen fick
jag uppgiften att genomföra KFÖ med en i stort sett
fullt bemannad bataljon under vintern 1989. Övning-
en skulle genomföras i samverkan med krigsför-
bandsövande luftvärn. Det kom att bli den första
KFÖ:n inom flygvapnet med basbataljon som var
förlagd i tält och olika typer av splitterskydd eller
skyddsrum under sträng vinter i modern tid — kanske
någonsin. Befälen var väl förtrogna med basen efter
genomförd Särskild övning för befäl, SÖB, två år
tidigare. Många hade varit med och utarbetat batal-
jonens stridsplan. V i  tog oss an uppgiften med
tillförsikt, men med viss spänning och förväntan.

Basens läge, dess relativt begränsade vägnät,
vinter med snö och kyla, samt begränsad tid med
dagsljus innebar särskilda utmaningar. Saker som
vattenförsörjning och försörjning med ved till ett
mycket stort antal tältkaminer var ovana frågor.
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Försörjning med tillräckligt torr ved kan bli ett stort
problem vid en beredskapshöjning med kort förvar-
ning

In- och utryckningstransporter var ett intressant
problem. Huvuddelen av bataljonens personal var
bosatt i mellersta och södra delen av landet vilket
krävde omfattande planering för att säkerställa till-
och hemtransporter på ett effektivt sätt och ti l l
rimliga kostnader. Jag kunde konstatera att resurser-
na för persontransporter starkt förändrats från den
tid jag satt på den militära skolbänken. Om personal
anlände till en järnvägsstation 50 km bort krävdes en
särskild organisation för att transportera dem vidare
till basen. För att testa systemet använde vii huvud-
sak tilltransport med järnväg, men hemtransport med
chartrade bussar med skilda mål. Hemtransporten
blev enklare att administrera, betydligt billigare,
snabbare och bekvämare för resenärerna.

Ett mycket speciellt problem var renar. Basen
ligger nedanför den så kallade odlingsgränsen. Det
innebär att fyra olika samebyar har betesrätt inom
basens område. Ti l l  saken hör att det är enbart
huvudbanan med taxibana och beredskapsplatser
som är skyddade med viltstängsel. För att om möjligt
slippa att renar skulle utgöra ett hinder för trafiken
med bilar och flygplan bjöd jag in representanter för
samebyarna till ett möte ett år före övningen. Jag
orienterade om den kommande övningen och fram-
förde önskemål om att de skulle försöka hål la renarna
borta från basen under övningen. Vi  lovade att i
motprestation hjälpa till med transporter av renar om
behov skulle uppstå.

När övningen drog igång var det fler renar än
någonsin som hittat sitt bete inom basens område.
Att transportera bort dem var inte realistiskt. Det
enda effektiva sättet att få undan renarna var att
driva ut dem med helikopter. Bataljonens helikopter,
som var avsedd för helt andra uppgifter, kom att i
huvudsak användas till att jaga bort renar från banor
och taxivägar. Men varje gång de jagats iväg åter-
vände de senare i sina egna spår till den plats där de
funnit bra bete.

Ett påtagligt problem var också de relativt smala
vägarna inom basen. Under vinter är det inte ovan-
ligt att man som fordonsförare kan ha svårt att
avgöra var vägkanten går. Ibland hade plogbilen röjt
snön lite utanför kanten, vilket medförde ett stort
antal dikeskörningar, mellan tio och femton per dygn.
Turligt nog uppstod inga personskador och sällan
allvarliga skador på fordon. Bataljonen hade ju stora
egna resurser och klarade själv alla bärgningar.

Varmhållning av mat var ett särskilt problem.
Maten serverades normalt vid den egna gruppe-
ringsplatsen. Den personal som var ute på uppdrag
när maten an lände till grupperingen riskerade att fa
kall mat när de återkom till grupperingen. En milove-
terinär försökte stoppa utspisning av personalen i
KC med portionsförpackad mat därföratt varmhåll-
ningen var otillräcklig. Bataljonen "bröt mot livs-
medelslagen" eftersom maten inte var tillräckligt
varm. Det var snarast otur att detta uppdagades vid
vår KFÖ - sådan utspisning hade ju tillämpats i

decennier! Att maten kallnar snabbare när det är kallt
är ju självklart och ett problem, men å andra sidan
borde ju de hygieniska riskerna ändå vara små efter-
som avkylning och frysning är vedertagna metoder
för att hål la mat ätbar.

Den personliga hygienen är naturligtvis svårare
att sköta under vinter och fältmässiga förhållanden
med begränsad tillgång till vatten och ibland mycket
kallt väder. Hursom helst var hälsoläget inom batal-
jonen mycket gott och vad jag vet förekom ingen
magsjuka el ler matförgiftning, el ler andra sjukfall på
grund bristande hygien.

Vinterförhållanden innebar inte bara problem utan
hade också flera positiva effekter. Taktiskt innebar
snö att det försvårade för angriparen (B-sidan) att
tränga in på basområdet utan att lämna spår. Snö
underlättade också maskeringsarbetet. Torr snö gjor-
de att man höll sig både torr och ren och troligen
innebar vintern en säkrare miljö hygieniskt. Bortsett
från problemen med dikeskörningarna innebar vin-
tern allmänt god markbärighet. Sist men inte minst
slapp vi insektsplågan, som kan vara svår sommartid
inom basområdet.

En skräddarsydd bataljon med många
skepnader
I ett tidigt utvecklingsskede förutsattes två olika
stora bataljoner som benämndes Basbatalj on 85 typ
1 och Basbataljon 85 typ 2. Ju närmare tiden kom för
att övergå till basbat 85 i krigsorganisationen, desto
tydligare blev det att det skulle finnas stora skillna-
der mellan olika Bas 90-utbyggda basers utformning
och storlek och den utgångsbasering av flygför-
band som planerades. Jämfört med basbataljon i Bas
60 renodlades uppgifterna ytterligare så att varje
kompani hade organisation och kompetens inom var
sitt specialområde. Antalet kompanier blev sex styck-
en även i bataljon 85 efter en sammanslagning av två
kompanier och tillkomst av ett nytt.

Basbatalj on 85 kom att omfatta ett Stabskompani
med huvuduppgift taktisk ledning av flygplan på
marken och i luften i närområdet, samt ledning av
bataljonen genom stödfunktioner. Kompaniet hade
motsvarande huvuduppgift som Stabskompaniet
och KC-kompaniet hade tillsammans i bataljon 60.
Sammanslagningen berodde dels på att de två sepa-
rata kompanierna var för sig var relativt små, dels på
att tillgången på befattningar i fredsorganisationen
som kunde utnyttjas till kompanichefsbefattningar
i krig var begränsade. För att friställa en kompani-
chefsbefattning till Markförsvarskompaniet, som
var nytt och ett av de största i bataljon 85, blev valet
att slå samman Stabs- och KC-kompanierna.

Stationskompaniet i Bataljon 85 hade samma hu-
vuduppgift som i bataljon 60, men tilldelningen av
klargöringstroppar medförde kraftigt ökad perso-
nalstyrka och antal fordon, varför kompaniet i de
flesta bataljonerna var det största. I stället för två
vaktplutoner i skyddskompaniet i bataljon 60 tillde-
lades bataljon 85 ett fristående Markförsvarskompa-
ni, vars storlek kunde variera från fyra till sju pluto-
ner.

Höger sida: Jokk-
mokksbasen inritadpå
kartblad. (F 21)
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För att kunna anpassa organisationen till uppgift
och speciella, lokala förutsättningar byggdes varje
bataljon upp av bataljonsstab och kompanier som
kunde bestå av grunddelar, tilläggsförband och
tilläggsdelar. Alla kompanier innehöll grunddelar
och flertalet innehöll tilläggsdelar, varigenom kom-
paniets kapacitet och förmåga kunde varieras från
bas till bas.

För att skapa ytterligare flexibilitet och för att
förenkla överföring av främst klargöringsförband
från en bataljon till en annan bataljon vid en annan
bas gjordes serviceplutoner och klargöringstroppar
till egna förband med egen förbandskod. På så sätt
förenklades de postala, kamerala och personaladmi-
nistrativa rutinerna vid överföring av dessa för-
bandstyper mellan olika stationskompanier. Andra
tilläggsförband var Underrättelsetropp vid spanings-
bas och Ammunitionsröjningstropp sektor, som var
en förstärkningsresurs vid enstaka batalj on per luft-
försvarssektor. Stabskompaniet, Stationskompani-
et och Skyddskompani et kunde dessutom innehålla
tilläggsdelar.

Genom dessa åtgärder underlättades en anpass-
ning av varje basbatalj on 85 till egna betjäningsupp-
gifter och basens förutsättningar redan vid krigs-
planläggningen i fred och det skulle medge smidig
omfördelning av resurser i krig.

Basbatalj on 85 organiserades med bataljonsstab
och stabskompani för ledning, stationskompani för
underhåll av flygmateriel, markförsvarskompani för
skydd av bataljonen och flygförbandens verksam-
het och försvar av flygbasen, skyddskompani för
ABC- skyddstjänst, ammunitionsröjning och brand-
försvar med basräddning, Flygfåltsarbetskompani
för fälthållning och banreparation, samt underhålls-
kompani for övrigt underhåll utöver flygmaterielun-
derhål I. Bataljoner tilldelades även sidobasförband
för i flygbasgruppen ingående sidobaser.

Epilog
När jag nu tittar i backspegeln tycker jag att Bas 90-
systemet kom i rättan tid. Mitt intryck var att många
som tjänstgjorde inom bassystemet inte hade något
större förtroende för Bas 60-systemet och insåg att
det inte hängt med i utvecklingen. Många var bekvä-
ma av sig och tyckte illa om gröntjänsten. Tillämp-
ningsövningar för basförband innebar för många att
man gjorde sitt skift i grönkläder, åkte till hotellet och
tog igen sig eller vad man gjorde till nästa arbets-
pass. Om det inte var en basprioriterad övning
gjorde man samma sak som på flottiljen, men i en
annan miljö. Det kan inte ha varit så inspirerande.

Att den äldre personalen såg med skepsis på att
behöva klämma ihop sig och ligga i tält vid krigsför-
bandsövningar och andra förbandsövningar var
inte förvånande. Men uppmålningen av det nya
hotet mot baserna trodde nog flertalet var realistisk
och många inom stationskompanierna såg satsning-
en på rörlig klargöring som en vettig, om än jobbig
lösning.

Man insåg också lite till mans att flygvapnet inte
kunde fortsätta att förbandsproducera mot krigsor-
ganisationen som tidigare. När den ena planerade
krigsförbandsövningen efter den andra ställdes in
blev många befattningsutbildningar aldrig av, efter-
som den för flera kategorier skulle ske som omskol-

ng under KFÖ. Satsningarna på bassystemet upp-
levdes säkert av många som att systemet och bas-
personalens insatser hade uppvärderats. Många
kände sig stärkta i sin yrkesroll, vilket ökade självför-
troendet. Detta kom sig starkt till uttryck för office-
rarna i marlcförsvarsfacket. De fick helt plötsligt börj a
producera kvalificerade förband som närskyddsplu-
toner och flygbasjägarplutoner i fred, som gick di-
rekt in i krigsorganisationen, i stället för att gnugga
allmän militär utbildning för nyinryckta fyra gånger
om året. Det nyinförda utbildningssystemet i ny

Rörlig klargöring med
JA 37F 17-45 (35445).
(Emil Lindberg)
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Tankning och klargö-
ring av JA 37 F 21-32
(37436) "ifäh". (Emil
Lindberg)

befälsordning, NBO, blev till stor hjälp. Det var de
yngsta löjtnanterna och fänrikarna inom det teknis-
ka facket som fick ta hand om de värnpliktigas
utbildning i rörlig klargöringstjänst, och de gjorde
det med den äran.

Basbataljon 85 taktiska rörlighet innebar goda
möjligheter att förändra grupperingen inom huvud-
basen men också att många förbandsenheter kunde
omgruppera till annan bas med egna resurser. Orga-
nisationen hade stor flexibilitet och gav bataljons-
chefen många alternativa möjligheter att anpassa
verksamheten til l förändringar av läget både vid
huvudbasen och inom flygbasgruppen. Bataljonen
vari allt väsentligt självförsörjande med egna resur-
ser inom basområdet.

Det förbättrade sambandet med automatiska väx-
lar, en relativt väl utbyggd baskabel med många
inkopplingsmöjligheter och det nya basradiosyste-
met var mycket stora och betydelsefulla förändring-
ar som erbjöd goda förutsättningar för ledning av
den mycket spritt grupperade batalj onens alla enhe-
ter. Den spridda grupperingen gav bataljonschefen
goda möjligheter att låta kompani-, pluton- och tropp-
chefer aktivt medverka i krigsplaneringen av egen
gruppering och gemensamma funktioner med mera.
Detta ökade personalens intresse för krigsuppgif-
terna.

De mest påtagliga begränsningarna utgjordes
ofta av vägnätet inom basområdet. Det var viktigt

med en väl genomförd trafikplanläggning med bra
basvägkarta, samt att detta grundade sig på en väl
genomtänkt gruppering av bataljonen och eventu-
ella förband ur armen. Den komplexa organisationen
innebartroligen större riskerän i Bas 60-systemet om
man eftersatte utbildningen, särskilt för befälen i
organisationen. Det var särskilt viktigt att persona-
len i kommandocentralen upprätthöll sina lednings-
färdigheter.

Kvintessensen av TUBas arbete fram till 1988
utgörs av STOEM basbat 85 (hemlig), den likaså
hemliga publikationen Taktiska anvisningar för bas-
bataljon, TABas och de öppna publikationerna
Anvisningar för basförband, Anbas. Styrande do-
kument för utvecklingsarbetet var STOEM basbat
85 som utgjort beslutsunderlag för Försvarsdepar-
tementets godkännande av krigsorganisationens
omfattning av flygbasförbanden.

TABas, faststäl Id av Chefen förflygvapnet , blev
styrande dokument för basbataljonschefens upp-
rättande av stridsplan och övrig krigsplanläggning
för bataljonen och övriga underställda basförband
inom respektive flygbasgrupp. Anbas utkom i ben-
ficksformat med en speciell variant för vardera batal-
jonsstaben och varje kompani.

Person! igen tyckte jag att Bas 90-systemet var ett
bra system, hur bra behövde vi gudskelov aldrig få
bekräftat.
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Bas 90-utbyggnad. Några exempel

Alla inblandande var nog överens om att förverkli-
gandet av Bas 90, så som det framställs i Taktisk,
Organisatorisk, Ekonomisk Målsättning för Basba-
taljon 85 (TOEM Basbat 85), skulle innehålla många
variationer. De geografiska betingelserna var myc-
ket olika i de olika delarna av landet. I  norr var
vägnätet glest och terrängen kuperad, något som
hade stor inverkan på möjligheterna att sprida ban-
system och flygplanplatser över ytan. Längre söde-
rut fanns ett väl utbyggt vägsystem och den olän-
diga terrängen i  norr var utbytt mot ett öppnare
landskap, något som gynnade en utbyggnad mer i
linje med vad som angavs i TOEM.

Behovet av fler start- och landningsmöjligheter
var samtidigt störst i de norra delarna av landet.
Detta ledde till att utbyggnaden i norr inledningsvis
prioriterades, vilket senare, när de ekonomiska för-
hållandena förändrades, skulle få betydelse för ut-
byggnaden i resten av landet. Vi vill i detta kapitel
lämna några exempel på Bas 90-utbyggnaden så som
den blev.

Det första exemplet är Eskilstuna som redan före
Bas 90-epoken var modell för basutbyggnaden på så
sätt att den fiktiva Åbybasen, som användes flitigt
i utbildningssammanhang, hämtat mycket av sitt
utseende från just Eskilstuna. Basen är ett exempel
på en utbyggnad som inte i någon större utsträck-

Eskilstuna-basen

ving hindrats av geografiska eller ekonomiska skäl.
Den är också ett exempel på en bas som byggts ut
kring ett flygfält som inte i någon avsevärd utsträck-
ning byggts för att vara något annat än just en
krigsbas.

Borlänge är en flygbas som ursprungligen bygg-
des för att vara krigsbas men som sedan också blev
en relativt stor regional civil flygplats, Dala Airport.
Såväl ekonomiska som geografiska skäl gjorde att
Bas 90-utbyggnaden vid Borlänge blev begränsad.
Basens uppgift som reserv för Arlanda vad gällde
inryckningstransporter till Gotland och Övre Norr-
land gav den också en speciell karaktär.

Uppsala var en flottilj flygplats belägen på slätt-
mark och omgiven av ett väl utbyggt vägnät med al la
möjligheter till en omfattande Bas 90-utbyggnad.
Taktiska och ekonomiska avgöranden tillsammans
med en moderniserad berghangar ledde i stället till en
mycket begränsad utbyggnad.

Eskilstunabasen
Björn S j ostedt

Min första riktiga kontakt med det"hemliga flygfäl-
tet" i Kjula utanför Eskilstuna var under den stora
Flygvapenövningen 1963. Traktens "jord-gubbar"
var inbjudna på visning och pytt i panna, dels för att
tillfredsställa nyfikenheten och dels för att skapa ett
gott grannförhållande. Eftersom min far hade ett
jordbruk i trakten och jag hade visst flygintresse
lyckades jag komma med, även om det nästan betrak-
tades som ett hemligt uppdrag. Det var mycket
imponerande med ett antal A 32 Lansen som klargjor-
des och startade med ett öronbedövande buller. När
jag tjugo år senare blev krigsplacerad på basen, först
som KC-kompanichef och kort därefter som basba-
taljonschef, kändes det som att cirkeln på något sätt
var sluten.

Man ser och hör ofta två olika namn på basen,
Kjulabasen och Eskilstunabasen. Den korrekta flyg-
vapenbenämningen är Eskilstunabasen (ETU). Nam-
net Kjulabasen användes av ortsbefolkningen och
därmed också ofta av fortifikationsförvaltningen
(FortF) med säte i Eskilstuna. "Landa Eskilstuna" är
den rätta ordern.

Den följande beskrivningen av Eskilstunabasen
kommer att beröra tiden från tidigt 1960-tal till tidigt
2000-tal. Främst är det upp- och utbyggnaden av Bas
90 och Basbat 85 som kommer att avhandlas. Det är
mina kunskaperoch minnen som ligger till grund för
det som följer. Inriktningen är i huvudsak den forti-
fikatoriska utbyggnaden med olika motiv för att det
blev som det blev.

169



Byggperioden 1960-1962
Under en period i slutet av 1950-talet och början av
1960-talet skedde en kraftig utbyggnad av krigsflyg-
baser över hela landet. Avsikten var att förse dessa
med en basbataljon och möjlighet till snabb sprid-
ning av ett antal divisioner i händelse av höjd bered-
skap. En av dessa baser var Eskilstuna/Kjula med
FV-beteckningen fält 56. Fältet var först planerat att
ligga i Mariefredsområdet men detta ändrades 1959
till det nuvarande läget där F 1 tidigare hade ett litet
reservlandningsstråk. Basen skulle ingå i systemet
som en attackbas typ A, den bäst utbyggda basty-
pen. Byggarbetena påbörjades 1960 och slutfördes
under 1962.

En stor del av det tänkta byggområdet låg på
Domänverkets mark och det innebar att det på den
sidan inte blev några större ekonomiska problem
eller några tillståndsproblem. En annan stor del av
området låg på mark tillhörig Österrekarne Häradsall-
männing, med försvarspositiva medlemmar och sty-
relse. Efter förhandlingar gavs klartecken även från
detta håll. Ett problem som uppstod var att några
mindre markägare i närområdet ville krama ut så
mycket pengar som möjligt vid en försäljning. Det
talades i bygden om att en av markägarna med ett I itet
jordbruk i södra banänden vägrade sälja om han inte
fick mer pengar än han erbjöds. För att undvika att
en expropriering, med påföljande försening skulle bli
nödvändig, flyttades bansträckningen några gra-
der, varvid området hamnade utanför hans ägor och
han blev till sin stora förtret helt utan ersättning.

Byggnationen kom att bestå av rullbana med
klargöringsområden för jaktflygplan i både södra
( Framom 1) och norra (Framom 2) banänden. Vidare
byggdes en taxiväg till ett bakre klargöringsområde
( Bakom) i söder längs vägen mellan samhällena Ärla
och Kjula. Ytterligare längre söderut byggdes ett
uppställningsområde (Uom) med möjlighet till större
servicearbeten och motorkörning. Till detta område
kunde man bara bogsera flygplanen.

Framom 1 fick flygplanskyl i form av Törebodabå-
gar och ett underjordiskt skalskydd i form av en Sk 6
avsedd för klargöringschefen och även för klargö-
ringspersonalen i mån av plats. Kommandocentra-
len (KC) med utrymme för vakthavande befäl och
flygtrafikledning byggdes också som en fortifikato-
risk anläggning några kilometer väster om banan.
Stabsplatsen med bataljonschefens uppehållsplats
och ett förläggningsområde inrymdes i Kjula skola
norr om basen. Det andra förläggningsområdet loka-
liserades till Ärla samhälle i söder. I den tidigare
bondgården Åstorp vid södra banänden inkvartera-
des bastroppen som ingick i fredsorganisationen.

Delar av bataljonens materiel inrymdes i hyrda
utrymmen vid närliggande bondgårdar. Flygammu-
nition förvarades i särskilda förråd och drivmedel i
främre och bakre drivmedelsförråd bestående av ett
antal 100 och 200 m3 stora cisterner nedgrävda i
Framom och på platser några kilometer från bansys-
temet.

Basens utformning med den ovan uppräknade
strukturen blev också, av någon för mig okänd

anledning, förebild färden i FV-utbildningen mycket
välkända "Åbybasen", både under Bas 60 och Bas
90-perioderna. Troligen hade basen med den omgi-
vande infrastrukturen den optimala utformningen i
ett utbildningssammanhang.

Eskilstuna har under sin tid som krigsbas (1962-
2006) fredsmässigt i tur och ordning tillhört F 11
(B112)1962-1976,F 1 (B12)1976-1982, F 13(B136)
1982-1993 och F 7 (B76)1993-2006.

F 11 och F 1-tiden
F 11 blev under Chefen för Första flygeskadern (CE1)
huvudman för den nya basen med beteckningen
B112. Basens huvuduppgift var 0-bas attack för en
grupp A 32 Lansen från F 15. Den var en framskjuten
attackbas och utgjorde ett främre komplement till de
tillbakadragna Västgötabaserna. Efter bygget av ett
antal krigsbaser stod den fortifikatoriska utbyggna-
den av bassystemet ganska stilla. På Eskilstuna
byggdes emellertid ett specialförråd för sjömålsro-
boten Rb 04. Förrådet var ständigt bemannat och
robotarna sköttes "som spädbarn". Rb 04 var attack-
ens främsta vapen mot en tänkt invasionsflotta.

I anslutning till Bakom byggdes även två barac-
ker. Den ena var avsedd som upl (uppehållsplats)
flyg med ordersal och ett begränsat förläggningsut-
rymme. Den andra var upl förklargöringspersonalen
i Bakom, även den med ordersal och utrymmen för
ledning av klargöringstjänsten i Bakom. I Uom fanns
fälthangarer för service och en barack för stations-
kompaniledningen.

Verksamheten inriktades under denna period i
huvudsak mot att skapa rutiner för den taktiska
verksamheten inom Bas 60-konceptet. Klargörings-
verksamheten var stationär och förlagd till Framom
för jakten och till Bakom för attacken och spaningen.
Den förrådsställda klargöringsmaterielen utplacera-
des i princip oskyddad och drivmedlet förvarades i
rulltankar i anslutning till klargöringsplatserna. I
Framoml gick drivmedlet i pipelines från ett främre
drivmedelsförrådtill fyra klargöringsplatser.

Den stora händelsen på Eskilstuna under F 1 I -
tiden var basens elddop under den stora Flygvapen-

En Björn Sjöstedt,
framför den så kalla-
de "Limpan", ett
terskydd i  glasfiber
avsettförflygplan. Det
var en försökskon-
struktion som inte kom
iserieproduktim (Via
Björn Sjöstedt)
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Bascentral (BasC).

BesC
Från BasC leds och samordnas den övergnpande
och långs&bga verksamheten vd basen Hal har bl a
chefen for bastetalfonen sn plats hksom marks-ends-
ledaren och chefen f a  skyddskompanet
BasC har ett stort behov av samband K V  Inns en
av [mans automatska telefonaxlar För manual ex-
peclenng av samtal Inns en telefonen

övningen 1963 (FVÖ-63). Hela flygvapnet deltog
och det var under den period då flyget hade sin
storhetstid — tiden innan någon förbandsnedlägg-
ning existerade. Jag minns att det bullrade dygnet
runt, något som ortsbefolkningen hade stort överse-
ende med. Det var en händelse av stora mått i trakten.
Bataljonen genomförde även en krigsförbandsöv-
ning(KFÖ)1966.

1 samband med F 11:s nedläggning överfördes
Eskilstuna till F 1 år 1976. Några förändringarskedde
inte bortsett från att viss ledningspersonal från F 11
ersattes av personal från F 1. Klargöringspersonalen
från F 15 förblev densamma. Bataljonschefen från
F 11-tiden, major Arne Mattsson behöll sin befatt-
ning. Detta gällde även ett antal reservofficerare för
bland annat bemanning av KC. Beteckningen blev
nu B12. Eskilstuna var nu underställt Luftförsvars-
sektor Mitt men lydde under CE1 vad avsåg attack-
förband. Uppgiften var nu 0-bas attack och T-bas
jakt.

I början av 1980-talet började flygvapnets basför-
band att beröras av det framtida bassystemet. Ma-
teriel förrörligklargöring togs fram och utprovning-
ar genomfördes främst på F 13. Grundkonceptet
skulle vara ökad spridning inom flygbasområdet av
flygplan, klargöringsmateriel och personal. En even-
tuell angripares vapenarsenal och förmåga att hitta
väsentliga mål skulle motverkas. Fasta klargörings-
anordningar i anslutning till Framom och Bakom
skulle ersättas av rörliga klargöringsförband med
möjlighet att verka varhelst ett flygplan stod upp-
ställt på basen. Möjligheterna till utökad spridning
på Eskilstuna var dock begränsade.

För att i någon mån avhjälpa detta fick basens
flygfältsarbetskompani, under sin KFÖ 1981, i upp-
gift att projektera och bygga två flygplanplatser för
flygplan 37 längs Ärla-Kjulavägen, nordväst om
huvudbanan. Arbetet genomfördes utan problem,
men i efterhand framförde FortF synpunkterpå plat-
sernas bärighet för flygplan. Vissa normer hade inte
till ful lo tillgodosetts och platserna skulle därmed bli
begränsat användbara. Efteråt kan konstateras att
båda flygplanplatserna använts utan anmärkning

vid ettstort antal tillfällen med början underden KFÖ
som våren 1982 genomfördes på basen. Det var
också mycket viktigt att flygfältsarbetskompaniet
fick chansen att genomföra ett viktigt projekt i egen
regi. Det medförde ett ökat engagemang, vilket i
senare utbyggnadsfaser visade sig vara ovärderligt.
1982 genomfördes en KFÖ på Eskilstuna med rörlig
klargöring men inom den gamla Bas 60-organisatio-
nen. Vid den tidpunkten hade man även börjat se
över bataljonschefens möjligheter att med vissa
stabsfunktioner mera aktivt leda sitt förband och
kommit fram till att någon form av fortifierad basled-
ningscentral borde inrättas. På Eskilstuna fick en
inhyrd, föga "fortifierad" arbetsbod fylla den funk-
tionen under övningen. Ett provisoriskt sambands-
nät fick också byggas upp för att hjälpligt klara de
sambandskrav som den rörliga klargöringen och
bataljonschefens ledning ställde. Klargöringsför-
banden leddes emellertid taktiskt från KC.

I samband med denna KFÖ fick jag personligen
åter stifla bekantskap med Eskilstunabasen. På grund
av att bataljonschefen drabbades av sjukdom fick
jag i  ett sent skede i  uppgift att planlägga och
genomföra krigsförbandsövningen — "jag kände ju
till trakten". Jag krigsplacerades också snabbt som
KC-kompanichef eftersom jag hade deltagit i ett
antal övningar med utprovning av rörlig klargöring
på F 13.

Det blev en lärorik KFÖ trots alla provisoriska
lösningar. Verksamheten underlättades inte av att
F 1 nu hade fått sitt nedläggningsbeslut. Motivatio-
nen låg inte på topp. Tältförläggning under slutöv-
ningen var också en nymodighet som inte höjde
stridsmoralen. Övningen blev dock bra och slutom-
dömet om "det nya" var Iran de flesta håll positivt.

F 13-tiden
I samband med F 1:s nedläggning blev F 13 1982
huvudman för Eskilstunabasen, med den nya be-
teckningen B136. Någon gång i samband med detta
fick jag uppgiften att bli basbataljonschef. Jag tjänst-
gjorde då på TUBas vid F 14 i Halmstad. Vår uppgift
där var att ta fram ett fungerande koncept för verk-
samheten inom det nya flygbassystemet Bas 90 och
Basbat 85. Allt utmynnade i en verifieringsövning,
kallad "Moses" som genomfördes hösten 1994 som
en KFÖ på den Bas 90-utbyggda Hagshultsbasen
(Jfr Dag Fåhreaus kapitel om TUBas, Bas 90 och Bat
85). I och med den övningen sattes ett antal kriterier
hur övriga krigsflygbaser skulle utformas med hän-
syn till varje bas unika karaktär.

Eskilstuna var en av de drygt trettio baser som
utsågs till huvudbaser och den skulle tillsammans
med ett antal sido- och reservbaser bilda en flygbas-
grupp söder om Mälaren. Efter "Moses" startade en
basutbyggnad med början i  den södra delen av
landet. För Eskilstunas del skedde byggstarten un-
der 1988 och den kom i ett första skede att omfatta
nybyggnad av två kortbanor, den ena längs Ärla—
Kjulavägen och den andra längs dåvarande, idag
"gamla" E 20. Ett antal flygplanplatser längs Ärla—
Kjulavägen och längs E 20 mellan Kjula och kortba-
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nan ingick också i projektet Watt man skulle kunna
fa maximal spridning av flygplanen. Dessutom pro-
jekterades en tredje kortbana på nya planerade mo-
torvägen E 20:s södra vägbana nordost om huvud-
banan.

En fortifierad och EMP-skyddad baslednings-
central (BasC) med samgruppering av bataljonsled-
ning och flygande personal ingick självklart i ut-
byggnaden men blev tidsmässigt något senarelagd.
Placeringen av BasC inom flygbasområdet (det
område inom vilket en basbataljon grupperas) blev
under en period ett hett diskussionsämne mellan oss
taktiker och den tekniska sakkunskapen. Vi ville
placera anläggningen ganska centralt inom basom-
rådet, väster om basen, med motivet att den lätt
skulle kunna nås av bataljonens och divisionens
personal, samtidigt som bevakningen väsentligen
skulle underlättas.

Teknikerna ville placera anläggningen i norra
utkanten av området främst av sambandstekniska
skäl. Man ansåg att KC och BasC med vårt förslag
kunde störa varandras samband. Naturligtvis segra-
de den tekniska sidan, trots att vi övriga inte var
övertygade om riktigheten i beslutet.

För basbataljonens del innebar utbyggnadspla-
nerna att vi sommaren 1986 genomförde en särski Id
övning befäl (SÖB) med ledningspersonalen från
samtliga kompanier för att klara ut bataljonens grup-
pering. Sju rörliga klargöringstroppar skulle tillsam-
mans med bataljonens övriga grupperingsplatser
utplaceras inom flygbasområdet. Bataljonen hade
dessförinnan personellt organiserats enligt Bat 85
och bestod nu i huvudsak av personal från F 13 inom
ledningsfunktionerna. F 15 svarade för serviceplu-
ton attack och attacktroppar, F 13 för  jakt- och
spaningstroppar. Basens uppgift var nu 0 -bas at-
tack, T-bas jakt och T-bas spaning.

Ett antal kriterier påverkade valet av grupperings-
platser, av vilka de främsta var:

* primär riskzon (300-500 m från bansystem och
taxivägar)

* uppgiften
* vägsystemet på basen
* geografi (skydd och utbyggnadsmöjligheter)

Flygbasområdet Eskilstuna vari utsträckning cirka
10 x 15 km med huvudbanan i centrum. Det konsta-
terades snabbt att området väster om rullbanan var
väl lämpat för grupperingsplatser i stor omfattning.
Området var skogrikt och erbjöd gott skyl med mark
som var lättbearbetad. Vägnätet var omfattande och
fyllde lätt alla krav på rörlighet. Vid första rek-redo-
visningen från kompaniföreträdarna hade de flesta
placerat huvuddelen av grupperingsplatserna i det-
ta område.

Den östra delen av området bestod av småbruten
terräng som i och för sig kunde ge skyl, men den stora
haken var vägnätet. Vägarna gick endast i ost-
västlig riktning. För att kunna förflytta sig mellan
grupperingsplatserna inom den östra delen krävdes
mycket långa körvägar till en nord-sydlig vägsträcka
i östra utkanten av området. Främst gällde detta
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underhållstransporterna som skulle bli orimligt långa.
Problemet verkade vid detta första rek-tillfälle näs-
tan oöverstigligt. Det fanns emellertid en nord-syd-
lig möjlighet cirka en kilometeröster banan men den
krävde en nybyggnad av en skogsbilväg på cirka en
kilometer för att binda samman två befintliga väg-
stumpar. Problemet var nu pengar.

På något sätt lyckades fortifikationsförvaltning-
ens projektledare för hela Bas 90-utbyggnaden på
Eskilstuna skaka fram pengar och resurser. Proble-
met var löst och jag vill påstå att detta vägbygge var
väsentligt for att Eskilstuna överhuvudtaget kunde
utvecklas till en mönsterbas inom Bas 90. Vägen var
försedd med vägbommar och tillåten endast för
militär trafik. En förbättring av vägen har idag ge-
nomförts och den utnyttjas frekvent av ortsbefolk-
ningen. 1 och med detta vägbygge kunde bataljon-
ens grupperingsrekognoscering slutföras och det
blev en god öst-västlig balans mellan grupperings-
platserna.

Under de närmaste åren genomfördes ett antal
SÖB och tvådagarsmöten med flygfåltsarbetskom-
pan i ets flygfältsingenjörer. Intresset var under dessa
planeringsövningar stort med kompanichefen re-
servkaptenen Bengt Martell i spetsen. Allt arbete
utmynnade i en mycket väl genomarbetad krigsar-
betsplan som vi bara hade att följa under hela upp-
byggnadsperioden. Byggnationer av främst k largo-
ringstropparnas grupperingsplatser genomfördes
bland annat i samband med en FÖ 1988 för några av
bataljonens banrepplutoner.

En mycket drivande person i planering och ge-
nomförande var min ställföreträdande bataljonschef
major Åke Karlsson. Han lyckades bland annat
övertyga ingenjörsförband om lämpligheten av att
bygga grupperingsplatser på basen som övnings-
objekt. Det hände mer än en gång att armförband på
väg till någon övning stannade till på Eskilstuna för
något byggobjekt. Billigt och effektivt!

Många grupperingsplatser som enbart var för-
läggningsområden krävde mycket små fåltarbeten
färatt få full funktion. Däremot var en utbyggnad av
bataljonens underhållsplatser en grannlaga uppgift.
All bataljonens underhållstjänst inklusive matlag-

Kommandocentra
(KC).
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Flygkommando Mitt med
Eskilstunabasen ( E T U )
och dess flygbasgrupp i
mitten. De övriga baserna
är från norr: Idre, Sveg,
Färila, Mokorset, Söder-
hamn, Orsa, Mora, Mal-
ung, D a l a -Järna, B o r -
länge, Ludvika, Gävle, Gy-
singe, Älvkarleby, Skärp-
linge, Tierp, Hebv, Åland,
Hässlö, Björklinge, Öster-
bybruk, Uppsala, Gimå,
Östona(?), Arlanda, Brom-
ma, Torsby, Hagfors, Ar-
vika, Karlstad, Karlsko-
ga, Lash, Örebro, Arboga,
Strängnäs, Björkvik, Ny-
köping, Bråvalla, Kung-
sängen, Klockrike, Mal-
men, Saab-fältet, Väskin-
de, Visby och Follingbo.
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A  HUVUDBAS
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SWIMS
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Servplut JA
2 Klargto JA
2 Klargto JAS (AJS)

ning var uppdelad på fyra underhållsplatser, var och
en med uppgift att försörja ett antal grupperingsplat-
ser. Logistiken vid underhållsplatserna var helt be-
roende av rundkörningsmöjligheter för att undvika
trafikproblem. Ett stort antal fordon skulle passera
dagligen, eftersom grupperingsplatsernas under-
håll baserades på hämtprincipen.

Vi var beroende av olika markägares välvilja för
utbyggnaden och det var viktigt med ett gott förtro-
ende mellan parterna. Vid ett tillfälle hade vi kommit
överens om en något begränsad utbyggnad av en
underhållsplats tillsammans med en markägare. Re-
kognosering gjordes tillsammans med det armsför-
band som skulle utföra arbetet. Arbetena genomför-

Servplut AJS
4 Klargto AJS
4 Klargto JA 1.1%.8888%...

Sidobaskomp
1 Klargto MS

Sidobasto

Sidobaskomp
2 Klargto JA

ServPlut JAS (Ag) ,
fr.- 5 Un to  MS k id

1 Iargto AJS

Sidobaskomp
1 Klargto JA
1 Klargto MS

des emellertid under en dag då ingen från bataljons-
ledningen kunde närvara och när vi sedan inspekte-
rade arbetena kunde vi konstatera att vägslingans
utsträckning avsevärt överskred vad som var avta-
lat. Markägaren var något upprörd men vi lyckades
till slut övertyga honom om att den utökade slingan
möjliggjorde ett utnyttjande av området som var
positivt för honom och därmed blev alla nöjda utan
extra kostnad för markintrånget.

Rationell förrådshantering av bataljonens mate-
riel var mycket viktig för ett förband som låg ganska
långt från en flygflottilj. En stor del av materielen var
inrymd i bondgårdar i närområdet, vilket inte levde
upp till kravet på snabb hantering i ett mobiliserings-
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läge. Därför projekterades, budgeterades och ge-
nomfördes byggnad av två rejäla förråd inom flyg-
basområdet, vilka även kunde utnyttjas som förråd
och verkstadsutrymmen efter en mobilisering. Ett
verkligt lyft för hantering av bataljonens materiel.

Ett förband som tidigt involverades i utbygg-
nadsplanläggningen var basens luftvärn. Förban-
det bestod av både eldrörsluftvärn m/48 och robot
70-enheter. Robot 70-enheterna var ganska lättpla-
cerade, medan m/48-enheternakrävde höglänta grup-
peringsplatser med fri sikt för att kunna nå optimal
verkan. Pjäs- och radarplatserna krävde dessutom
ganska omfattande markarbeten och skyddsrum,
typ Sk 16 valv, med hänsyn till sitt utsatta läge.
Enheterna skulle dessutom placeras så att optimala
anfallsriktningar mot bansystemet kunde täckas upp.

Luftvärnskompaniet, som sattes upp av Lv 3 i
Norrtälje, hade en mycket engagerad kompanichef,
kapten Alf Olsson. Han besatt en fantastisk förmåga
att kunna förmå markägarna att tillåta ganska omfat-
tande fältarbeten utan kostnad för markintrång. Det
är viktigt att kunna "prata med bönder på bönders
vis". Däremot visade Domänverket upp en oerhört
negativ attityd till arbeten på deras mark. Verket hade
blivit affärsdrivande och krävde rejäla summor för att
upplåta mark för luftvärnsförbandets grupperings-
platser. Det handlade om kostnader som vida över-
steg vad som kunde godkännas i basens budget för
utbyggnad. Det slutade dock med en uppgörelse
som innebar att Domänverket skulle få omkring en
tiondel av den begärda summan i planläggningsar-
vode utan kostnader för marken och därmed var al la
parter nöjda. Det kändes dock som om verkets utsän-
de drev verksamheten efter principen "går det så går
det".

Sektor Mitt hade fått ett nytt ansvarsområde och
därmed bytt namn till Flygkommando Mitt (FKM)
och i deras planer för Eskilstuna låg 1992 ett genom-
förande av en KFÖ typ A med hela Eskilstuna-delen
av bataljonen, närmare 1800 man, inkallad. Det skulle
emellertid visa sig att tidpunkten var illa vald. Ban-
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B9

verket hade påbörjat en byggnad med ny sträckning
av Mälardalsbanan. Den nya järnvägen skulle med
omfattande byggtrafik gå rakt genom flygbasområ-
det och omöjliggjorde därmed både bataljonens
vägtransporter och övrig övningsverksamhet som
var beroende av att ostört kunna röra sig inom
området. Den nya järnvägen kom att ligga söder om
huvudbanan, dock utan att påverka inflygningen
från söder.

Problemet var dock att järnvägen i stället kom
mycket nära (cirka 100 m) norra änden på kortbanan
längs Ärla-Kjulavägen. Det blev därför mycket vi k -
tigt att vägbron över järnvägen gjordes extra bred för
att landning på kortbanan flygsäkerhetsmässigt
skulle vara möjlig. Banverket varti llmötesgående, en
extra bred landsvägsbro byggdes och problemet var
ur världen. En misslyckad landning mot norr kunde
emellertid tänkas sluta nere på den nedsänkta ban-
vallen. Detta löstes efter samråd med flygsäkerhets-
experter genom att stora sandhögar lades upp på var
sida om bron som "utrullningshinder". Al l t  detta
innebar dock till slut att KFÖ:n sköts på framtiden.
1994 bedömdes som nästa lämpliga år for övningen,
men även den nya tidpunkten kom att innebära
uppenbara problem för ett genomförande av en
KFÖ. Det visade sig att Vägverket tidigarelagt byg-
get av nya E 20 med en sträckning rakt genom
flygbasområdet, denna gång norr om huvudbanan,
och bygget skulle vara i full gång vid tiden för vår
KFÖ. Dessutom fick F 13 sitt nedläggningsbesked,
enligt vilket allverksamhetpå flottiljen skulle upphö-
ra den 1 januari 1994. F 7 utsågs nu att under
Flygkommando Mitt ansvara för verksamheten på
Eskilstuna. Den nya beteckningen på basen blev
B76.

F 7-tiden
Planläggningen för KFÖ:n hade nu pågått i olika
omgångar och att skjuta upp övningen ytterligare en
gång på grund av de nya ingångsvärdena bedömdes
inte vara något bra alternativ. Det gällde i stället att

Rörlig klargörings-
grupp jakt i  Bas 90-
systemet.
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göra det bästa möjliga av läget. I Eskilstuna-batal-
jonens historia blev därför övergången mellan F 13
och F 7 ganska flytande.

Kontakterna med Vägverket var emellertid myc-
ket positiva och vi  kom snabbt överens om att
vägbygget skulle forceras inom flygbasområdet så
att de vägar och vägundergångar tvärs nya E 20 som
påverkade bataljonens vägtrafik skulle färdigställas
före övningens början. Därefter skulle man lämna
området och fram till semestern koncentrera väg-
bygget til l sträckningar som inte påverkade vår
verksamhet. Vi hade även en mycket positiv dialog
angående våra speciella krav på vägundergångar-
nas placering och utförande för att våra vägtrans-
porter inom flygbasområdet skulle fungera så smi-
digt som möjligt. Även Banverket väntade med att
slutföra sina arbeten på sträckan genom basen och
prioriterade andra sträckor.

Bataljonen hade, i avvaktan på sin uppskjutna
KFÖ, genomfört ett antal fackövningar (FÖ) med
delar från i stort sett samtliga kompanier. Lednings-
nivåerna blev därmed väl utbildade och förtrogna
med hur Bas 90-systemet var tänkt att fungera. Ett
problemområde infann sig i och med att basen över-
fördes till F 7. Personalen i kompaniledningarnahade
i huvudsak tillhört F 13 och i och med nedläggningen
skulle de till huvuddelen överföras till andra myndig-
heter. De måste nu ersättas med personal från F 7. Vi
ansåg det lämpligt att "F 7-folket" skulle genomföra
slutövningen för att på så sätt säkerställa en övad
krigsorganisation för framtiden.

Lösningen fick bli att vi under befäls- och utbi Id-
ningsskedet hade dubbel besättning på ett antal
viktiga befattningar för att kunna föra över kompe-
tens. Slutövningen genomfördes sedan med F 7-
personalen i befattning, en lösning som blev mycket
lyckad. Hela överföringen genomfördes mycket
smidigt inte minst tack vare ett stort engagemang
från F 7.

Det som nu saknades för att Eskilstuna skulle bli
en fullt utbyggd Bas 90-bas var det nästan väsent-
ligaste av allt, nämligen ett fortifierat och EMP-
skyddat BasC som dessutom skulle vara central för
basens interna och externa samband. I och med den
inställda KFÖ:n 1992 hade arbetet med BasC flyttats
framåt i tiden och byggnationen genomfördes under
1993 (på fel plats enligt vår åsikt).

Installationsarbetena i centralen slutfördes un-
der våren 1994. Inför vår KFÖ innebar det att inred-
ningsarbetena för bataljonens och divisionens verk-
samhet fick slutföras under stark tidspress under
bataljonens befälsskede. Vi  lyckades även få till
stånd en utbyggnad av en fortifierad förläggning för
flygförare i nära anslutning till BasC. Den flygande
personalen vägrade dock att utnyttja denna anlägg-
ning under övningen av flygsäkerhetsskäl då kom-
forten i jämförelse med hotellrum inte utföll till an-
läggningens fördel. Ett par flygfria piloter övernat-
tade dock som ett test och konstaterade att i ett
skarpt läge skulle anläggningen fylla en viktig funk-
tion som säker förläggningsplats främst vid ett luft-
hot.

Även KC genomgick en rejäl ombyggnad i den
befintliga bunkern. I och med införandet av basens
nya digitala sambandssystem blev det gamla appa-
ratrummet överflödigt och kunde inredas som uppe-
hållsutrymme med pentrymöjligheter. Detta trots att
en programmerbar växel för basens reservsamband
inrymdes i lokalitetema. Även operatörernas arbets-
paneler moderniserades. Ombyggnaden av KC ge-
nomfördes som ett testobjekt för att senare enligt
planerna införas till övriga Bas 90-baser. Att just
Eskilstuna blev testbas för KC-projektet berodde
nog på närheten till FortF i Eskilstuna och att vi skulle
genomföra vår KFÖ i rätt tid för ett test.

Eskilstunabasen var nu helt utbyggd enligt de
senaste tankarna om hur en Bas 90-bas skulle fun-
gera. Det som möjligtvis saknades var den projekte-
rade kortbanan på den nya motorvägen men den
ingick ju i planerna för byggetav E 20. Inför KFÖ 1994
var bataljonen nu mycket väl förberedd avseende
såväl utbyggnad som utbildning tack vare ett antal
SÖB och FÖ som hade ersatt den tidigare inställda
KFÖ:n.

KFÖ 1994 genomfördes med mycket gott resultat.
Hela Eskilstuna-delen av bataljonen, förutom två
banreparationsplutoner som tidigare genomfört en
FÖ, cirka 1500 man, deltog i övningen som verkligen
verifierade att vi tänkt rätt när det gällde bataljonens
gruppering och utnyttjande av fortifikatoriska an-
läggningar och bansystem. Den enda del av bansys-
temet som inte användes var kortbanan på gamla
E 20 då det visade sig vara omöjligt att om så bara
momentant i fred stänga av en riksväg.

Under tillämpningsövningen var i stort sett hela
flygbasområdet avlyst som skyddsområde främst
för att markförsvarsförbanden skulle kunna verka
någorlunda ostört, men även för att undvika alla
nyfikna. Endast boende och servicefunktioner fick
röra sig på vägnätet. Som kuriosa kan nämnas att
både försvarsområdesstaben och länsstyrelsen
motsatte sig vår ansökan om att få upprätta ett
skyddsområde. Det var landshövdingen personli-
gen som beviljade vår ansökan vid en separat före-
dragning för inblandade myndigheter på polishuset
i Eskilstuna. Vägsystemet inom flygbasområdet, med
olika prioritet för bataljonens cirka 200 fordon, fung-
erade helt utan anmärkning.

Det skulle sedermera visa sig att den KFÖ som
genomfördes på Eskilstuna 1994 skulle bli den sista
inom Bas 90-konceptet med hela basbataljonen in-
kal lad. Hotbilden omvärderades under mitten av 90-
talet och behovet av ett förband med så stort perso-
nalinnehåll platsade inte i ett system med krav på
större möjlighet till flexibilitet och rörlighet.

Någon ytterligare utbyggnad på Eskilstuna blev
inte aktuell. Den planerade kortbanan på nya E 20
ströks. Det enda som tillkommit vartvå prototyperav
splitterskydd i glasfiber avsedda för flygplan, det
ena i form av en glob och det andra i form av en
"limpa". De placerades i närheten av bastroppens
uppehållsplats. Ingen av dessa konstruktioner kom
dock i serieproduktion utan får väl ses som mindre
lyckade försöksobjekt.
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Den övningsverksamhet som kom att bedrivas på
Eskilstuna efter den genomförda KFÖ:n har varit
begränsad allteftersom flottiljer lagts ned och öv-
ningsinriktningen ändrats mot ett mer internationellt
uppträdande. Behovet av ett stort antal krigsbaser
har minskat drastiskt. Eskilstuna har ingått i krigsor-
ganisationen fram till år 2006 då basen högtidligen
överlämnades till Eskilstuna kommun i samband med
en flygdag.

Flygbasgruppen ETU
Eskilstunabasen ingick som huvudbas i ett bassys-
tern bestående av ett antal sido- och reservbaser. På
sidobaserna var basförband av olika omfattning
utgångsgrupperade medan reservbaserna endast
erbjöd begränsad möjlighet att utnyttjas efter tillför-
sel av basförband. Området som lydde under Eskil-
stunabataljonen sträckte sig söder Mälaren från
Södertörn i  öster till västra Värmland i väster. I
kategorin sidobaser ingick Tullinge (TUL), Sträng-
näs (STR), Arboga (ARB), Örebro (ÖRE) och Karl-
stad (KST). Reservbaser var Laxå (LAX), Karlskoga
(KSK), Hagfors (HAF), Torsby (TOB) och Arvika
(AVI).

De baser som främst utnyttjades i samband med
övningsverksamhet var STR och TUL. 1993 gjordes
en KFÖ på STR. En bra förövning för vår KFÖ på
Eskilstuna. Viss utbyggnad av grupperingsplatser
genomfördes och övningen genomfördes helt enligt
den roll som basen var avsedd för inom flygbasgrup-
pen. På övriga baser genomfördes viss övnings-
verksamhet men framför alltrekognoscering inför ett
eventuellt utnyttjande.

Inklusive den personal som var krigsplacerad på
sidobaserna omfattade hela Eskilstunabataljonen
under sin storhetstid en välövad personalstyrka på
drygt 2 000 man. Flygbasgruppen har genom åren
haft något skiftande sammansättning. Inlednings-
vis ingick till exempel inte Värmlandsbaserna. Grup-
pen har sedan 1970-talet varit underställd Sektor
Mitt sedermera Flygkommando Mitt. Dock har E1
hela tiden haft ett vakande öga över huvudbasen
Eskilstuna eftersom utgångsbaserade flyg- och klar-
göringsförband var underställda CE 1.

Eskilstunabasen har upplevt en kort men inne-
hållsrik tidsperiod i kalla krigets skugga. Idag kan
man ju tycka att de pengar som all basutbyggnad

kostat varit bortkastade. Basen hann ju knappt bli
färdigutbyggd innan det var dags att skrota hela
baskonceptet. A l l  försvarsutveckling efter andra
världskriget har präglats av snabba kast, i synnerhet
inom FV. Under 1960-talet hade vi ett av de största
flygvapnen i världen och för att åtminstone få viss
spridning krävdes flera baser som kunde ta emot
jetflygplan. Eskilstuna blev en sådan. I slutet av 60-
talet minskade antalet flygförband och hotbilden
började också sakta förändras allteftersom vapnen
utvecklades. Vissa baser nedgraderades medan man
satsade på andra. Eskilstuna blev en av de baser som
ingick i satsningen.

En omfattande övningsverksamhet har genom
åren genomförts på Eskilstuna. Basens utformning,
utbyggnad, terräng och läge har gjort att övningstill-
fällena blivit mycket givande och fria från de freds-

Exempel på hur trafik-
varvet kunde se ut på
en Bas 90-has och hur
inflygningen till de oli-
ka banorna skulle ske.

Klargöringstropp på
marsch.
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Borlänge-basen

mässiga störningar som alltid drabbar en flottilj flyg-
plats. Dessa faktorer och personalens engagemang
har medverkat till att Eskilstuna förbliv it en av lan-
dets bäst utbyggda och välövade baser inom Bas 90.
Det har hela tiden varit något på gång i verksamheten
och för många var det ett stimulerande avbrott från
"harvandet" på flottiljen att ra komma ut och andas
frisk luft.

Själv har jag i stort sett haft en anknytning till
Eskilstunabasen från byggstart över utbyggnad till
avveckling och överlämning. Min första kontakt var
ju F 11:s "jordgubbeträff' och min sista blev en
inbjudan från F 7 att delta i överlämnandet till Eski Is-
tuna kommun. Under mina tretton år som basbatal-
jonschef på ETU har jag upplevt det som ett privile-
gium att tillsammans med bataljonens personal, både
anställda och värnpliktiga, få vara involverad i ett
stycke flygvapenhistoria.

Borlängebasen
Bo Hofvander

Borlänge är en flygbas som ursprungligen byggdes
för att vara en krigsbas, men som sedan också blev
en relativt stor regional civil flygplats, Dala Airport.
Såväl ekonomiska som geografiska skäl gjorde att
Bas 90-utbyggnaden vid Borlänge blev begränsad.
Basens uppgift som reserv vad gällde inrycknings-
transporter gav också basen en speciell karaktär.
Bas 90-utbyggnaden påbörjades 1992 och slutför-
des våren 1996 då en KFÖ genomfördes vid basen.
Borlängebasen var under Bas 90-epoken huvudbas
i den flygbasgrupp som omfattade ett större antal
flygfält/flygplatser i Dalarna. Flygbasgruppen be-
mannades av en basbataljon som kom att benämnas
Dala Flygbasbataljon med grundbemanning främst
från F 15 i Söderhamn.

Bas 90 grundi&, skydd genom spridning, inne-
bar såväl spridning inom huvudbasen som sprid-
ning mellan de övriga baserna inom flygbasgrup-
pen, sido- och reservbaserna. Någon egentlig ut-

byggnad av sido- och reservbaserna inom flygbas-
gruppen skedde aldrig. Däremot gjordes omfattande
rekognoseringar som förberedelse för utbyggnad
som skulle utföras i händelse av förändrade förhål-
landen i omvärlden. Den planerade utbyggnaden
omfattade främst säkerställande av start- och land-
ningsmöjligheternas kvalitet samt erforderliga upp-
ställningsplatser. Utbyggnad av kortbanor och taxi-
vägar, utöver de vid huvudbasen, planerades vid
två av de större flygplatserna inom flygbasgruppen.

Reservbaserna utgjordes av mindre kommunala
flygplatser eller flygplatser för klubbflygverksam-
het. Alla hade hårdgjord bana och huvuddelen var
dessutom försedd med banbelysning. Planerade
banlängder möjliggjorde endast landning med flyg-
plan som hade korta start- och landningssträckor,
således främst fpl 37 och 39. Det accepterades att
banornas bärighet begränsade antalet starter och
landningar. Det var uppenbart att reservbaserna
endast skulle utnyttjas då huvudbasen och sidoba-
serna var satta ur spel för kortare el ler längre tid. Sett
med angriparens ögon var baserna dock mål mot
vilka resurser måste avsättas om man ville säkerstäl-
la att svenskt flyg inte skulle kunna verka i opera-
tionsområdet.

Utbyggnaden av Borlänge kom att ske under den
period då anslagen ti l l  basutbyggnaden i  landet
successivt började reduceras. Detta innebar dels att
planeringen kom att omarbetas ett antal gånger, dels
att utbyggnaden slutligen delades upp i två etapper,
där andra etappen aldrig kom till genomförande.

Förutsättningarna för en fullständig utbyggnad
i enlighet med vad som angavs i TOEM var, om inte
idealiska, så i al la fall relativt goda. Riksväg 70, som
skar rakt igenom basområdet, möjliggjorde plane-
ring för anläggningav flera kortbanor av vilka en kom
till genomförande i samband med en större ombygg-
nad av vägen. I samband med ombyggnaden anla-
des också ett flertal uppställningsplatser och an-
passning till ett antal planskilda korsningar skedde
samtidigt. Denna del av basen låg i ett ganska öppet
landskap och såväl kortbanan som flygplanplatser-
na saknade naturligt skyl. Några flygplanplatser låg
dessutom i kanten av ett industriområde som grän-
sade till samhället Rommehed. Kortbanan hade i ena
änden ett mindre skogsparti som delvis krävde av-
verkning innan banan kunde användas fullt ut. Detta
till trots genomfördes under KFÖ:n en start på denna
bana, men då i motsatt riktning.

Huvuddelen av flygbasen låg emellertid i mer
kuperad terräng och omgavs på två sidor av relativt
dominerande, skogbeklädda höjdsträckningar. På
några ställen finns inslag av berg i dagen vilket bland
annat ledde till en rekognosering för anläggning av
en krigsbergtunnel. Denna planerades dock ingå i
etapp två av basutbyggnaden och kom således
aldrig till utförande.

I huvudbanans förlängning åt sydost anlades
ytterligare en kortbana. Denna är anlagd i skogster-
räng och ej, som oftast eftersträvades, anlagd på
allmän väg. Fördelen med denna lokalisering varatt
banan kunde användas utan att inverka på trafik på
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allmän väg, något som kom väl till pass i samband
med flottiljernas övning av landning på kortbana.
Banan kom under många år också att figurera i TV i
samband med provkörning och tester av bilar i olika
trafikprogram.

Borlänge var krigsflygbas redan i Bas 60-syste-
met. Huvudbanan med taxibana, främre klargörings-
område och transportplattor var centralt placerad i
basområdet. Befintliga transportplattor komplette-
rades vid Bas 90-utbyggnaden med ytterligare upp-
ställningsplatser för transportflygplan.

Sydost om huvudbanan går en mindre allmän väg
som förbinder några av de mindre samhällena i
området med riksvägen. Längs denna väg an lades
att större antal flygplanplatser och vägen utnyttja-
des i vissa avsnitt som taxiväg. Flygplanplatserna
kom delvis att förläggas i ett område som under andra
världskriget var uppställningsområde för bland an-
nat B3 och vissa vallar från dessa tidiga flygplanvärn
kan fortfarande skönjas.

Basområdet delades i två delar av stambanan som
skar rakt igenom området mel Ian riksvägen och hu-
vudbanan. Dessa två områden förbands med var-
andra av tre vägar av vilka en korsade under järnvä-
gen med bro, en korsade över med bro och en tredje
korsade över i samma plan. Denna tredje väg krävde,
åtminstone i fredstid, att flygplan 37 skulle bogseras
förbi med fälld fena för att frigången till järnvägens
luftledning skulle säkerställas. Under KFÖ:n gjorde
man dessutom luftledningen strömlös i anslutning
till att passage planerades, vilket första gången
ledde till den något oförutsedda händelsen att bom-
mar vid järnvägen fälldes inom det strömlösa områ-
det!

Bascentralen anlades i utkanten av basområdet,
väl avskild från bansystem och taxivägar. Komman-
docentralen, KC, ett arv från Bas 60-systemet, bygg-
des om och f ick såväl bättre skydd som större
invändiga utrymmen. Som unikum kan nämnas att
kommandocentralen, med sitt läge i utkanten av

Rommehed. hade gatuadress, något som få andra
KC kunde stoltsera med!

I Bas 90-systemet planerades inledningsvis inte
någon ersättning för de flilthangarer som fanns för
service och reparation i Bas 60-systemet. Istället
skulle al la åtgärder på flygplan kunna ske på de helt
öppna flygplanplatserna, vid större ingrepp möjli-
gen under någon form av maskering eller specialtält
som skyddade delar av flygplanet. Under den senare
fasen av Bas 90-utbyggnaden provades dock en ny
typ av flyttbar hangar, en kupolliknande byggnad i
glasfiberarmerad plast. Kupolen, som var försedd
med splitterskydd i den nedre delen av kupolväggar-
na, avsågs också kunna användas för uppställning
av flygplan på flygplanplatser i öppen terräng. På så
vis kunde en angripare inte visuellt klara ut om det
fanns något flygplan på platsen, kupolen kunde
således i vissa lägen vara ett skenmål. Flygvapnet
inköpte sju exemplar av kupolen för utprovning,
endast fyra kom att uppföras innan försöken avbröts
då en kupol under montering brann ned. Det visade
sig att leverantören inte uppfyllt de i specifikationen
angivna kraven på plastens flamsäkerhet. På Bor-
längebasen hade man hunnit montera upp en av
dessa kupoler strax innan branden satte stopp för
vidare verksamhet. Vid avvecklingen av flygbasen
såldes sedermera kupolen till en närboende bonde
och den flyttades och kan i dag beskådas som en del
av en mask inhall i anslutning till fältgränsen vid Dala
Airport!

Utöver spridning över ytan karaktäriserades ock-
så Bas 90-systemet av en nödvändig ökad rörlighet.
Resultatet blev bland annat en avsevärt ökad for-
dons- och utrustningspark av vilken endast en del
utnyttjades i den dagliga tjänsten vid flottiljerna.
Behovet av förråd vid krigsbaserna ökade således.
Av skyddsskäl valde man att bygga flera mindre
förråd som spriddes över ytan. Spridningen gjorde
det möjligt att övergå till decentraliserad mobilise-
ring där i princip varje kompani svarade för sin

Klargöring av SF 37
Viggenfrån F I 3förett
spaningsuppdragfrån
Rommehed. (Mikael
Forslund)
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Uppsala var en av
berghangars baserna.
Här bogseras en J 29
Tunnan upp ur berg-
hangaren. (Via Klas
Gröndahl)

mobilisering. Vid Borlängebasen innebar den nya
mobiliseringsprincipen att ett antal nya mobilise-
ringsförråd byggdes. Platserna valdes så att de nya
förråden efter mobilisering kunde användas som
underhållsplatser för bataljonens förband. Efter
avvecklingen av flygbasen såldes förråden. Ett av
dem är idag en uppskattad samlingsplats för en
pensionärsförening där hallens stora ytor utnyttjas
för ett stort antal boulebanor samt kafé och säll-
skapsutrymmen.

Med planerad basering av AJS 37, JA 37 och
senare JAS39 vid Borlängebasen krävdes en omfat-
tande och varierad vapenarsenal på basen. Flera nya
ammunitionsförråd uppfördes därför i periferin av
basområdet. Vissa från USA inköpta robotar krävde
dessutom särskilda larmsystem samt specialbevak-
ning av ammunitionsförråden, något som komplice-
rade inte minst den fredstida hanteringen.

Spridningsfilosofin innefattade även spridning
över ytan av de i basbataljonen ingående förban-
dens grupperingar. Grupperingarna skulle erbjuda
såväl skydd som skyl. Skyddet erhölls främst genom
gruppering väl avskilt från de primära riskområdena,
dett vill säga med vissa minimiavstånd från ban- och
taxivägsystem inom basen. Skyl erhöllsgenom grup-
pering i betäckt terräng eller i bebyggelse. Då skydds-
filosofin dessutom innebar att förbandsstorleken på
varje grupperingsplats begränsades erhölls ett stort
antal grupperingsplatser inom flygbasområdet.

Borlängebasens förband var till stor del gruppe-
rade inom ett område med ett antal mindre byar med
många gårdar vilka gav goda möjlighetertill förlägg-
ning och uppställning av fordon. Trots detta kräv-
des även en avsevärd mängd grupperingsplatser i
terrängen och då i de skogbetäckta områdena av
basen. Under fredstida övningar var det främst dessa
grupperingsplatser som utnyttjades.

Beroende på belägenheten krävde en gruppe-
ringsplats mereller mindre omfattande anläggnings-
arbeten. Framförallt måste framkomligheten för för-
bandens tyngre fordon säkerställas, inte bara på
sommaren utan även under vinterhalvåret. Av be-
redskapsskäl och för att man skulle kunna öva vid
basen anlades många av grupperingsplatserna re-

dan i fredstid. Anläggning av vägarti II och uppställ-
ningsplatser vid grupperingsplatserna var därför en
omfattande uppgift i samband med utbyggnaden av
Borlängebasen.

Som nämndes inledningsvis styrdes Bas 90-ut-
byggnaden i allt väsentligt av geografiska och eko-
nomiska faktorer. Härigenom erhölls ett system där
varje bas hade sin egen speciella prägel. I  fallet
Borlänge inverkade på utbyggnaden, utöver de rent
ekonomiska begränsningarna, främst närheten till
staden Borlänge, sträckningen av riksväg 70 genom
basområdet samt de omkringliggande höjdpartierna
och Dalälvens sträckning.

Området blev således relativt kompakt och speci-
ficerade avstånd mellan start- och landningsbanor,
flygplanvägar och flygplanplatser kunde inte alltid
innehållas. Det relativa fåtalet flygplanplatser med
gott skyl var tänkt att kompenseras med den krigs-
bergtunnel som tidigt kom att tillhöra utbyggnads-
etapp 2 och således aldrig förverkligades. I likhet
med övriga Bas 90-baser utgjorde huvudbana, tax-
ibana och främre klargöringsområde samt KC den del
av arvet från Bas 60-systemet som togs tillvara.

Borlängebasens utbyggnad var i allt väsentligt
ett gott exempel på en Bas 90-bas som, efter komplet-
terande utbyggnad, erbjöd det skydd och den flex-
ibilitet som var systemets grundtanke. Att  sedan
övningstillfällena aldrig kom att bli så många som
systemets komplexitet krävde är en annan historia!

Uppsalabasen
Klas Gröndahl

Flygning på Ärnafältet är inte något nytt! Redan
1928 landade åtta "Drontar" och sex "Phönixjagare"
på fältet. Dessa långsamma flygplan krävde inte så
långa start- och landningssträckor, varför fälten vid
Ärna gård väl dög som landningsplats.

Uppsalabasen liggerpå klassisk mark. Inom om-
rådet finns en runsten från 1000-talet och ett dragon-
torp, om än från något senare tid, 1815.

År 1933 fick en flygintresserad sporthandlare i
Uppsala bygga en hangar i det norra fältområdet, det
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som nu kallas "Norra bantorget". Där fick han också
- med arrendatorns benägna tillstånd - flyga med sitt
eget flygplan.

Till Uppsala flyttades 1944 Flygkadettskolan från
Ljungbyhed. Skolan, som nu fick eget förbandsnum-
mer, F 20, förlades till södra delen av F 16:s flotti ljom-
råde och stabsbyggnaden med två elevflyglar och
en elevmäss gavs en vit herrgårdsliknande utform-
ning. Enligt flygvapenchefen Bengt Nordenskiöld
"skulle det från luften se ut som om det endast låg en
större herrgård där och inte ett flygfält" (dolt bakom
ett större höjdparti). Flygfältet ligger inklämt mellan
E 4:an (just ändrad vägsträckning) i öster, Fyrisån i
norr och väster samt det växande Uppsala i söder.
Några områden att sprida eller dölja flygplan inom
fanns således inte och inte blev det bättre i senare tid
heller.

Då flygflottiljen sattes upp 1943 var utformning-
en av flygfältet den traditionella; gräsfält med flera
korsande stråk. Uppsala fick tidigt, 1946, en första

hårdgjord rullbana om 1 700 m längd och med en
bredd av 49 m, den så kallade Atlantbanan (03/21).
Namnet kom av att den var utsedd som reservland-
ningsbana för "det atlantiska" civilflyget på Brom-
ma. 1 rullbanans norra del an lades en större platta för
uppställning av större civila transportflygplan med
flera. Plattan kom att kallas "Norra bantorget".

I och med att de tyngre jetflygplanen gjorde sin
entre, var man tvungen att hårdgöra rullbanorna och
bygga ett sammanhängande taxibanesystem. Ris-
ken for att få in grästuvor och annat skräp i  de
känsliga jetmotorerna var överhängande. En kor-
sande bana (08/26) om 2 000 x 40 m anlades under
1953. Därmed hade Uppsalafältet fått ett hårdgjort
sammanhängande taxi- och rullbanesystem. I sam-
band med F 16:s ombeväpning till fpl J 35 Draken
förlängdes Atlantbanan till 1 900 mår 1961.

Området kring de två främre klargöringsområ-
dena vid banorna 01 och 03 kallas "Sibirien"; troligen
för att det var beläget långt bort från flottiljområdet,

Kartskiss över Upp-
salabasen. (F 16)
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Uppsala-basen

relativt stort och skogsbevuxet. För att flygledarna
skulle kunna få erforderlig sikt i samband med flyg-
plans start och landning hade en TV-kamera satts
upp på en mast.

Vid ett tillfälle i början av 80-talet gjordes en propå
till flottiljchefen om att få gallra en del av skogen för
att förbättra sikten. Den intet ont anande flotti ljche-
fen gav klartecken utan någon särskild anvisning
eller liknande. Resultatet blev att"Sibirien" i princip
blev kalhugget! Denna skogsavverkning kom av
någon anledning upp i samband med Lillejul!

Förutom de två rullbanorna, finns på basen ett
antal jordkulehangarer samt en berghangar. "Ber-
get" i Uppsala var i stort sett likadant som vid de
andra berghangarsbaserna/flottiljflygplatserna och
kunde rymma ett drygt 30-tal krigsflygplan. I "ber-
get" fanns också utrymmen för såväl klargöring som
service och underhåll.

Uppsalabasen har under åren i princip genomgått
tre större förändringar: Anläggandet av ett hårdgjort
bansystem, anpassningar till nya (moderna) flyg-
system och utbyggnad enligt Bas 90-systemet.

Vissa flygplanvägar, klargöringsplatseroch plat-
tor, samt berghangaren, måste byggas om för att ge
erforderliga marginaler vid bogsering, med mera, av
flygplanen, främst Draken respektive Viggen. Flyg-
plan SF 37 Viggen vardimensionerande med hänsyn
till sin stora svängradie och låga frigångshöjd (med
fälld fena) i nedfarterna till berghangaren. Ett flyg-
plan SF 37 med extratankaroch kapslar, kunde ha så
låg frigång som 9 cm i berghangarsnedfarten, bero-
ende på hur mycket nosstället fjädrade ut.

Ovan jord ställde flygplan 37 också "högre" krav
på frigång vid passage genom de så kallade Törebo-
dabågarna ide främre klargöringsområdena (Fram-
om).

Uppsala var ordinarie bas (0-bas) för såväl jakt
som spaning, vilket innebar att ett förhållandevis
stort antal flygplan kunde befinna sig samtidigt på
basen. Spridning och skydd var således mycket
nödvändigt. Av geografiska skäl kunde spridning
av klargörings- och uppställningsplatser endast ske

i begränsad omfattning, varför"i luften" el ler i berget
var det bästa skyddet.

Draken hade högre landningsfart och längre rul I-
sträcka än tidigare flygplan och vid landningar på
bana 21 respektive 26 var avståndet från banändarna
till Fyrisån relativt kort—även vid "korrekt" utförda
landningar. Redan 1962 fanns det inom flygstaben
planer på att bygga en bro, som kunde bära flygpla-
nen över Fyrisån i fall av stora pluslandningar.

Av främst geografiska skäl blev Bas 90- utbygg-
naden vid Uppsala mycket rudimentär. Föratt skapa
erforderlig spridningsmöjlighet fanns även i Bas 90-
systemet planer på en flygplanbro över Fyrisån mot
Gysingevägen, där spridda klargöringsplatser och
för basbataljonen erforderliga grupperingsplatser
också planerades. För klargöringsförbanden och
andra basförband fanns emellertid tillräckliga grup-
peringsmöj ligheter i området.

En bascentral kunde dock byggas inne på basen.
Det fanns utrymmen i den gamla luftförsvarscentra-
len 0 3, som kunde utnyttjas. Likaså kunde uppe-
hålls- och förläggningsutrymmen för flygande per-
sonal (Upl flyg) byggas i dess anslutning. Samban-
det inom det begränsade basområdet, inklusive Kom-
mandocentralen (KC), kunde också byggas ut till
normenlig Bas 90- standard.

Under slutet av 50-talet och början av 60-talet
övades start med flygplan ur berghangaren. Flyg-
planen stod parkerade i bergsuppfarten kopplade till
bogserbilar (TL 12). Bilarna var bemannade med en
bilförare och en person (vpl), som satt bakåtvänd
med uppsikt över flygplanet. En bogserskackel var
kopplad ti l l  flygplanet och den person som satt
bakåtvänd kunde med ett handgrepp koppla loss
flygplanet vid behov. Bogserbilen var också utrus-
tad med en 28-volts generator, som var inkopplad till
flygplanet.

Vid startorder bogserades flygplanet upp ur berg-
hangaren och flygplanets motor kunde således star-
tas redan under uppbogseringen. Flygföraren på-
började startförloppet, cirka 90 sekunder, när ekipa-
get passerade bergportarna. Väl uppe på plattan och
efter tecken från flygföraren kopplades bogserskac-
keln bort och flygplanet kunde taxa ut till start. Med
flygplan J 29 skedde till och med start redan på den
långa raka taxibanan mot Äma gård!

1 berguppfarten fanns åtta platser med anslut-
ningar för flygdrivmedel samt schakt för ammuni-
tion. Tankning och laddning skedde emellertid ald-
rig där, då det ansågs för farligt. Troligen fanns den
stora Mohedaolyckan 1958 i tankarna.
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Flygfältsarbetsorganisationen
Bertil Persson och Raymond Brisenfeldt

Vänster sida: Fältar-
beten vidflygbas.

Vid krigsutbrottet 1939 påbörjades en omfattande
utbyggnad av flygvapnets bassystem och som en
direkt följd av krigshändelserna kunde man samti-
digt konstatera att beredskapsåtgärder behövdes
för reparation av skadade flygfält. Erfarenheterna
visade tydligt att flygbaserna hade varit primära mål
och kravet på att hålla flygbaserna operativt an-
vändbara medförde behov av fältarbetsresurser och
metoder för att snabbt kunna återställa en skadad
rullbana efteranfall. Detta uppmärksammades tidigt
av Chefen för flygvapnet.

Inom flygvapnets organisation hade det funnits
en fast flygfältsarbetsorganisation sedan 1936, då
flygförvaltningen organiserades med en byggnads-
avdelning. Före 1936 handlades byggnadsärendena
centralt av flygstyrelsens militärbyrå och något
behov av flygterritoriell indelning av landet ansågs
inte föreligga, då flygvapnet i huvudsak bestod av
fredsförläggningsplatser och ett fåtal övningsplat-
ser. Vid andra världskrigets utbrott 1939 hade vi
sammanlagt tio militära flygfält, av vilka de flesta
enbart var stora gräsfält med enklare bansystem.

Behovet av resurser för reparation av skador på
flygbaserna uppmärksammades tidigt av Chefen för
flygvapnet och redan i december 1939 skickades en
hemställan till Kungl Maj:t om att få upprätta 15
flygfältsavdelningar för flygvapnets räkning. I janu-
ari 1940 bemyndigades flygförvaltningen att sätta
upp dessa avdelningar för upprättande av krigs-
kontrakt med lämpligaentreprenörsfirmor och däri-
genom erhöll flygvapnet en under eget befäl stående
beredskapsorganisation. Avdelningarna gruppera-
des i lämpliga centralorter i förhållande till flygfälten
och hade enligt dåtida begrepp god maskinell utrust-
ning. De 15 entreprenadföretag som redan i stor
utsträckning var sysselsatta med utbyggnad av nya
flygfält leddes centralt av flygförvaltningen genom
byggnadsavdelningen, som hade kontrollanter sta-
tionerade på arbetsplatserna. Erfarenheterna från
andra världskriget visade senare att flygbaserna
hade varit primära mål och att resurser för att snabbt
återställa bansystem efter an fall erfordrades.

Erfarenheterna från kriget visade också att hela
krigsmakten, liksom stora delar av samhället i övrigt,
var i behov av reparationsberedskap. För att fylla
detta behov beslöts 1944 att en central organisation,
Byggnads- och reparationsberedskapen (BRB), skul-
le organiseras med uppgiften att planera för och
främst under mobiliseringsskedet utföra byggar-
betsinsatser för hela samhället med personal och
arbetsmaskiner som var krigsplacerade vid sina res-
pektive byggföretag. För flygvapnets del innebar
det att de egna reparationsavdelningarna nu över-
gick till den nya organisationen BRB. Följden blev

Fbyvapneisflygfältsingenjörsorganisation.

att dessa avdelningar inte längre stod under flyg-
vapnets befäl och att en lägre beredskap erhölls på
grund av längre mobiliseringstid. Flygvapnet blev
beroende av reparationsläget i övrigt inom landet
och avdelningarnas utgångsgruppering kunde inte
beräknas.

För flygvapnets del bedömdes den sänkta bered-
skapen innebära allvarliga nackdelar och därför or-
ganiserades särskilda flygfältsreparationslag, sam-
manlagt 52 stycken, i anslutning till flygfält el ler
grupper av flygfält. Varje lag bestod av en eller två
arbetsledare och 15 grovarbetare. Hela personal-
styrkan uttogs bland lokalbefolkningen och bands
vid sin uppgift genom kontrakt med flygförvaltning-
en. Arbetslagen ställdes till respektive flygbasområ-
deschefs förfogande. Inom varje flygbasområde (Fly-
bo) uppsattes dessutom en reparationsavdelning
med cirka sex arbetsledare (väg- och schaktmästare)
och 100-150 man. Arbetslagen utrustades med väg-
vältar och handverktyg, i  huvudsak spadar. Med
hänsyn till erfarenheterna från kriget med stora ska-
dor på flygfälten efter bombanfall hade dessa arbets-
lag med sin utrustning knappast kunnat klara några
omfattande reparationer inom rimlig tid. Organisa-
tionen blev dock inte förändrad el ler förbättrad un-
der beredskapstiden.

Efter krigsslutet
Efter krigsslutet inledde västmakterna ett omfattan-
de avvecklingsarbete där stridskrafterna avrusta-
des och övertalig materiel kasserades. Det blev dock
snart uppenbart att denna process inte genomför-
des på östsidan, Sovjetunionen både bibehöll och
utvecklade sina förbandsstrukturer. Det spända
utrikespolitiska läge som uppstod medförde här
hemma en översyn beträffande flygbasernas ut-
formning, komplettering av befintliga flygbaser,
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nybyggnad av flygbaser och tillkomsten av större
och mera kvalificerade byggnadsanläggningar (berg-
hangarer). Med reaplanen förändrades 1946 kraven
på bansystemen. Högre start- och landningshastig-
heter krävde hårdgjorda och långa banor (så små-
ningom upp till 2 000 m).

Erfarenheterna från kriget och den flygtekniska
utvecklingen visade att anfall från luften var en
realitet för landets försvar. Man kunde också förut-
sätta att flygbaserna vid ett eventuellt krig skulle
kommaatt vara bland de främsta målen för en fiende.
Kravet att under krig så långt möjligt hålla flygbaser-
na operativt användbara medförde behov av att göra
varje flygbas självförsörjande vad avser fältarbets-
resurser. Erfarenheterna från de sista beredskaps-
åren samt från övningar därefter visade också att
insättningen av en BRB-avdelning krävde lång för-
beredelsetid.

BRB var dessutom en civil organisation där per-
sonalen inte varkombattanter (krigsmän). I stället för
flygfältsreparationslag och -avdelningar inrättades
därför 1951 flygfältsarbetsavdelningar, en för varje
flygfält. I varje avdelning ingick två arbetsledare, 30
grovarbetare, tre värnpliktiga maskinister, en väg-
vält, en bandtraktor med schaktblad, en väghyvel,
samt handverktyg. Flygfältsarbetsavdelningarna or-
ganiserades av flygförvaltningen och ställdes till
respektive flygbasområdesstabs (Flybo S, V, 0, N
och ÖN) förfogande. År 1953 organiserades en di-
rekt under chefen för flygfältsbyrån lydande mobi-
liseringsdetalj med uppgift att centralt leda plan-
läggning och övningar med flygfältsarbetsavdel-
ningarna. I varje flygbasområdesstab ingick en flyg-
fältsavdelning med tre ingenjörer.

Utifrån analyser av stormakternas övningsupp-
lägg, underrättelserapporteroch uttalanden, bedöm-
des att kärnvapen med största sannolikhet skulle

r,

komma att användas i ett eventuellt krig mellan Öst
och Väst. Detta innebar för svenskt vidkommande
att försvarsgrenarna måste anpassa sin taktik utifrån
risken för kärnvapenanfall. Under 1950-talet inled-
des som en följd av detta ett omfattande arbete med
att skapa fortifikatoriskt skydd för en rad militära och
civila funktioner. Föratt undvika stora koncentratio-
ner av flygstridskrafterna påbörjades utbyggnaden
av ett nytt bassystem (Bas 60) där kombinationen av
spridning, rörlighet och skydd skulle minska risken
för total utslagning av större enheter.

Den omfattande utbyggnaden tillsammans med
den flygtekniska utvecklingen gjorde att både flyg-
fältsarbetsavdelningarna och BRB-avdelningarna
måste ges en annan sammansättning med större
kapacitet. För att möjliggöra för flygbasområdes-
cheferna att leda flygfältsarbetsavdelningarna in-
rättades 1950 en flygfältssektion inom respektive
stab. I denna sektion ingick en fredsanställd fältmäs-
tare samt en krigsplacerad arbetschef med ställföre-
trädare.

Under 1952 låg ett preliminärt förslag klart till en
civilmilitär flygfältsarbetsorganisation med en flyg-
fältsavdelning centralt i försvarsstaben, regionalt i
milo- respektive försvarsområdesstab, samt lokalt
med en flygfältsarbetsavdelning i varje flygbasba-
taljon, respektive flygbaskompani. I samråd med
några av dåtidens större flygfältsentreprenörer utar-
betades förslag till organisation och sammansätt-
ning av en flygfältsarbetsavdelning. Då det ansågs
önskvärt att åtminstone chefsbefattningarna inom
flygfältsarbetsorganisationen inrättades för reserv-
officerare togs kontakt med chefen för armen om att
få disponera det antal officerare ur Väg-och Vatten-
byggnadskåren (VVK) som erfordrades (örchefsbe-
fattningarna. Svaret blev att ett mindre antal VVK-
officerare för staberna kunde få disponeras, men inte

Erfarenheterna från
andra världskriget vi-
sade att flygbaserna
hade varit primära mål
förflentligiflyg och alt
resurser behövdes för
att snabbt återställa
bansystem efteranfall.
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Kraterupp.sprängdvid
övningarpåflygfältet i
Rinkaby. (Via Bertil
Persson)

mer. Framställningen till försvarsstaben beträffande
möjligheten att få disponera ingenjörofficerare re-
sulterade i svaret att någon sådan möjlighet inte
fanns.

1 stället upplyste försvarsstaben (ingenjörinspek-
tören) om att det fanns möjlighet för Chefen för
flygvapnet (CFV) att genom tillämpning av armens
förordnandeföreskri fter kunna författningsenligt
förordna rekryterade värnpliktiga till värnpliktiga
civilmilitära tjänstemän av officers tjänsteklass med
hänsyn till enbart lämplighet och civila kvalifikatio-
ner. Förutsättningarna var ingenjörsutbildning och
anställning inom byggnads- eller anläggningsfac-
ket samt lägst troppchefsutbildning för placering
som flygfältsingenjör och plutonchef respektive
gruppchefsutbildning för placering som flygfälts-
tekniker och stf plutonchef.

Sedan det visat sig möjligt att med värnpliktiga ur
främst armen kunna tillsätta större delen av den
ledningspersonal som erfordrades för 54 fl yg fåltsar-
betsavdelningar samt förordna dessa till värnplikti-
ga civilmilitära tjänstemän av officers tjänsteklass
överlämnades förslaget till Chefen för flygvapnet.
Med detta förslag som grund beslutades att det från
och med den 1 november 1955 skulle finnas ett
flygråltsarbetskompani på varje flygbas, samt att
kompaniet organisatoriskt skulle ingå i basbataljo-
nen.

Det nybildade flygfältsarbetskompaniet
Flygfältsarbetskompaniet ersatte flyg fåltsarbetsav-
delningarna och hade till uppgift att "utföra skynd-
samma fältarbeten i samband med mobilisering och
krigsutbrott". Kompaniet, som beräknades kunna
bygga för cirka en 1 Mkr per månad, hade en perso-
nalstyrka vid fullt pådrag på cirka 150 man, beståen-
de av:
- 7  flygfältsingenjörer
- 8 0  arbetsmanskap (maskinisteroch specia larbe-

tare)

- 15  lastbilar med förare förtvåskiftoch motorred-
skap såsom bandtraktorer, grävmaskiner, väg-
hyvlar och hjullastare

En ny BRB-organisation trädde i kraft 1959 och
sattes upp av entreprenadföretagen med de resurser
som inte togs i anspråk av krigsmakten och skulle
utnyttjas som förstärkning av flygfåltsarbetskom-
panierna för större arbeten. Ledningspersonal och
arbetsmaskiner uttogs från företaget medan övrig
arbetskraft tilldelades från närmaste arbetsförmed-
I ing. Genom i fred utförd startplanläggning mellan
beställare (eskaderchef motsv) och berörda företag
planerades BRB verksamhet. En flygfältsdetalj orga-
niserades 1959 i vardera milo- och sektorstab med
krigsplacerade flygfältsingenjörer och 1964 till förs
Högkvarterets krigsorganisation en flygfältsdetalj.

Ledningspersonalen i flygfältsarbetskompanie-
rna, flygfältsingenjörerna, handplockades och krigs-
placerades genom mobiliseringsdetaljen inom flyg-
fältsbyrån (mobdetaljen överfördes 1960 till fältar-
betsdetaljen inom flygstabens organisationsavdel-
ning och därefter till flygfältsdetaljen). Yrkesarbeta-
re, som vägarbetare, trä- och betongarbetare, ma-
skinförare och bilförare, uttogs av värnpliktskon-
toren och omplacerades till flygfältsarbetskompa-
nierna. Flygfältsarbetskompaniet ingick i basbatal-
jonen men kunde också vara samgrupperat med
annat förband vid flygbas utan basbataljon, ett så
kallat fristående flygfåltsarbetskompani. Det fristå-
ende kompaniet var dock fortfarande underställt
basbataljonschefen på huvudbasen. Efter hand ut-
ökades uppgifterna och 1974 hade de kompanier
som ingick i basbataljon följande sammansättning:

- Chefsgrupp (3 man) bestod av kompanichef och
ställföreträdare, som var flygfältsingenjörer, och
stabsassistent.

- Planeringsgrupp (8 man) var kompanichefens
organ för central planering, ledning och uppföljning
av fältarbetstjänsten och för samverkan med BRB
och civila myndigheter på orten. Planeringsgruppen
bestod av flygfältsingenjörer och planeringsbiträ-
den.

- Flygfältspluton (32 man) hade som speciell
uppgift att organisera och utföra snöröjning och
renhållning på basen och på förekommande reserv-
bas. Plutonchef och/eller stf plutonchef var fast
anställd militär personal och vari de flesta fall redan
i fred placerade på sin bas och tjänstgjorde då som
chef för den bastropp som svarade för tillsyn, snö-
röjning och underhåll. Maskinförare och annan per-
sonal som ingick i plutonen hade oftast gjort sin
grundutbildning på basen.

- Vägpluton (30) hade till uppgift att reparera
skador efter anfall och därutöver utföra nybyggnad,
reparation och underhåll av banor och vägar. Väg-
plutonen var sammansatt av flygfältsingenjörer, yr-
kesarbetare och maskinförare med anläggningstek-
nisk utbildning och erfarenhet.

- Byggnadspluton (19) bestod av flygfältsingen-
jörer och yrkesarbetare med byggnadsteknisk ut-
bildning och erfarenhet och hade till uppgift att
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fLYGEALTSARBKOMP
(173)
(151)

PLUTCH 1
-"- STF 1

FLYGFÄLTSGRP
(3 x  10 )

GRPCH 1
BILFÖ 6
ARBMANSKAP 1
BILMEK 1
FÖRRADSMAN

CHGRP (3) ,
KOMPCH •  1

STF 1
STABASS 1

PLANERINGSGRUPP
GRPCH
-8-  S T F
fÄLTAREETSLEDARE 4
SKRIV- 0 RITBITRÄDE 2

VÄGPLUT (10) hamotitur
PLUTCH
- 8 -  S T F
BERGSPR
TRÄARB
BETONGARB
ARMERARE
ARBMANSKAP

utföra utbyggnad och underhåll av såväl skydds-
rum för personal som splitterskydd för materiel, samt
att delta i röjning och reparation efter anfall.

- Fältmaterielpluton (81) ansvarade för arbetsma-
skiner, fordon och redskap samt kompaniets olika
förråd. Krigsleveranser av byggnadsmaterial och
utrustning, för vilka avtal tecknats i fred, mottogs
och förrådshölls av få ltmaterielplutonen. Verksam-
heten leddes av flygfältsingenjörer. Personalen i
övrigt utgjordes av yrkesförare och andra specialar-
betare.

Summa personal: 173. Vid fristående flygfältsar-
betskompanier (151) utgick flygfältspluton och till-
kom en förplägnadspluton och en sjukvårdsgrupp.

Tillgången på arbetsmaskiner var en dimensione-
rande faktor när det gällde kompaniets förmåga att
lösa sin uppgift. Under grundberedskap fanns yt-
terst knappa resurser för banreparation. Endast fält-
troppen kunde utföra mindre arbeten. De första
delarna av flygfältsarbetskompaniet inkallades vid
"P-mob Mindre" och utgjordes huvudsakligen av
viss ledningspersonal. Förbandet kunde i allmänhet
lösa sin huvuduppgift först ett dygn efter att A-mob
påbörjats och tillförseln av inmönstrade arbetsma-
skiner kunde ta upp till tre dygn.

Kompaniets uppgifter var i första hand att vidta
erforderliga åtgärder för att bibehålla och utveckla
basens taktiska utnyttjande i luftförsvaret:
- snöröjning och renhållning av bansystem och

vägar
- underhåll och komplettering av bansystem och

vägar

FÄLTMATERIELPLUT (81)
a M e m e N E M I M P

PLUTCH .
-a- STF

1
1

FÖRRADSGRP (13)
GRPCH

- STF
FÖRRADSMAN
ANGPANNESKÖT
TRÄARB
ELMONTÖR
SMED

1
1
5
1
2
2
1

- reparation av krigsskador
- spärrning, minering och förstöring
- deltagande i skyddstjänsten

FÄLTMATRLGRP (2 x 3351.,
GRPCH
VÄGHYVELFÖ
GRÄVMASKINIST
SCHAKTMASKINFÖ
ASFALTSPRIDFÖ
BILFÖRARE
KOMPRMEK
SVETSARE

Dessa uppgifter skulle kunna lösas under hela
dygnet, under alla årstider och under alla förekom-
mande väderleksförhållanden. Verksamheten skulle
kunna bedrivas kontinuerligt under lång tid, minst
en månad.

För att snabbt kunna tillgodose behovet av repa-
rationsresurser och effektivt kunna utnyttja den tid
som stod till förfogande för fältarbeten av olika slag
före ett krigsutbrott krävdes förberedelser i fred:
Rekrytering och krigsplacering av personal, uttag-
ning av arbetsmaskiner, fordon och redskap, plan-
läggning för ianspråktagande av lokaler och mark-
områden, utarbetande av krigsarbetsplaner samt
mob- och stridsplaner, samt utbildning och övning.

Ammunitionsröjning
De studier av flygvapnets bassystem som genom-
fördes under 1970-talet föranleddes huvudsakligen
av den förändring av hotbilden som blev allt mer
tydlig. En ny typ av vapen hade börjat användas, så
kallade yttäckande vapen. Det som främst gjorde det
möjligt att konstruera och producera dessa vapen
var utvecklingen inom mikroteknikens område. Det
var nu möjligt att "specialsy" vapen mot olika typer
av mål genom att förse laddningen med olika utlösa-
re/sensorer. Mot vissa mål kunde det vara lämpligt
att låta en viss mängd av ammunitionen förbli oex-
ploderad, för att verka senare efter en viss tid, eller
vid beröring/rubbning.

1
2
2
4
2

20
1
1

Flygfältsarbetskompa-
niet.

Pericula non
tiemo

(Räds inte faran)
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Kapten 011e Dahlberg,
flygstaben, ger instruk-
tioner till aniröftrop-
pen. (Via Bertil Pers-
son)

En angripares förstahandsmål bedömdes vara
våra flygbaser och där speciellt rull- och taxibanor-
na. Genom en insats med penetrerande vapen till-
sammans med yttäckande vapen med tidsfördröj-
ning och rubbningsförsåt skulle flygfältsarbetskom-
paniets reparationsinsatser förhindras och försvå-
ras. Studierna visade också på en ökad användning
av oexploderad ammunition (OXA). Resultatet av
dessa studier lade grunden för beslutet om införan-
de av Bas 90-systemet.

Mot denna bakgrund studerades i basutredning-
en behovet av ammunitionsröjningsresurser i ett
nytt bassystem. Den personel la resursen hade dit-
tills bestått i att viss personal inom stationskompa-
niet hade ammunitionsröjning såsom en dubbelupp-
gift. Att detta var otillräckligt stod snart klart och
utredningen föreslog därför införande av specifika
ammunitionsröjningsenheter vid basbataljonerna
och framtagning av nya metoder för oskadliggöran-
de av OXA. Chefen för flygvapnet beslutade enligt
utredningens förslag och den 1 juli 1983 tillfördes
basbataljonerna en ammunitionsröjningstropp in-
gående i skyddskompaniet. Denna nya ammuni-
tionsröjn ingsorgan isation medförde ett stort utbild-
ningsbehov, och en fast utbildningsresurs för am-
munitionsröjning organiserades vid F 14.

Generellt sade man att alla an fal I från luften skulle
medföra förekomst av OXA och detta innebar att alla
reparationsinsatser måste föregås av amröjning.
Utrustning för lokalisering och sprängning av OXA
utprovades och amröjsökare och röjningsladdning-
ar med riktad sprängverkan anskaffades till alla hu-
vudbaser. F ö r  röjning av minor och yttäckande
vapen utprovades en större modell av hjullastare
som kunde sopa ihop och transportera bort löst
liggande ammunition för sprängning vid sidan av
stråket. Hjullastarna var utrustade med kikare och
gevär för beskjutning av större minor och hade
skottsäkra rutor och däck. För skydd av vitala delar
skickades maskinerna till Southampton i England
där de försågs med pansarplåt runt om.

Efter teoretisk utbildning på F 14 genomfördes
praktiska övningar på Rinkaby och därefter tilldela-

des alla huvudbaneren, i vissa fall två, amröjfordon.
1 utredningsuppdraget ingick också att ta del av
erfarenheter från andra länder och resor gjordes
bland annat till Tyskland och Frankrike för studienav
organisation och utrustning. Erfarenheterna däri-
från låg sedan till grund för vår egen anskaffning.

Direkt efterett anfal I sattes personal och maskiner
in för räddnings- och röjningsarbete samtidigt som
rapportering skedde till basbataljonschefen om upp-
komna skador, deras lokalisering och omfattning.
Innan detaljrekognosceringen och rapporteringen
av skadeläget påbörjades röjde amröjfordonet en
"väg" in i skadeområdet för rekognosceringsgrup-
pen med plog eller schaktblad. Flygfåltsarbetskom-
paniets verksamhet måste till en stor del samordnas
med amröjtroppens och i valet av kompanitillhörig-
het diskuterades om inte amröjtroppen i stället borde
till höra flygfältsarbetskompaniet.

Flygbas 90, Basbataljon 85 och
Basbataljon 04
Bassystemet var fortfarande utformat mot bakgrund
av det hot som en tänkt angripare utgjorde på 50- och
60-talet. I takt med bland annat den tekniska utveck-
lingen förändrades sedan hotet utan att bassyste-
met genomgick några större förändringar. I CFV
ställningstagande 1978 fastslogs handlingslinjen
med ett nytt bassystem kallat Flygbassystem 90
(Bas 90) med tanke på inriktningen i tiden.

Grundtanken var att ge en bättre och till 90-talets
hotbild anpassad uthållighet. Detta skulle ske ge-
nom avsevärd utökning av antalet start- och land-
ningsmöjligheter, samtidigt som skyddet för perso-
nal och materiel skulle förbättras. Skyddet åstad-
koms främst genom ökad spridning såväl inom som
mellan baser. Banreparations- och ammunitionsröj-
ningsresurserna förbättrades. 1986 infördes Bas-
bataljon 85 och därmed också ett förändrat och
utökat flygfältsarbetskompani med 3-5 banrepplu-
toner (201-275 man).1Basbat 85
- utnyttjades fler sidobaser, vilket gjorde att ban-

reparationsplutonema måste vara en taktisk en-
het som självständigt kunde lösa sina uppgifter
utan tillförsel av personal och arbetsmaskiner.

- inriktades flygfältsarbetskompaniets verksamhet
mer på banreparationsuppgiften. Behovet av be-
fästningsutbyggnad minskade som en följd av
den spridda grupperingen utanför primär riskzon.

- medverkade flygfältsarbetskompaniet i ammuni-
tionsröjningen tillsammans med särskild perso-
nal ur skyddskompaniet.

Banrepresurserna organiserades i banrepplutoner
som fördelades till huvudbas och sidobaser i det
antal som erfordrades med hänsyn till banutbygg-
nad och basens operativa betydelse. På motsvaran-
de sätt fördelades fälthållningen i  flygfältstropp
respektive grupp. Byggnadsplutonen och sjukvårds-
gruppen utgick. Fältmaterielplutonen fanns kvar
som tidigare för understöd till banrepplutonema.
Planeringsgruppen och stabsgruppen fördes sam-
man i en stabstropp.
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I basbataljonsstaben med placering i basens led-
ningscentral, kallad bascentralen (BasC), ingick från
och med nu två flygfältsingenjörer som så kallade
fåltarbetsofficerare. Före placeringen som fältarbets-
officer genomgick flygfältsingenjören en särskild
stabskurs vid FV Halmstadsskolor F 14.

I Taktiska anvisningar för Bassystemet (TaBas)
preciserades flygfåltsarbetskompaniets uppgifter:
- Reparation av banor, taxi- och flygplansvägar

efter an fall
- Fälthållning
- Maskerings- och skenmålsarbeten
- Utbyggnad och underhåll av bansystem och

vägar
- Befästningsarbeten för skydd av personal och

materiel
- Spärrning, (blockering) och förstöring
- Räddnings- och röjningstjänst
- Brandförsvar
- Skyddstjänst
- Ammunitionsröjning

Utöver dessa huvuduppgifter skulle kompaniet
understödja övriga förband inom basbataljonen i
deras verksamhet.

Omkring 1990 påbörjades avvecklingen av i för-
sta hand reservbaser och sidobaser och därefter en
del huvudbaser. Utbyggnaden av Bas-90 avbröts i
slutet av 90-talet och behovet av flygfältsarbets-
kompanier minskade. Uppgifterna inriktades mer på
Räddning - Röjning - Reparation.

När Basbataljon 04 organiserades den 1 januari
1999 förändrades fåltarbetsorganisationen. De fyra
av varandra beroende funktionerna, fälthållning,
räddningstjänst, ammunitionsröjning och banrepa-
ration organiserades i ett nyupprättat kompani, in-
satskompaniet. Flygfältsarbetskompaniet utgick och
den nya R3-plutonen (Räddning - Röjning - Repara-
tion) placerades i insatskompaniet. I R3-plutonen
ingick en flygfåltsarbetstropp innehållande en stabs-
grupp och tre flygfältsarbetsgrupper. Epoken "Flyg-
fältsarbetskompanier" som startade 1955 och avslu-
tades 1998 blev därmed 43 år.

Flygfältsingenjörerna
Att lägga grunden för och utveckla den nya flyg-
fiiltsingenjörsorganisationen blev en uppgift för
dåvarande byråintendenten Gösta Larsson vid flyg-
staben. Före chefens för flygvapnet beslut 1955 om
flygfåltsarbetskompanier gjordes en preliminär re-
krytering för att tillgodose 80% av personalbehovet.
Efter beslutet granskades uttagningen och genom
personliga besök hos olika myndigheter och företag
och hos landets samtliga kommuner kompletterades
uttagningen. Vid rekryteringen eftersträvades att
med ledning av den värnpliktiges civila yrkesutbild-
ning och erfarenhet få "rätt man på rätt plats" och
förberedelser för informationskurser påbörjades
omedelbart för de nyrekryterade flygfältsingenjö-
rerna. Sådana kurser hölls åren 1955-57 i Kalmar
(F 12), Uppsala (F 16) och Boden (F 21).

Anvisningar för lokala och regionala utbildning-
ar utfärdades i februari 1958, men det visade sig snart

att dessa myndigheter inte hade tillräckliga resurser.
Därföranordnades centrala kurser under ledning av
flygstaben på olika platser i landet, bland annat i
Uppsala 1960, Östersund 1962 och Varberg 1966.
Kurserna omfattade 40 dagar med en samlad utbild-
ning följd av planläggning på den egna basen.
Fördelarna med denna utbildningsform var att den
blev mer kvalificerad än om utbildningen skett bas-
vis. Vid planläggningen på den egna basen fick
ingenjörerna erforderlig lokalkännedom och inblick
i basens behov av anläggningar och planerad ut-
byggnad. Planläggningen resulterade i aktuella och
likformigt utarbetade krigsarbets- och mobiliserings-
planer.

För att tillgodose sammanhållningen bland de
nyrekryterade flygfältsingenjörerna framfördes re-
dan 1956 förslag om att bilda en flygfältsingenjörs-
kår. Genom kontraktsanställning med viss årlig tjänst-
göringsskyldighet skulle samtidigt behovet av per-
sonal för mobiliserings- och fältarbetsplanläggning
bli tillgodosett. Möjligheterna för en sådan kår un-
dersöktes av pågående värnpliktsutredningar och
inom Försvarsdepartementet men då man inte kunde
finna någon form för en särskild flygfältsingenjörs-
kår och kontraktsanställning avskrevs frågan.

I stället tillsattes en grupp under ledning av
dåvarande övit Kjell Rasmusson vid tredje eskader-
staben (E3) som utredde möjligheten att bilda tre eller
fyra flygfåltsingenjörsfireningar omfattande El/E2,
E3 och E4. Vid den av chefen E3 anordnade kursen
för flygfältsingenjörer vid F 16 i Uppsala april 1960
redovisade gruppen sitt förslag till bildande av E3
flygfältsingenjörsförening. Förslaget godkändes och
en föreningsstyrelse tillsattes med Gösta Rahle som
ordförande. I det fortsatta arbetet inom förenings-
styrelsen deltog, förutom Gösta Rahle även Kjeld
Paus, Karl Åhrberg och senare Erik Hermansson.
Det var de som lade grunden för de framtida flygfälts-
ingenjörsföreningarna. Vid motsvarande kurser an-
ordnade av chefen E4 1962 på F 4 bildades E4
flygfältsingenjörsförening med Sixten Palm som ord-
förande och av chefen E2 anordnad kurs på Varbergs
fästning 1966 bildades E I /E2 flygfältsingenjörsför-
ening med Folke Simrn som ordförande.

Flygiälisingenjöremas
märke.
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Tvärsnitt genom bomb-
krater.

Hävning

Krosszon

När E2, E3 och E4 genom organisationsföränd-
ringar upphörde 1966 och det regionala ansvaret för
flygfåltsingenjörsföreningarna övergick till respek-
tive militärbefälhavare fick föreningarna beteckning-
arna SYD, OST (senare MITT) och NORD. För
samverkan mellan föreningarna och för kontakter
med centrala staber och myndigheter bildades 1969
en förbundsstyrelse kallad FIF (senare FIFF) med
Gösta Larsson som ordförande.

Fram till 1969 drevs verksamheten inom förening-
arna utan några bidrag och föreningsverksamheten
finansierades på olika sätt genom egna medel. Från
1969 har dock administrationsbidrag utbetalats och
detta har sedan ökat successivt. 1982 rekommende-
rades flygfältsingenjörsföreningarna att hos rege-
ringen begära att få bli en fristående försvarsorgani-
sation. Ekonomiska åtstramningar gjorde att fören-
ingarna annars riskerade att bli utan bidrag. Efter
noggrann utredning beslöts att föreningarna skulle

Bombkrater. (Via Ber-
til Persson)

Kratervall

Plastisk
deformation

Befintlig
beläggning

Befintlig
överbyggnad

bli en frivillig försvarsorganisation under namnet
"Flygfältsingenjörsföreningarna FIFF". Beslutet
trädde i kraft den 1 januari 1985.

Utbildning och krigsplacering
Genom en flygvapenorder 1965 meddelade chefen
för flygvapnet föreskrifter för utbildning av bland
annat flygfältsingenjörer och centraliserad utbild-
a i ng påbörjades därefter vid Flygvapnets bastjänst-
skola vid F 8 Barkarby. Senare flyttades utbildning-
en till Basbefälsskolan BBS vid F 14 i Halmstad.

Huvuddelen av de rekryterade kom från armen.
Systemet att rekrytera värnpliktiga först efter full-
gjord grundläggande värnpliktsutbildning och med
en eller flera repetitionsövningar kvar att göra an-
sågs inte helt lämpligt. A rmn  skulle inte utbilda
flygvapnets värnpliktiga, sa man. Därför undersök-
tes möjligheterna att genom rekrytering bland tekno-
loger vid utbildningslinjen förväg- och vattenbygg-
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nad vid de tekniska högskolorna kunna tillgodose
behoven av rekrytering till flygfältsarbetskompa-
nierna. Det förutsattes då att den aktuelle teknolo-
gen var intresserad av en krigsplacering som flyg-
fältsingenjör efter värnpliktsutbildningen.

Åren 1961-66 uttogs sammanlagt elvateknologer
som fick sin värnpliktsutbildning under 90 dagar vid
F 18 och därefter fick tjänstgöra 214 dagar på flygsta-
ben. Försöket gav ett gott resultat och man överväg-
de inom flygledningen att årligen ta ut 35 teknologer
för utbildning och därefter krigsplacering som flyg-
fältsingenjör. Därigenom skulle behovet successivt
kunna fyllas och man slapp den många gånger
besvärliga rekryteringen av värnpliktiga hos armen.
Då det senare visade sig att de nya värnpliktsutred-
ningarna inte gav utrymme för uttagning och utbi Id-
ning av speciellt teknologer övergavs tanken på
sådan rekrytering.

Utöver den teoretiska utbildningen har vid olika
tillfällen praktiska övningar genomförts med hela
eller delar av kompaniet inkallade. Den första öv-
ningen genomfördes på Tierp redan 1956 och har
sedan följts av byggnation av en bränsleväg på
Råda sommaren 1959, uppställningsplatser för flyg-
plan på F 13 Norrköping 1960, fordonsvägar på
Sättna, Gunnarn och Eskilstuna, utbyggnad av trans-
portplatta och förbindelseväg på Tierp 1994. Djurö-
vägen, den mest omfattande och kanske mest omta-
lade utbyggnaden, genomfördes hösten 1966 med
ett kompani ur F 18 Tullinge.

1966 års värnpliktskommitte utredde bland annat
flygfältsingenjörernas uttagning och utbildning och
det följande riksdagsbeslutet 1971 medförde större
krav på militär befälsutbildning, samt begränsning
för flygvapnet att genomföra repetitionsutbildning
i form av milovisa fältarbetskurser för planläggning
av fältarbeten. För erforderlig kompletterande be-
fattningsutbildning användes tid för en krigsför-
bandsövning för fackövning vid Flygvapnets Halm-
stadsskolor F 14, resterande repetitionsutbildning
genomfördes på "egen" bas enligt plan för ordinarie
krigsförband. Härutövergenomfördes årligen inom
respektive Milo en 2-3 dagars fältarbetskurs i form av
frivillig tjänstgöring. Kurserna följde ett bestämt
tema under en femårsperiod för att ge en så allsidig
utbildning som möjligt.

Senare anordnades kurserna av respektive sektor
i samråd med flygfältsingenjörsföreningarna och
slutligen hamnade ansvaret helt på föreningarna
med olika teman varje år. Krigsförbandsövningar
genomfördes till en början enbart på den egna basen
men med tillkomsten av övningsbasen Rinkaby kun-
de delar av krigsförbandsövningarna förläggas där
med storskaliga övningar i bland annat banrepara-
tion, ammunitionsröjning och spärrning/blockering.
När flygfältsingenjörerna 1984 fick militär status
påverkades rekryteringen genom att skärpta krav
ställdes på den värnpliktiges militära utbildning hos
armen föreomplacering till flygvapnet som flygfälts-
ingenjör. Det blev nu betydligt svårare att övertyga
armen om att släppa någon. Redan krigsplacerade
kompanichefer fick med sin militära status ett ökat

ansvar och särskilda kompanichefskurser startades
på Basbefålsskolan i Halmstad. Under mitten av
1990-talet påbörjades vid Basbefälsskolan i Halm-
stad grundutbildning av värnpliktiga för krigsplace-
ring som banreparationsplutonchefer/ställföreträ-
dare. För att komma i  fråga til l denna uttagning
krävdes att den värnpliktige skulle ha någon utbild-
ning eller erfarenhet från byggbranschen. Endast
två årskullar genomförde dock denna utbildning.

1987 öppnades en möjlighet för flygfältsingenj-
örerna att ansöka om att bli reservofficer i flygvap-
net. Ett mindre antal flygfältsingenjörer genomgick
utbildningen på Militärhögskolan. Efter hand ställ-
des högre krav och utbildningen blev alltmer omfat-
tande vilket medförde att flygfältsingenjörerna med
hänsyn till sin civila tjänst inte hade möjlighet att
delta.

Neddragningar och besparingar
Enligt riksdagsbeslutet 1978 minskades centrala sta-
ber och milostaber och samtidigt omorganiserades
sektorstaberna till storsektorstaber. En basavdel-
ning inrättades 1981 i flygstaben och det ansvar f ir
rekrytering och krigsplacering som tidigare legat
hos organisationsavdelningen överfördes hit. Un-
der 1980-talet decentraliserades arbetsuppgifterna
mer och mer och 1989 överfördes ansvaret för flyg-
fältsingenjörerna från basavdelningen i flygstaben
till respektive storsektorstab och samtidigt lades
mycket av ansvaret för rekryteringen över på respek-
tive flygfältsingenjörsförening.

Under slutet av 1970-talet var flygfältsingenjörs-
organisationen som störst med cirka 970 flygfältsin-
genjörer krigsplacerade på 52 huvud- och sidobaser
samt i Högkvarterets organisation och i milo- och
sektorstaber. Efter hand minskade antalet basba-
taljoner och när Basbat 85 infördes 1986 inriktades
arbetsuppgifterna för flygfältsarbetskompanierna
än mer på banreparation. Sammantaget minskade
därmed behovet av flygfältsingenjörer.

Den fortsatta utbyggnaden av flygbaserna under
1980-talet medförde successivt att behovet av flyg-
fältsingenjörernas planering för och utbyggnad vid
mobi I isering minskade. Chefens för flygvapnet Be-

Banreparation i krig.
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Kraterreparation med
banreparationsplattor
av betong. (Via Bertil
Persson)

stämmelser för utbyggnad av flygbaser (BuBas) följt
av Fortifikationsförvaltningens Byggnadstekniska
anvisningar för basutbyggnad (BYA Bas) kom båda
ut med detaljrika bestämmelser och planer för ut-
byggnad, vilket ytterligare minskade behovet av
flygfältsingenjörernas planläggningsverksamhet.

1990-talet innebar fortsatta stora indragningar
och besparingar, antalet basbataljoner minskade,
Bas 90-utbyggnaden avbröts och många huvudba-
ser och sidobaser lades nereller i "träda". När Basbat
04 infördes den 1 januari I 999 placerades R3-uppgif-
terna (Räddning-Röjning-Reparation) i det nyupp-
satta Insatskompaniet och flygfåltsarbetskompa-
niema utgick ur organisationen. Kvarvarande flyg-
fältsingenjörer placerades i R3-plutonens flygfålt-
sarbetstropp och i  tilläggsförbandet Flygfältsin-
genjörsgruppen. Denna grupp skall, om beslut tas
att återställa en an b a s ,  kunna leda arbetet med
andra enheter än basbataljonens, ti l l  exempel ur
BRB. Totalt beräknas behovet av flygfältsingenjö-
rer/insatsingenjörer år 2008 vara cirka 25 stycken.

Benämningen "flygfältsingenjör" grundlades
1955 när chefen för flygvapnet organiserade de
första flygfältsarbetskompanierna med civila ingen-
jörer som chefer och arbetsledare. Alla arbetsupp-
gifter var knutna till flygvapnet och benämningen
var då korrekt. 1 Basbat 04 har flygfältsingenjörernas
arbetsuppgifter breddats till att omfatta hela för-
svarsmakten. Benämningen flygfältsingenjör änd-
rades därför den 1 januari 2008 till insatsingenjöroch
de tre flygfåltsingenjörs föreningarna FIFS, FIFM
och FIFN, som redan tidigare gått samman i en
förening kallad Flygfältsingenjörsföreningen FIFF,
bytte samtidigt namn till Insatsingenjörernas Riks-
förbund(IIR).

Sedan 1981 finns Flygfältsingenjörernas Vete-
ranklubb bestående av medlemmar med lång erfaren-
het inom försvaret men som främst på grund av ålder
inte längre är aktiva inom fåltarbetsorganisationen.

Bland Veteranklubbens främsta uppgifter ingår att
dela ut Gösta Larsson-medaljen till personer inom
flygvapnet som på ett aktivt sätt medverkat till att
stödja flygfältsingenjörerna, samt att insamla medel
till en fond kallad Veteranklubbens stipendiefond.
Veteranklubbens grundare och främste förespråka-
re under alla år var Arne Mattsson (1923-2006).

Vid F 14 Basbefälsskola (BBS), produktionsav-
delning Fältarbeten, i Halmstad genomfördes från
början av 1970-talet utbildning av banreparations-
plutonchefer/stf, flygfåltsplutonchefer, fältarbets-
kompanichefer/stf och flygfältsingenjörer i batal-
jonsstab. De blivande plutoncheferna genomförde
en så kallad fackövning (vilken räknades som en
krigsförbandsövning och omfattade tre veckor). I
början inriktades utbildningen främst mot teori i
lektionssal med inlagda studiebesök på någon flyg-
bas men från mitten av 1980-talet lades mer tid på
praktiska övningar. Sista delen av fackövningen
förlades till Rinkaby övningsbas utanför Kristian-
stad med praktiska övningar i bland annat banrepa-
ration.

Övningsbasen Rinkaby
Rinkabyflygfåltet hade under en längre tid inte an-
vänts för flygverksamhet och överlämnades därför
av chefen för flygvapnet till P 6/Fo 14 som lokalför-
valtande myndighet. Fältet användes sedan främst
av artilleri- och pansarförband inom milo S. Överläm-
nandet skedde dock under förutsättning att fältet i
fortsättningen skulle kunna användas av bland an-
nat flygfåltsarbetskompanier för utbildning och
övning i banreparation, med mera.

Reparation efter anfall måste, för att bli effektiv,
övas i fredstid under så nära realistiska förhållanden
som möjligt, med allt vad det innebär i form av kratrar,
oexploderad ammunition, minor, gas, etc. Att skapa
dessa förhållanden på respektive krigsbas visade
sig vara svårt och behovet av en övningsbas blev
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allt större. Rinkaby blev en utmärkt övningsbas med
tre rullbanor där sprängning av kratrar kunde ske,
utan att störa annan verksam het eller skada omkring-
liggande bebyggelse. Övningsterrängen runt ba-
norna hade alla de möjligheter som behövdes för
utbildning av stödfunktionernaammunitionsröjning,
maskering, skenmål, förstöring, strid, vapentjänst,
med mera.

Krigsförbandsövningar (KFÖ) och Särskild öv-
ning befäl (SÖB) genomfördes i början enbart på den
egna basen men från 1985 har minst en KFÖ för varje
flygfåltsarbetskompani förlagts till Rinkaby.

Som en följd av genomförda hotbildsstudier och
krav på kortare tidsförhållanden vid mobilisering
kraftsamlades utbildningen i början av 1990-talet på
det praktiska utförandet av de uppgifter som plu-
tonerna skulle lösa i krig. Mer tid användes nu för
praktisk utbildning och övning och uppgifter som
krävde ingenjörskompetens, som befästningsarbe-
ten och utbyggnad av vägar, kortades av. Utbild-
ningen inriktades i  stället mot de uppgifter som
plutonerna skulle lösa främst efter ett anfall och
truppföring blev viktigare än ingenjörskonst. Insat-
ser inom bataljonens räddnings- och röjningsstyr-
ka, ammunitionsröjning och banreparation priorite-
rades. Tillämpningsövningarna genomfördes med
de egna kursdeltagarna som trupp, alternativt med
värnpliktiga ur flygfältsplutonen vid någon flottilj.

Utbyggnad under KFÖ
Utöver den teoretiska fackutbildningen vid flygvap-
nets skolor och befäls- och repetitionsövningar i
form av fältarbetskurser har flygfältsingenjörerna
varit inkallade till egen bas för praktiska övningar
med sina respektive kompanier. Den första övning-
en genomfördes redan 1956 med ett flygfältsarbets-
kompani tillhörande F 16. Därefter har ett stort antal
övningar med hela eller delar av kompanier genom-
forts. Några exempel:

Råda 1959
Cirka 3 km bränsleväg med mötesplatser. Byggs
under en 40-dagars krigsförbandsövning med delar
ur flygfältsarbetskompaniet förstärkt med 28 solda-
ter inne på sin första tjänstgöring. Schaktmaskiner
med förare hyrs in från civila företag och från F 17
lånas tre lastbilar med tipp för grustransporter. Grus
lastas för hand och körs från Råda och från ett
nedlagt flygfält i trakten av Saleby. Ansvarig arbets-
chef var flygfältsingenjören C-G Dahlin.

Bråvalla 1960
Under ledning av flygfältsingenjören Curt Nilsson
bygger flygfältsplutonen på F 13 förstärkt med värn-
pliktiga flygsoldater ur F 21 en slinga i betong för
uppställning av flygplan i banända 06.

Djurövägen
Djurövägen byggdes hösten 1966 med ett förstärkt
kompani ur F 18. Cirka 4 km genom helt obanad
terräng med mycket berg och många myr- och moss-
marker. Projekteringen hade gjorts året innan, ar-

betsmaskiner och bilar hyrdes in utan förare och
bygget delades upp i fyra avsnitt. En helikopter lyfte
ut kompressorerna medan grävmaskinerna fick trans-
porteras ut med färjor för att sättas i land på lämplig
strand. Flygfältsingenjör Hans Rud-Olson kallades
upp från Skåne att leda arbetet som gick i tvåskift
dygnet runt. "Riktiga" sprängare hyrdes in för berg-
sprängningen men i övrigt var det inkallad personal
som körde bilar och alla arbetsmaskiner. Totalt drygt
100 arbetsmanskap och 12-13 flygfältsingenjörer var
inkallade och efter 30 dagar var vägen klar (örinvig-
ning.

Gunnarn 1985
En cirka 1 km lång väg genom en myr. Lämnas efter
tre veckor över till bataljonschef Helge Ljungström
komplett med vägbommar, renstängsel med grindar,
snygga slänter och avstädat område.

Tierp 1994
Flygfältsplutonen och en reppluton ur 162. flygfälts-
arbetskompaniet bygger under 12 dagar skydd för
trafikledare vid fältet (tlf), en platta för TP 84, motor-
körningsplint JA 37, en lastkaj och en 1 km lång
förbindelseväg. Lastmaskiner och bilar kommer från
F 16 och övriga arbetsmaskiner såsom grävmaski-
ner, dumprar och vägvältar hyrs in. Arbetet sker i
tvåskift mellan klockan 06 och 22. Övningen börjar
med en mobiliseringsövning och kompaniet gruppe-
ras enligt stridsplan med förläggning i tält. Kompa-
nichefen flygfältsingenjör Mats Iggmark rapporte-
rade att övningen gått bra och att man bland annat
lagt ut totalt cirka 7 000 ton bärlager- och förstärk-
ningslagergrus.

Studieresor utomlands
1 utbildningssyfte och för utbyte av erfarenheter
skapades kontakter med fåltarbetsorganisationer i
olika länder inom Europa och USA. Främst studera-
des organisation och metoder för banreparation i
krig och vid ett av besöken i USA fick två flygfälts-
ingenjörer delta som elever i US Air Force utbildning
i banreparation vid Eglin Air Force Base.

400 stycken banrepa-
rationsplattor av be-
tong fredsanskaffades
till varje huvudbas och
till vissasidobaser. (Via
Bertil Persson)
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Viggen startar,f•ån en
bana som reparerats
med betongplattor.

500 11 3,5 105 2,5
1 000 14 4,0 200 3,5
2 000 17 5,5 390 5,0

Norge
FBT Oslo 1978. Inledande diskussioner angående
organisation och utrustning för banreparation i krig.
Rygge flygstation 1979. Demonstration av banrepa-
ration med kanthuggare, bultning matta, amröjning.
Gardermoen 1996. Studiebesök vid utbyggnaden av
den nya flygplatsen.

USA
Eglin AFB1982. Efter inbjudan från US Air Force
deltar en representant ur flygstaben och en flygfälts-
ingenjör ur Fl FM i en banreparationskurs vid Eglin
Air Force Base våren 1982. Erfarenheterna däri från
låg sedan till grund för planeringen och uppbyggna-
den av Rinkaby övningsbas. Kursen omfattade en
vecka med teori och praktiska övningar i

-Rapid Runway Repair (RRR)
Tre stora och ett antal små kratrar sprängs i befintlig
rullbana. Rekognoscering och rapportering av ska-
deläge sker, därefter beslut om Minimum Operating
Strip (MOS), ammunitionsröjning och till sist banre-
paration med banreparationsmatta av aluminium.

- Bomb Damage Repair (BDR)
Först brand och räddning och sedan röjning efter
anfall. Därefter repareras skador på övriga delar av
flygbasen, såsom el- och vattenförsörjning samt
byggnader.

- Force Beddown
Med uppgift att förbereda en reservbas för omgrup-
pering dit.

Seattle 1997, 8th International Conference on As-
phalt Pavements. Deltagare ur flygstaben, Fortifika-
tionsförvaltningen, Väg- och trafikinstitutet, Före-
ningen för asfaltbeläggningar i Sverige och olika
entreprenörföretag.

Nederländerna
1984. Studiegrupp ur flygstaben, Försvarets Mate-
rielverk och Fortifikationsförvaltningen besöker
Deelen Airbase och De Peel Airbase för studier av:

- Kraterrep med Stelcon betongplattor
- Banreparation, teori med demonstration av da-

gens reparationsmetod, alum in iummattor AM-2 för
stora och stålplåtar för mindre kratrar

- Pågående utvecklingsarbete: Hypofors Bitu-
men Membrane, Stelcon Concrete Slabs, FRP Fiber-

glass Reinforced Polyester, skum, avdragsutrust-
ning

- Pågående fredsanskaffning av fyllnadsmaterial
som läggs upp på basen

- Organisation för banreparation i krig

Tyskland
1987 Diepholz. En studiegrupp ur flygstaben, Flyg-
vapnets Halmstadsskolor F 14 och Fortifikationsför-
valtningen inbjuds att delta i en övning i banrepara-
tion med demonstration av ammunitionsröjnings-
fordon.

1990 Miinchen. Besök vid Wacker fabriker inför
anskaffning av vibratorer för banreparation i krig.

Frankrike
1990 besök vid franska flygfältsingenjörskåren Le
Ge'nie de l'Air vid franska flygvapnets högkvarter i
Paris. Besöket inriktades på orientering om organi-
sation och utrustning för banreparation i krig samt
besök vid en övningsbas med demonstration av
ammunitionsröjningsutrustning.

1990 besök vid La Farge Fondu huvudkontor i
Paris med diskussioner om anpassning av Fondue
Cement för snabbreparationer av mindre kratrar och
ytskador.

1991 Blois. Demonstration av SMG sågar inför
planerad anskaffning av sågar för banreparation.

1993 besök vid franska flygvapnets högkvarter i
Paris, samt vid flygfältsarbetsorganisationens ti l-
lämpade slutövning i Vouzeirs.

England
1991 Chesterfield demonstration av Errut betongså-
gar inför kommande anskaffning.
1992 Nottingham 7th International Conference on
Asphalt Pavements, Design, Construction and Per-
formance. Deltagare ur flygstaben, Fortifikations-
förvaltn ingen, Väg- och trafikinstitutet, Föreningen
för asfaltbeläggningar i Sverige och olika entrepre-
nörföretag.

Banreparation i krig
I en skrivelse daterad 11 december 1961 angav che-
fen för flygvapnet följande riktlinjer vid reparation
av skador på flygfält i krig.

Bombvikt K ra te r  Djup m Volym Reptid/krater
kg d i a m  m  m 3  t i m

Återfyllning bedömdes ske med utkastat material
plus 25 % tillfört grusmaterial och ytlagret skulle
utföras av indränkt tjärlager av makadam IBM 12 +
40 MAB (Mjuk Asfaltbetong).

Redan vintern 1938-39 hade flygvapnet tillsam-
mans med Statens Geologiska Institut gjort under-
sökningar över hela landet för att finna lämpliga
områden för permanenta krigsflygfält. Dessa mark-
undersökningar behövde kompletteras med under-
sökningar avseende jordarterna i undergrunden och
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detta påpekas av chefen för flygvapnet i en skrivelse
1962.

I Plan för utbyggnad av flygbaser (PUF), daterad
7 maj 1958, angavs att lagringsbehållare för tjära
skulle anskaffas genom flygförvaltningens försorg
och 18 stycken behållare av betong byggdes i början
av 1960-talet. De rymde vardera 200 ton vägtjära T60.
Prov med tömning av behållarna 1974 visade emel-
lertid att uppvärmningen tog alltför lång tid och när
rapporter samtidigt korn att tjäran var hälsovådlig
beslutade Chefen för flygvapnet om avveckling av
samtliga behållare.

Anvisningar för banreparation
Efter en provserie med reparation av bansystem
under olika årstider och i olika undergrunder kom
den 20 november 1980 första utgåvan av Chefens för
flygvapnet anvisningar för banreparation i krig (CFV
Any Banrep). Provsprängningar hade utförts på
Villingsbergs skjutfält 1976-77 och åren därefterpå
F 15 Söderhamn, F 4 Frösön, F 1 Västerås, Jokkmokk
och Kalixfors. Provserien genomfördes under olika
årstider, i olika undergrunder och med olika ytbe-
läggningsmaterial . Skadornas om fattning studera-
des och efter återfyllning och packning återställdes
ytan med asfalt alternativt med banrepmatta av alu-
minium. Chefen för flygvapnet och fortifikationsför-
valtningen sammanställde därefter CF V Any Banrep
att ligga till grund färden krigsplanläggning avseen-
de banreparation som ingick i respektive krigsar-
betsplan.

I anvisningarna angavs att stora och små kratrar
skulle kunna repareras samtidigt och att kapaciteten
per arbetslag skulle vara tre stora och 25 mindre
kratrarsamt ytskador inom 8 timmar. Förutsättning-
en var undergrund av grus och att slitlagret utfördes
av banrepmatta för stora kratrar och av asfaltbetong
försmå kratraroch ytskador. Vid reparation av krater
i lera bedömdes reparationstiden bli 2-3 gånger läng-

re. Vid baser byggda på så kallade kvickleror (sensi-
tivitet > 50) kunde skadorna bli så stora att basen inte
kunde repareras. Proven visade på behovet av freds-
lagring av grus och i början av 1980-talet inköptes
2 000 m' bärlagergrus till varje flygbas där naturliga
grusförekomster inte fanns inom 10 km avstånd från
basen. Grusupplaget markerades i  baskatalogen
under "Byggnadstekniska anläggningar" uppslag
3.

Arbetsgruppen Banrep i krig
I en skrivelse den 11 januari 1983 uppdrog Chefen för
flygvapnet åt fortifikationsförvaltningen att tillsätta
en fortsatt utredning avseende banreparation i krig.
En särskild arbetsgrupp bildades kal lad "Ag Banrep
i Krig" med uppgift att utreda och genom prov och
försök ange arbetsmetoder och materialval samt
lämplig organisation och maskininsats. Man skulle
också genomföra en fullskaleövning och utarbeta
nya anvisningar och bestämmelser för banrepara-
tion i krig.

Prov och tester skulle utföras under al la årstider
och väderleksförhållanden och under de förhållan-
den som bedömdes kunna uppstå vid en flygbas i
krig. Styrande faktorer var tillgängligheten av repa-
rationsmaterial under hela året oberoende av väder,
lång lagringstid, snabbhet vid utförandet, enkel
teknik och begränsade kostnader. I arbetsgruppens
uppgifter ingick också att genom prov och försök
utveckla nya beläggningsmaterial och att lämna
förslag till anskaffning och fredslagring av såväl
utrustning som material för stora och små kratrar och
ytskador.

Arbetsgruppen under ledning av fortifikations-
förvaltningen sammansattes av representanter ur
flygstaben, Milostab S och ÖN, Avdelningen för
Taktisk utveckling Bassystemet (TUBas), BBS fält-
arbetsavdelning vid F 14 och en kompanichef för ett
flygfältsarbetskompani, tillika entreprenör. Till grup-

Försöksmodell av am-
munitionsröjningsag-
gregat av typ "min-
visp", augusti 1993
Rinkaby. (011e Dahl-
berg via SFF)
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Tester utförda av Ag Banrep
1. Stora kratrar > 2-3 m diameter
- Banreparationsmatta av aluminium
Två banreparationsmattor av aluminium inköptes
från Norsk Hydro och senare tillverkades en matta
vid Gränges Aluminium i Sverige. Mattorna var
sammansatta av aluminiumprofiler och montera-
des ihop vid sidan av kratem till den storlek som
krävdes. De rullades därefter ut på den återfyllda
och avjämnade kratern. Fullskaleprov på Malmen
med överfarter i olika hastigheter visade att flyg-
planen bland annat kom i svängning efter att ha
passerat mattan och den bedömdes därför inte
vara lämplig för oss.

- Asfaltbetong (MAB)
Asfaltbetongens egenskaper och läggningstek-
nik är väl kända. Med hänsyn till att MAB är en
varmmassa som måste läggas ut med bibehållen
hög temperatur kan den inte transporteras mer än
ca 100 km. Vintertid är användningen mycket
begränsad. Särskilda krigsproduktionsavtal mås-
te tecknas med närliggande asfaltverk. Utlägg-
ning för hand och med sloda testades vid flera
tillfållen med inkallad trupp utan problem.

- Dihydratgips. (Texit)
Grundmaterialet var en restprodukt från bland
annat kolkraftverk, ståltillverkning och fosfor-
syraindustrin. Genom att tillsätta olika härdnings-
kemikalier försökte man styra processen så att
hårdhet och härdningstid kunde bestämmas. Härd-
ningstiden visade sig dock vara svår att styra och
hanteringen av såväl fredslagring som krigsleve-
ranser var svåra att bestämma.

- Banreparationsplattor av betong
Efter en studieresa till Holland, där tillverkning
och utläggningsprov påbörjats med betongplat-

pen adjungerades sedan specialistervid olika tillfål-
len från Väg- och Trafikinstitutet VTI, Cement- och
Betonginstitutet CBI, Försvarets Materielverk FM V,
Byggnads- och Reparationsberedskapen BRB, med
flera myndigheter.

Arbetsgruppen började med att utreda:
- Taktiska grunder: ÖB grundsyn med bedömd

hotbild, att ligga till grund för det fortsatta arbetet.
- Tekniska grunder: Geologi, klimat, befintliga

konstruktioner, olika krav för bärighet, jämnhet, ren-
het, fältmässighet, etc.

- Banreparation: Definition av skador, olika va-
pensystem, anfallsmetodik och lastalternativ, sprid-
ning och verkan, totalverkan mot bansystem, repa-
rationsbehov och målsättningen för banreparation.

- Organisation: Dimensionering och kapacitet,
samverkan med bataljonsstab, övriga kompanier i
bataljonen, BRB och ingenjörsförband samt plane-
ring för samverkan i fred.

- Beredskap: Mobiliseringstid, insats från BRB,
material, maskineroch fordon, utrustning, ammuni-
tionsröjningskapacitet.

tor startades en serie prov här hemma med betong-
plattor av olika storlek och dimensioner. Utrust-
ning för kanthuggning och avjämning av ytan före
läggning studerades och olika fogmaterial testa-
des. Efter omfattande försök med olika plattor
under sommar och vinter beslutades att till varje
huvudbas och på vissa sidobaser anskaffa 400
stycken plattor 2 x 2 m med tjockleken 12 cm.

2. Mindre kratrar<2-3 m diameter och ytskador
- Kallmassa - flera olika fabrikat testades och

bedömdes under sommartid vara användbara för
små kratrar och ytskador.

- Makadambindare - ett snabbhärdande ce-
ment (även kallad köldbetong). Främst Cementa
makadambindare och den franska cementen La
Farge Fondue testades bland annat i Väg- och
Trafikinstitutets köldkammare i Linköping. En
särskild handdriven betongblandare togs fram. I
samarbete med Teknikgruppen vid Cement- och
Betonginstitutet genomfördes handblandning
och utläggning under olika årstider.

- Silikal - test på F 18 Tullinge utfördes i
samarbete med tyska bolaget Karl Ullrich & Co.
Översta lagret dränktes in med silikal som är en
polymetylmetakrylatbaserad plastmassa.

3. Studier utomlands och prov med material som
bedömdes som olämpliga

- Stålplåt för små kratrar och ytskador och
bitumenmatta (NL)

- FRP-matta (Fiberglass Reinforced Polyester)
en matta som US Air Force provat ut.

- Febset 45, Prompt och Rescon med flera
kallmassor.

1 en förstudie kartlades flygbasernas geoteknik,
det vill säga undergrundens sammansättning och
vilka skadorna kunde bli efter ett anfall, därefter
delades baserna in och klassades med avseende på
jordlagerförhållande. Provsprängningar utfördes
bland annat på F 1 Västerås, F 21 Kallax och flygba-
sen Hasslösa. Kratrarna uppmättes, hävning och
sprickbildning registrerades. Vid återfyllning och
reparation beräknades tidsåtgång och materialbe-
hov, samt vilken personal och maskininsats som
krävdes. Krigsreparation av bombkrater kan inte
jämföras med banreparation i  fred, det vil l säga
kravet på lång livslängd minskas och snabbheten
prioriteras. Därför togs särskilda bestämmelser fram
för packning av återfyllningen, krav på bärighet och
tillåten sättning.

Utvärderingen av dessa prov låg sedan till grund
för beslut om fredsanskaffning av kompletterande
grusmaterial och utrustning för packning och kant-
huggning, behov av krigsleveransavtal för arbets-
maskiner och fordon respektive krigsproduktion-
savtal för asfalt och betong. Ytbeläggningen var den
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Exempel på banreparation på Fält 20 Råda.
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svåraste delen vid kraterreparationen, eftersom den
måste uppfylla ställda krav på tillgänglighet, snabbt
utförande, ytjämnhet, bärighet, härdningstid, med
mera. Arbetsgruppen inventerade de material och
metoder som användes i vår omvärld och gjorde
studieresor till Norge, Danmark, Tyskland, Holland,
Frankrike och USA. Där fick gruppen följa övningar
i reparation av kratrar där olika material och metoder
användes för återställning av bansystemet.

Arbetsgruppens slutrapport var klar den 14 janu-
ari 1994 och innehöll bland annat följande anvis-
ningar: Banreparationspluton skall med uthållighet
i flera dygn kunna reparera fem stora kratrar (>6 m
krateröppning) och 50 små kratrar (<1,5 m)/ytskador
inom 10 timmar. Momentant skall reparationskapaci-
teten under enstaka dygn kunna fördubblas (100
stora och 50 små). För bearbetbara produkter gäller
följande krav:

- massan skall vara bearbetbar i minst 10 min
- tryckhållfastheten skall vara> 2 M pa (20kp/cm2)

och skall uppnås inom 30 min

Delarav fackövningen för nyrekryterade flygfältsin-
genjörer och krigsförbandsövningar med hela eller
delar av flygfåltsarbetskompanierna förlades ti l l
övningsbasen Rinkaby med utbildning och övning-
ar i banreparation anpassade till de nya anvisning-
arna.

Utkast till ett Fältarbetsreglemente för flygvapnet
(FältarbR FV Banreppluton) gjordes vid Basbefäls-
skolan F 14 och utkom den 1 juli 1995. Det användes
som underlag för krigsplanläggningen och innehöll
bestämmelser förbanreparationsplutonens verksam-
het. En informationsfilm sammanstäl Ides vid FV TV-
studio på Barkarby med underlag från övningar
främst på Rinkaby.

Fredsanskaffning genomfördes på huvudbaser
och vissa sidobaser enligt följande:

- 400 banrepplattor av betong, makadam 4-8 och
15-25 mm samt fiberduk

- soputrustning, länspumpar, motorbergborr-
ningsutrustning, motorsågar och handkapar, lyftok
för utläggning av betongplattor, avvägningsutrust-
ning, avdragsutrustning i återfyl Id krater före platt-
läggning, sågar för kantskärning i asfalt och betong-
beläggning, vibroplattor 450 kg för packning av
återfyllnadsmassor i kratrar, sloda för utläggning av
makadam och asfalt.

Krigsleveransavtal tecknas för asfaltbetong och
makadambindare.

Epilog
I början av 1990-talet anpassades utbildningen på
F 14 och Rinkaby till de nya anvisningarna, teman
med banreparation lades in vid de årliga fältarbets-

kurserna för flygfältsingenjörer och under KFÖ med
hela kompanier koncentrerades utbildningen på ban-
reparation med nya utrustningar och material. Efter
några år med denna utbildning koncentrerad på
banreparation i krig hade vi en väl övad organisation
och en mycket god beredskap vad avser reparation
av bansystem efter anfall.

Efter hand som neddragningar skett och basba-
taljoner lagts ned har delar av den anskaffade utrust-
ningen och större delen av banreparationsplattorna
och upplagt grusmaterial avvecklats. Utbildningen
avseende banreparation i krig vid F 14 och Rinkaby
harminimerats.
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Västsvenska flygbaser förr och nu
Mikael Stockman
Med stöd av FBH-grupp Väst*

Armb insåg tidigt potentialen i flygplan som spa-
ningsredskap, och 1912 genomfördes den stora Väst-
götamanövern, där armsförband övade mot varand-
ra och flygplan deltog för första gången taktiskt i en
övning. De båda övande sidorna hade två flygplan
var, vilka användes för att lokalisera den andra
sidans förband.

Flygplanen var förlagda till Axevalla exercished i
Västergötland, där de startade och landade direkt på
ljungheden utan särskilda anordningar. Ett antal
tälthangarer sattes upp som väderskydd för flygpla-
nen, och personalen fick inhysas i det intilliggande
regementets baracker. Spaningsflygningarna gav
tveksamt resultat på grund av flera haverier och på
grund av flygbesättningarnas brist på spanings-
kunskaper, men övningen hade visat att flygplan
hade en mi I itär framtid.

1914 bröt första världskriget ut och Västkusten
bevakades med flyg. Marinen hade span ingsflygbå-
tar placerade vid flottbasen Nya Varvet i Göteborg,
där en slip fanns för att dra upp dem på kajen. Arm&I
byggde upp en flygbas med hangarer på åkrarna

* FBH-grupp Väst har bestått av Raymond Andersson,
Lidköping, Göran Gus▶afsson. Örebro. Per Hedman, Lidkö-
ping, Torsten Lindberg, Uddevalla, Johan Lundström, Lid-
köping, Mikael Stockman, Trollhättan, Joakim Widell, Lid-
köping och Jörgen Wike, Skara.
** Denna verksamhet beskrivs utförligt i boken "Vingad vakt
i väst 1916-18" av Gunnar Asklin.

kring Tengenetorps egendom i Vänersborg, för den
så kallade "Första hemliga flygavdelningen".**

Torslanda flygplats och
nödlandningsflygfälten
Sveriges andra största stad behövde en egen flyg-
plats för civil flygtrafik och 1923 kunde Torslanda
flygplats invigas. Det civila trafikflyget och postfly-
get började växa fram under tidigt 1930-tal och be-
drevs mellan några få stora flygplatser. Avstånden
mellan dem var med dåtida mått mätt stort och ifall
tekniska problem eller dåligt väder tillstötte var det
svårt att nödlanda. Därför byggdes kedjor av primi-
tiva hjälpflygplatser utmed färdvägen mellan de
stora flygplatserna.

Västsverige berördes av flera sådana leder med
hjälpflygplatser. De byggdes i flera fall som statliga
nödhjälpsarbeten under depressionens och arbets-
löshetens tidiga 1930-tal. Under andra världskriget
hölls dessa flygplatser öppna för trafik och till exem-
pel Backamo flygfält försågs med mycket kraftigt
luftvärn. I det intilliggande gamla baracklägret från
1800-talet upprättades interneringsläger för tyska
militärer, vilka sattes i arbete med att utvidga Back-
amo så att en större fältyta erhölls.

Svarteborgsfältet skyddades av armssoldater som
genomlevde en ganska lugn tillvaro där, men en
vacker dag överraskades de av en "fiendestyrka"
som försökte inta flygplatsen per järnväg! Det var en

Vägskyltari bakreklar-
göringsområdetpåRå-
dabasen i  Västergöt-
land skymda av natur-
ligt kamouflage. Flyg-
planplatsens nummer
är 138 och banornas
beteckningar är B, C,
D, E  respektive H
(SÅT). (Mikael BäsM)
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Maskerat kulsprute-
näste i form av ihålig
falsk vedstapel vidFält
21 Ekgården. omkring
1945. (Rune Kristof-

fersson)

energisk officer i övningsledningen som hade rekvi-
rerat det ena av Sveriges två pansartåg från Norr-
land. Detta tåg var fullproppat med kanoner och
kulsprutor och befann sig plötsligt på järnvägsspå-
ren mitt inne på Svarteborgs flygfält.

Numer har naturen återtagit flygfältet helt och
bara åkrar återstår. Man kan ändå tänka sig hur
flygplanen vid start och landning fick väja för Svar-
teborgs kyrka högt uppe på sin höjd. Vid Näsinge,
som under kriget låg mycket nära det ryskockupera-
de Norge, fanns också en hjälpflygplats.

Mot bakgrund av spanska inbördeskriget och
den europeiska upprustningen beslutades om kraf-
tig upprustning även i Sverige, vilket innebar stora
förändringar som berörde Västsverige: Nya flygflot-
tiljer, tungt bombflyg, eskaderorganisation, upp-
byggnad av en flygindustri och beslut om byggande
av speciella krigsflygfält.

Andra världskrigets beredskap inleddes den 3
september 1939. Flygeskadern sattes upp och eska-
derstaben krigsorganiserades i Karlsborgs fästning
under den legendariske dåvarande flygstabschefen
och sedermera flygvapenchefen överste Bengt
Nordenskiöld. En av orsakerna till att förläggnings-
orten blev just Karlsborg var närheten till de i flyge-
skadern ingående flygförbanden. Lätta bombflyg-
plan B 4 från F 4 på Frösön krigsbaserades på det
flygfält som var under byggnad färden nya flottiljen
F 6.

Bristen på flygfält gjorde att flygvapnet använde
SAAB-fältet i Trollhättan för krigsbasering av såväl
tunga B 3-bombplan som J 9-jaktflygplan. Som flyg-
bränsleförråd använde flygvapnet Hunnebergs kalk-
grottor vid Tunhem, vilka ligger några kilometer ifrån
flygfältet. Dessa grottor, som härrör från 1700-talets
kalkbrytningar, hade sina svagheter och bergras
förekom. Flygbränsle rann ut ur grottorna och blev
en uppskattad extra tillgång för ortsbefolkningen i
bensinransoneringstider.

Sjöflygbaser
I Västsverige koncentrerades F 2:s sjöflygverksam-
het till flottbasen Nya Varvet i Göteborg och Tors-
landa civila flygplats med slipförsedd flyghamn.
Under andra världskriget nyttjades också ett flertal
provisoriska platser vid enstaka tillfällen men även
mer permanenta sjöflygbaser byggdes upp efter
hand.

Vid Gustafsberg, Uddevalla, baserades 2.div/F 2
med sina flygplan S 5 Hansa under första skedet av
andra världskriget (1939-1940). Ett flyghaveri inträf-
fade med en S 5 i vattnet invid basen. Som kuriosum
kan nämnas att det nära sjöflygbasen finns ett grund
i farleden, som går under benämningen Hansagrun-
det. Detta har inget med Hansa-flygplanen att göra,
utan härrör sig från ett fartyg med namnet "Hansa"
som gick på detta grund.

Hindås, Östra Nedsjön utanför Alingsås, använ-
des som sjöflygbas, men där byggdes inga anlägg-
ningar. En annan sjöflygbas var Björboholm på
Mjörns västra strand. Strandremsan har många tänk-
bara platser lämpliga för sjöflygplan men några kon-
kreta lämningar har inte gått att hitta i nutid.

Mjörnbasen vid Lövekulle i Alingsås var den
mest utbyggda sjöflygbasen och den var försedd
med två flygplansvärn i strandkanten, betongslip
och uppställningsplatser av betong. Längre upp på
land fanns flygtjänstbarack och stationsbarack.
Mjörnbasen blev inte helt klar förrän 1945 och av-
vecklades strax därefter, då flottörförsedda krigs-
flygplan utgick ur flygvapnet. Senare gjordes basen
om till en campingplats där flygtjänstbaracken har
blivit reception och stationsbaracken tjänar som
förråd. Slipen och uppställningsplatserna av betong
har under årens lopp tjänat som "stekpanna" för
många soldyrkare.

Hindås, Björboholm och Mjörnbasen låg alla
relativt nära Alingsås och användes vid hot mot
Göteborg som alternativa baseringar för de sjöflyg-
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plan från 6.div/F 2 som normalt var baserade vid
Torslanda.

Krigsflygfält och nya flottiljer
Kärnan i hela basuppbyggnaden under kriget blev
Västergötland, där ett bakre basområde byggdes
mellan Vänern och Vättern for bombtlygflottiljerna
F I och F 4. Dessutom byggdes två bakre baser, som
tillsammans med det civila flygfältet i Karlstad (C30)
bildade en basgrupp i Värmland.

Fält 5 Badened
Tre ladvärn typ B, varav ett rivet. Mest vanligt i
Västergötland är annars ett ladvärn per bas.

Fält 6 Hasslösa
Här byggdes flygplansvärn, en del utgrävda direkt
ur en grusås.

Fält 7 Jonstot p
Användes ihop med fält 5, då det fältet hade bättre
landningshjälpmedel vid mörker.

Fält 8 Mockeltorp (Bällefors) och fält 9 Kyrketorp
Dessa fält, varav det ena i form av permanentad
triangelbana, låg mycket nära varandra med de båda
flygfälten på ena sidan en stor grusås och flyg-
plansvärnen på den andra, med flygplansvägar över
åsen.

Fält 11 Ölme
Denna bas hade inga flygplansvärn men däremot var
det lilla flygfältet omgärdat av många ladvärn.

Fält 16 Brattfirsheden
Helt utbyggt. Stort fält med ovanligt många flyg-
plansvärn utmed flygplansvägarna i stil med senare
tiders baskoncept. Ett ladvärn typ B.

Karlstads civila Ilygplats C30
Här byggdes minst en kulsprutebunker ksp/F, den
typ som annars mest återfinns på helt militära fält.

Fält 20 Björnegården (Kållands Råda)
Rådaåsen bildade skydd för flygplansvärnen vid
detta fält. Ett ladvärn typ B byggdes.

När tyskarnas invasion av Danmark började i april
1940 utrymdes krigsflygskolan F 5 med sina skol-
flygplan och ombaserades till Örebro och Eskils-
tuna. Det var den gamla civila flygplatsen Gustavs-
vik i Örebro som användes och personalen förlades
till bland annat Stora Hotellet.

Andra armskårens stab flyttades hastigt ned från
Övre Norrland till trakten kring Vara i Västergötland.
Vid ett specifikt tillfälle innehöll andra armskåren
hela tolv infanteriregementen, flera artilleriregemen-
ten, luftvärn med mera. Arm6kåren, ledd av genera-
len Oscar Nygren, spreds över ett stort område kring

Kungsgårdens civila
ladugård vid Fält 36
Åkerby omvandlad till
ladvärn typ C. Bilden
från 2007. (Göran
Gustafsson)

V ii171 av tip ksp/F för
tungkulsprwa m/36 vid
Karlstads civila flyg-
plats. (Mikael Stock-
man)
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Fält 6 Hasslösa. Detta
krigsflygfält byggdes
1939-40 en mil sydost
Lidköping. Banan till-
kom 1956 och på bil-
den syns de båda klar-
göringsplattorna i bas-
ens södra ände. I  den
norra änden fanns ett
modernare utformat
Framom. (Via Mikael
Stocknian)

Vara och bildade i sig en infrastruktur med tidtabells-
körd busslinje inom stabsområdet. För kårstabens
samband med understäl Ida fördelningschefer tillde-
lades några flygplan S 14 Storch. Dessa hade extremt
kort start- och landningssträcka och använde åkrar-
na kring stabsplatsen som tillfälliga flygbaser.

Tysk invasion från Danmark befarades och F 1
med sina B 3-bombare beordrades att ligga i luften
utmed kusten kring Hälsingborg färdiga för anfall.
F l:s första division som startade från flottiljen i
Västerås var den enda som kom fram i tid. 2.div/F 1
var baserad på SAAB:s flygfålt i Trollhättan och där
var det tjällossning, så start kunde inte ske med last.
Senare kom divisionen i luften men fick ta omvägen
via Torslanda för att lasta bomber. På vägen dit
utlöstes flyglarmet i Göteborg och flygplanen var
nära att bli nedskjutna av eget luftvärn!

Flygfält, tre hangarer och andra byggnader upp-
fördes i Såtenäs för den blivande flottiljen F 7, men
snart byggdes det också flygplansvärn, ett ladvärn
och ett flertal bombförråd i skogskanten. För att
skydda flottiljen från luftlandsättning och fientliga
bombanfall inrättades åtminstone en kulsprutebun-
ker i fältkanten och hela flottiljen omgärdades av
minst tre stora luftvärnstorn av betong för 40 mm
luftvärnsautomatkanon. Så småningom byggdes en
flottiljvaktsbyggnad med ett slottsliknande betong-
torn, vars topp innehöll en 20 mm luftvärnskanon,
plus skottgluggar för handeldvapen.

Flygfältet för blivande F 9 i Säve byggdes och
berget urholkades till att bli berghangar åt de tre
jaktdivisionerna.

En andra och tredje omgång krigsflygfält bygg-
des och fyra av dem placerades i Västsverige:

Fält 21 Ekegården (Hovby/Lidköping)
Ett ladvärn typ A för B 3-flygplan och ett 10-tal andra
flygplansvärn, allt mycket koncentrerat. Ovanliga

skenbyggnationer skapades for att dölja fältet, till
exempel en ihålig, flyttbar vedstapel.

Fält 22 Sävare (Vinninga)
Omkring 15 stycken flygplansvärn typ A och senare
även ett ladvärn typ A. Under 1942 års flygvapenöv-
ning var F 4 baserat här och en omtalad tragisk
flygolycka inträffade på fältet när F 4 stabsgrupp
startade med tre stycken B 5. En bomb lossnade från
sin upphängning och briserade, vilket utlöste andra
bomber och flera personer avled.

Fält 36 Åkerby/Örebro
På detta fält byggdes en befintlig civil ladugård om
på ett unikt sätt så att den blev ett militärt ladvärn.

Fält 38 Humsjöhult (Flugebyn/Forsvik)
Här byggdes inga flygplansvärn eller ladvärn utan
endast två baracker. På 1950-talet när fal lskärmsjä-
garskolan skapades började de använda detta flyg-
fält för övning i fallskärmshoppning från DC-3 och
senare Hercules. I augusti 1965 landade en Tp 84
Hercules, varvid hjulen sjönk ned i den lösa sanden
och stora reparationer fick göras innan flygplanet
blev flygdugligt igen.

När flygvapnet drog ut i fält blev flottiljerna depåer
som stöttade krigsorganisationen. Varje flottilj satte
upp en basbataljon om tre baskompanier för beman-
ning av sina krigsflygfält. Exempelvis 1950 satte F 6
upp basbataljonen B6 som bemannade fält 8 och fält
9. F 7 satte upp B7 på fält 5, fält 6 (plus Sävare som
reserv) och fält 7. F 9 hade B9 förlagd tillTrollhättan.
B14 förlades till fält 20 och fält 21, och B 1 0 till
Karlstad.Vid krigsmaktsövningen KMÖ 1957 var
baseringen: B6 på det då hopslagna fältet 8/9, B7 på
fält 6, B9 på fält 5 och Torslanda, och B11 på Karl-
stadsfältet.
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Sävebasen
De första atombomberna fälldes i  slutskedet av
andra världskriget och utvecklingen av atombom-
ber/kärnvapen tog fart. Ett kommande krig förutsat-
tes innehålla inslag av taktiska kärnvapen och för-
svaret inriktade sig därför på kärnvapenhotet i sin
krigsplanläggning. 1952 sköts den svenska DC 3:an
ned av sovjetiskt jaktflyg. Kubakrisen, där utplace-
ringen av sovjetiska kärnvapen var nära att utlösa
krig, gjorde att hela världen höll andan. Sverige
rustade sig för att klara ett kärnvapenkrig och bygg-
de mängder av anläggningar för flygplan, fartyg,
stridsledning och staber i det svenska urberget.

Den endajaktflottiljenpå Västkusten var F 9 Säve
och dess hangarer insprängda i det så kallade Gamla
berget hade byggts mot hotet från de konventionella
bomber som användes runt 1940. Atombomber sågs
nu som del i den framtida hotbilden. Studier av de
skyddande berghangarerna visade att portarna inte
klarade stötvågen från atombomber som släpptes
mot bansystemet. En ny berghangar, Nya berget,
projekterades, där en genomblåsningstunnel skyd-
dade de enormt tunga, maskindrivna pansarportar-
na ned till själva berghangaren, som nu inte längre
låg i markplan utan långt nere under markytan.

Nya berget invigdes av konung Gustaf VI Adolf
1955. Där baserades F 9:s andra division med sina
J 29 Flygande Tunnan, vilka 1962 ersattes av J 34
Hawker Hunter. De andra två divisionerna levde
vidare i Gamla berget. I krig satte F 9 upp en basba-
talj on B91 som 1961 bemannade Säve och Torslan-
da. 1969 lades F 9 ned som flottilj och flottiljområdet
övergick till att bli fredsbas för marinens Andra
helikopterdivision som flyttade dit från Blå hanga-
ren på Torslanda civila flygplats. Dock behölls Nya
berget av flygvapnet som krigsbas. Det blev mobför-
råd för jaktflygplan i  fredstid och sköttes av en

baspluton ur F 7, som också servade Första flyg-
eskaderns flygande personal med omklädningsrum
och flygplan.

Under storövningar och i krigstid sattes en bas-
bataljon B74 upp här av F 7, men flygplanen (J 35
Draken) tillhörde en flygdivision ur F 10. Efter den
sista stora krigsförbandsövningen 1991 och för-
svarsbeslutet 1992, lades bataljonen B74 ned och
Säve med sidobas Landvetter blev båda sidobaser
till Hagshult. 1999 avvecklade flygvapnet helt sitt
engagemang kring Sävebasen och marinens före
detta helikopterdivision flyttade bort från gamla
flottiljdelen 2006.

Nu har Nya berget övergått till att bli museian-
läggningen "Aeroseum". Sävebasen fick uppleva

A 32A Lansen ur F 7 i
en av bergsfickorna
innepåflottiljområdet i
Såtenäs - en ovanlig
form avflygplanskydd.
(F 7)

Lansen maskerad med
hjälp avstolpar och nät
på en uppställnings-
plats. (V ia  Mikael
Stockman)
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Försök medflygplans-
värn i  form av jord-
kulehangar vid Has-
slösabasen på 1970-
talet. kkerna till denna
typ av värn övergavs i
och med alt Bas 90-
konceptet infördes. (F
6)

29 år som flygflottilj, men efter nedläggningen av F 9
levde den faktiskt vidare i flygvapnet i hela 30 år som
krigsbas!

Bas 60 växer fram
I Västsverige påbörjades utbyggnad av befintliga
flygbaser enligt det nya Bas 60-konceptet i Väster-
götland och i  Halmstad, men ingen av baserna i
Värmland eller Närke byggdes ut. En manual för
byggande av Bas 60, "Tekniska anvisningar för
flygfältsarbeten i krig" (TA-FK Del 1) utgavs cen-
tralt i november 1962. Där angavs kapacitetskraven
för en Bas 60-bas och där fanns också byggnadsin-
struktioner för de ingående komponenterna: olika
sorters flygplanplatser, skyddsrum, taxivägar, kom-
mandocentral, baracker, branddammar och så vida-
re, i text och med byggnadsritningar.

Där fanns vägledning i bedömning av markbe-
skaffenhet, lagring och hantering av tjära, samt
prislista för beräkning av kostnaderna för att bygga
de olika flygbaskomponenterna. Exempelvis kosta-
de det 10 000 kr att bygga en bakre klargöringsplats,
en asfalterad startbana med bredd 12 meter kostade
400 kr per löpmeter, en 7 meter bred asfalterad flyg-
plansväg kostade 230 kr per löpmeter, en brand-
damm 6 000 kr, en kommandocentral kostade 200 000
kr, ett verkstadsvärn av Törebodabågar 26 000 kr
exklusive maskeringsnät. Priset för makadam upp-
gavs till 20-30 kr per kubikmeter.

Att jämföra teori med verklighet är intressant och
vad gäller TA-FK Del 1 så förekommer en del avvi-
kelser bland de flygbasrester som studerats närma-
re. Man kan som exempel ta antalet uppställnings-
platser i uppställningsområdet (Uom), vilket enligt
manualen skulle vara 18. I  verkligheten blev det

annorlunda och långt färre platser byggdes vid de
flesta baserna.

Från och med 1955 infördes A 32A Lansen i
flygvapnet med tre divisioner vardera vid fyra flot-
tiljer: F 6, F 7, F 14 och F 17. Flygvapnet skulle
emellertid strax påbörja nedskärningar och F 14 blev
i början av 1960-talet ett skolförband utan flygande
divisioner. F 14:s Lansendivisioner flyttades därför
till F 15 i Söderhamn som därigenom ombeväpnades
från att ha varit jaktflottilj til l att bli attackflottilj.
Totalt fanns det alltså 12 attackflygdivisioner och de
inordnades i Första flygeskadern.

Attackflottiljerna fick sig tilldelade merellermin-
dre fasta flygbaser med en omfattande infrastruktur.
För att kunna hålla en hög fredstida beredskap och
ta emot landande flygplan samt sköta om och bevaka
flygbasen fick varje bas en bastropp. Den bestod av
en till två fast anställda flygtekniker och ett halvdus-
sin värnpliktiga flygmekaniker. De ordinarie attack-
basernas basbataljoner, som sattes upp av F 6 och
F 7 i Västsverige, fördelades den 25 november 1961
enligt följande. Under varje rubrik anges uppgifter
om flygbasens utbyggnad:

B61 Karlsborgsbasen
Flottiljflygplatsen försågs med uppställningsområ-
de på andra sidan järnvägen från fältet sett. Så
småningom byggdes även ett bakre klargöringsom-
råde på samma sida om järnvägen som flygfältet. Ett
nytt uppställningsområde (Uom) byggdes någon
mil söderut.

B62 Moholm
Sammanslagning av falt 8 och fält 9 genomfördes
redan 1953 genom att en lång rullbana byggdes tvärs
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över de båda fälten. Den nya basen kallades fält 8 -
9 (fält 8/9). Under tidig Lansen-epok gick den sedan
under benämningen fält 8 i landningsjournalen.

B63 Hasslösa
Fält 6, som var ett gräsfält, byggdes ut med asfalte-
rade banor och ett Bakom med en unik jordtäckt
betonghangar byggd cirka 1973. Runt 1982 byggdes
klargöringsplatserna större för att anpassas till kon-
ceptet med rörlig klargöring. Den nya cementen
syntes som stora vita fyrkanter på flygfoton. Därut-
över byggdes ett Uom på andra sidan väg 184.

B71 Såtenäsbasen
Inne på flygflottiljen byggdes ett uppställningsom-
råde med utsprängda flygplanplatser och en annor-
lunda Törebodabåge en kilometer utanför norra
banänden. En eskaderövning genomfördes med
chefen för första flygeskadern, generalmajoren Björn
Bjuggren som åskådare, då Lansen flygplanen ställ-
des upp i bergsfickorna.

När F 7 fick sin andra bana, som korsade den
första, byggdes ytterligare ett uppställningsområde
i Gammalstorp några kilometer österut utanför flot-
tiljområdet. Nästa steg blev en utbyggnad av detta
område mot öster med fler flygplanplatser runt 1959.
Basbataljonen B71 har ibland sammanblandats med
verkstadsbataljonen V71, som var en "flottiljverk-
stad i fält" som stöd för bland annat Västgötabaser-
na, och var grupperad i ett fabriksområde i Lidkö-
ping.

B72 Råda
Det gamla krigsflygfältet fält 20 byggdes ut med en
lång rullbana i stället för den triangelbana som hade

byggts under tidigt 1940-tal. Vid varje flygbas fanns
ett luftbevakningstom, varifrån även väderobser-
vationer gjordes, ett så kallat basis (Is = luftbevak-
ningsstation). På Rådaåsen fanns ett högt sådant
torn av unik modell, inom en låst inhägnad. Det
liknade ett vanligt Is-torn m/56 i stål, men var helt
inkapslat med träpanel och försett med stöttor.

873 Lidköping/Hovby
Fält 21 övergavs av flygvapnet i slutet av 1940-talet
och Lidköpings kommun tog över. Lidköpings flyg-
klubb började använda fältet och flyttade därför bort
från fält 22 Sävare (Vinninga). Runt 1960 ville flyg-
vapnet återigen använda fält 21 som krigsflygfält,
men utan att köra bort flygklubben. Hovbyfältet
byggdes ut med asfalterad rullbana, försågs med

01 ika typer av luft-
värns- och luftbevak-
ningstorn (Basis) vid
Fält 22 Sävare respek-
tive Fält 20 Råda. (Per
Hedman resp Jonas
Barck)

Ovanlig typ av bågfor-
mad hangar i närheten
av bergsfickorna inne
påflottiljområdet i Så-
tenäs. (Via Raymond
Andersson)
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Avsnitt av taxibanan
från Hasslösabasen till
klargöringsområdet
nordöst om basen.
AJ 37 Viggen. (Via Mi-
kael Stockman)

Bakom och Framom, samt ett litet uppställningsom-
råde på väg 184. F 7 lämnade Lidköpingsbasen 1973
och 1975 tog F 6 över basen, som upprustats och
byggts ut. F 6 var då på gång att ombeväpnas till
AJ 37 Viggen.

I planläggningen 1961 fanns också baskompaniet
Bk64 i Jönköping, Bk83 i Örebro och Bk84 i Karlstad
med, men det sistnämnda utgick i ett tidigt skede.
Dessutom hade attackflottiljerna F 14 (senare ändrat
till F 15) och F 17 baserförsina divisionen andra delar
av landet.

Parbaser och reservvägbaser,
Basbataljon 85 och Bas 90
Så småningom fick attack flyget vidkännas neddrag-
ningar. F 6 tredje division lades ned och i stället
började A 32:or ur Blekingeflottiljen F 17 synas på
Hasslösabasen vid övningar. En ny länsväg 184
byggdes mellan Lidköping och Skara och denna väg
byggdes med extra bra bärighet och bred vägbana.
Detta gjorde att vägens hastighetsbegränsning
under lång tid var hela 110 km/h, trots att den inte var
en mötesfri motorväg.

Vägen försågs med flera stycken kilometerlånga
nödstartsträckor för Lidköpingsbasen och Hasslö-
sabasen, samtidigt som dessa baser sammanbands
av den nya vägen så att flygplan lätt kunde taxas eller
bogseras mellan baserna. Bataljonerna på de båda
baserna sammanslogs och bildade B63. Baserna
hade var sitt Uom, men Hasslösas Uom skyltades
senare om till att kallas "Bakom 2".

På liknande sätt byggdes Rådabasen och Såte-
näsbasen ihop till en parbas sammanlänkad av riks-
väg 44. Råda och Såtenäs fick ett gemensamt Uom i
Mellby och båda baserna ingick i B72-bataljonen.
När basbat 85 infördes blev Såtenäs sidobas till Råda
och hela flygverksamheten leddes från Råda.

Karlsborgsbasen och Moholmsbasen låg långt
från varandra utan taxningsbar väg men inordnades
ändå i samma baspar med den gemensamma bataljo-
nen B6I. Samma sak skedde med Bataljonen B74 vid
Sävebasen som fick Landvetter som sidobas.

Även i Västsverige planerade man att anlägga
reservvägbaser inordnade i det civila vägnätet. Av
dessa byggdes reservvägbasen vid Kungälv, men
den ändrades efter färdigställandet till att i stället bli
nödstartbana för  den näraliggande Sävebasen.
Alingsås reservvägbas byggdes på länsväg 180 och
blev en breddad vägsträcka på runt 2 km, helt utan
andra synliga tecken på sin funktion.

Hjo reservvägbas byggdes på väg 195 som en 2
km lång breddad vägsträcka med två flygplanplatser
i norr och en i söder. Reservvägbasen i Falkenberg
fick ungefär samma utförande som den i Hjo, men
Falkenbergsbasen försågs även med en mycket djup
flygplanplats ungefär på mitten, vinkelrätt mot ba-
nan. Detta bör ha varit en flygplanplats för transport-
flygplan. En reservvägbas vid Mariestad planera-
des men blev aldrig byggd.

Det ökade hotet och nya yttäckande bomber
krävde ökad spridning av egna flygförband. Försök
med ny flygbastaktik tog form och under Försvars-
maktsövning FMÖ 82 "Sydfront" provades för för-
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sta gången den nya rörliga klargöringen och dess
fordon i  fält. Likaså testades en ny datoriserad
telefonväxel som under övningen var bemannad
med civila tekniker från företaget Ericsson. Detta var
utrustning som skulle implementeras i den nya bas-
taktiken med Basbataljon 85 och Bas 90 och proven
genomfördes på F 7-basen Hagshult med övande
bataljon B75.

Två år senare genomfördes en fullskaleövning
med basbataljon 85, "Övning Moses". Denna ge-
nomfördes under tiden 29 augusti till 14 september
1984 på samma bas och de massiva höstregnen
gjorde att personalen och utrustningen verkligen
blev hårdtestad.

Ytterligare två år senare genomfördes en ännu
större övning, "Övning Väst 86", ledd av Milobefäl-
havaren Väst, där basbataljonerna i hela västra och
södra Sverige deltog i den nya formeringen Basba-
taljon 85, men i Bas 60-miljö. En skillnad mot tidigare
var utökningen av personalstyrkan. Detta fick till
följd att mobförråden snabbt tömdes på personlig
fältutrustning och att de som kom sist nästan blev
utan. Grönställsklädda repsoldater kom med blå ax-
elklaffshylsor på grönställsjackorna och så vidare.
Dessutom gällde lösskjutningsförbud för många av
bataljonens kpistar efter en tidigare olycka. Nya
personalkategorier hade också införts men fanns
inte tillgängliga i tillräckligt antal, varförrepsoldater
av fel kategorier användes för att täcka upp brister.
Exempelvis fick en värnpliktig förste brandman tjänst-
göra som flygbasjägargruppchef.

I Västsverige var det tänkt att två av de planerade
Bas 90-baserna skulle byggas: Råda/Såtenäs-basen
och Hasslösa/Lidköpingsbasen. RÅD/SÅT-basen
byggdes ut med fyra kortbanor, två vid vardera
huvudbas, och blev helt klar, men vad gäller HAS/

LID så kom endast planeringen igång och markägar-
na blev också kontaktade för inlösen av mark i
anslutning till blivande kortbanor.

Flygvapnets frivilligutbildning på bassidan fick
en renässans där behovet av frivilligutbildade värn-
pliktiga, reservofficerare, flyglottor och bilkårister
nu blev enormt. I  det flygbastäta Västergötland
fanns ett stort behov av frivilligpersonal, exempelvis
inom sambandsfacket vid både F 6 och F 7 för att man
skulle klara flygövningarna vid eskaderövningar
och liknande. Lottorna hade sådan utbildning cen-
tralt för sina kvinnliga medlemmar, men det fanns
ingen motsvarande sambandsutbildning på den
manliga sidan. Detta resulterade i att ett antal män
fick genomgå Lottaskolan i Halmstad för att bli
befordrade till värnpliktiga sambandsgruppchefer,
vilket fungerade till allas belåtenhet.

Försvarsbeslutet 1992 innebar större nedskär-
ningar av försvaret än 1925. Detta resulterade bland
annat i färre flygförband och färre basbataljoner,
vilket i sig ökade kravet på rörlighet för att täcka hela
landet. I och med 1992 års försvarsbeslut kom baser
och basbataljoner att disponeras om.

F 7 miste sin basbataljon B75 på Hagshultsbasen.
I stället tog F 10 över Hagshult och bemannade med
basbataljonen B107, vilken även tog över Säve och
Landvetter som båda blev sidobaser med Alingsås
som reservbas. F 7 fick i stället överta bemanningen
av Eskilstunabasen från F 13 som lades ned. Batal-
jonen bytte namn från B136 till B76.

Den sista stora KFÖ:n på Eskilstuna före ned-
läggningen av den basen genomfördes 1994 med
överstelöjtnant Björn Sjöstedt som siste chef för
B76. Bataljonsområdet sträckte sig då nästan hela
vägen från Ostkusten till Västkusten och bestod av
Eskilstuna (huvudbas), Tullinge (sidobas), Sträng-

Flygbasen Lidköping
(Hovby)seddfrån väs-
ter. Här låg tidigare
fält 21 Ekgården. Ba-
nan blev klar 1958 och
den nya basen använ-
des redan från början
också som civil flyg-
plats. Den militära de-
len låg i skogspartiet
uppe till vänster på bil-
den och där fanns två
PUF-plattor och et!
stortantalllygplanplat-
ser. (Via Mikael Stock-
man)
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Fälthangarer i Lidkö-
pingsbasens uppställ-
ningsområde (Uom).
(Via Mikael Stockman)

näs (sidobas) och Arboga (sidobas), samt reservba-
serna Örebro, Laxå, Karlstad och Karlskoga.

F 7 blev också av med Sävebasen, där F 7 tidigare
satt upp basbataljonen B74. Denna överfördes till
F 10 och blev tillsammans med sin tidigare sidobas
Landvetter sidobas under B107 Hagshult. I och med
F 6 nedläggning omstrukturerades F 6 Västgötaba-
ser så att en basbataljon B77 skapades med Hasslösa
som huvudbas och Moholm och Karlsborg som
sidobaser, samt Hjo, Falköping, Skövde och Vårgår-
da som reservbaser. Lidköping blev sidobas till B72
Råda, som hade Trollhättan som reservbas.

En utredning startade för att undersöka vilka
möj I igheter som fanns att ra basbataljonerna mindre,
mer rörliga och anpassade till det nya stridsflygpla-
net JAS 39 Gripen, som var under införande i flyg-
vapnet. Själva Bas 90-flygbasen blev kvar men an-
vändes på ett nytt sätt i det nya konceptet: koncen-
tration i stället för spridning.

Värnpliktsutbildningen 1996 avslutades med en
slutövning som kallades "Tillämpningsövning - bas",
vilken genomfördes på Rådabasen. Denna övning
blev också slutövning för att krigsplacera 72. JAS-
divisionen. Detta hade mycket stor betydelse för
exportsatsningarna och marknadsföringen av Gri-
penflygplanet. En mängd kortlandningar med JAS 39
genomfördes på Råda Bana C och dessa filmades av
F 7.

1997 genomfördes en liknande tillämpningsöv-
ning och efter denna övning var även 71. JAS-
divisionen klar för krigsplacering. Vid Flygvapenöv-
ningen 2002 satte F 7 upp delar av den basbataljon
som F 17 ansvarade för och som skulle tjänstgöra vid
Hagshultsbasen. F 7 inmönstrade sin personal på
Såtenäs och ett "lämmeltåg" med över 100 fordon
avgick i kolonn därifrån till Hagshult. Där mötte
resten av bataljonen och därefter man var snart redo
att starta upp den befintliga infrastrukturen och ta

emot och betjäna det JAS 39-förband som skulle
använda basen.

Flygbaserna
Här följer mer lokalt knutna beskrivningar över några
av de västsvenska baserna/flygplatserna inom före
detta Västra flygbasområdet, FlyboW, och mycket
förenklat den aktuella statusen på dem. Listan upp-
taräven helt civila fölt med minimal militärknytning.

Flottiljflygfälten
F 6 Karlsborg, inklusive föregångaren Gräshultsfål-
tet. "Bas 40": Ksp-bunker, skyddsrum, flera amför-
råd kvar, men ett är rivet. En ksp-bunker är riven.

Bas 60: Idet äldre Bakom och i Uom pågår uppriv-
n ing av asfalt. Barackerna i gamla och nya Bakom
och i Uom nyss rivna. Hangarer i gamla Bakom och
i Uom (den ena) nyligen borttagna.

F 7 Såtenäs. "Bas 40": Ksp-bunker, ladvärn, några
enstaka jordvallar, skyddsrum och luftvärnsställ-
ning kvar. 40 mm lv-torn och amförråd rivna.

Bas 60/90: Barackerna i Bakom rivna. Värnkano-
nerna borttagna.

F 9 Säve. Berghangarbas där berghangarerna plane-
ras bli museum och övriga byggnader ri vs. Sävebas-
ens nya och gam la berghangar snart kulturminnes-
märkt. Här pågår uppbyggandet av ett upplevelse-
center i Nya Berget och en stor mängd flygmateriel
finns att visa upp för besökare.

F 14 Halmstad, inklusive gamla civila fältet. "Bas
40": Am förråd nyligen rivna, i övrigt inga spår från
den tiden.

Bas 60: Fpl-platserna och motorkörningsplats i
Uom rivna, men två Törebodahangarer kvar och
civiliserade.
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Krigsflygfält ursprungligen byggda under andra
världskriget
Fält 5/Badened. "Bas 40": 40 mm lv-torn av betong
och betongfundament efter två 20 mm Iv-torn. Två
ladvärn typ B, tiotals jordvallar, skyddsrum, kokhus
och rester av nästen finns kvar. Här har en liten
byggnadsvårdsgrupp påbörjat visst återställande
och de har även anordnat guidade promenader ge-
nom flygbasområdet för allmänheten.

Fält 6/Hasslösa. "Bas 40": Ladvärn för B 3 nyligen
rivet men bottenplattan kvar, jordvallar kvar.

Bas 60: Alla baracker, flytsyreanläggning, be-
tonghangar och motorkörningsbåge borttagna.

Fält 7/Jonstorp. "Bas 40": Amförråd av betong och
jordvallar kvar. Ladvärn och Iv-torn av betong rivet.
Här finns många intakta baracker från Bas 40-tiden.
Hela basen såldes i mitten på år 2000 komplett med
byggnader. De nya ägarna använder matsalen som
bilverkstad och i andra lokaler byggde ungdomar
upp ett LAN-nät för datorspel.

Fält 8+ Fält 9/Moholm/Mockeltorp (Bällefors)/
Kyrketotp. "Bas 40": Jordvallar och tre ladvärn kvar.
Bas 60: Fpl-platser upprivna, några är kvar, en av
Törebodahangarerna i Uom är kvar, alla baracker
nyligen rivna.

Fält 11/Öltne. "Bas 40": Ett flertal ladvärn, rester av
skans och stationsbarack kvar.

Fält 16/Brattforsheden. "Bas 40": Helt intakt med
ladvärn typ B, jordvallar, baracker och skansar, lv-
värn och ksp-bunkrar. Basen är kulturminnesmärkt!
Här pågår ständigt ett omfattande arbete med att
försöka återställa och återskapa krigsflygfältet så
som det såg ut på 1940-talet.

Fält 20 Råda. "Bas 40": Jordvallar och värn är kvar.
Bas 60 och Bas 90: Baracker rivna i Bakom. Bansys-
tern och fyra k o r t b a n o r .  är kvar. Avveckling av bygg-
nationerna pågår för fullt men utredningen "Försvar
i förvar" tar upp en av kortbanorna som bevarande-
värd ifall ingen reservvägbas kan sparas.

Fält 21/Lidköping/Hovby. "Bas 40": Ladvärn typ A
för B 3 kvar, samt stationsbarack. Bas 60-baracker-
na, en Törebodahangar och fpl-platserna är kvar i
Bakom, Värnkanonerna borttagna. FORTV har sålt
flygplatsen till Lidköpings kommun. Här finns alltså
ett ladvärn för B 3 och en stationsbarack på original-
plats samt en mängd vallvärn för B 3 och ett litet
kokhus eller dylikt, som rester efter Bas 40. Alldeles
intill finns rester från Bas 60-tiden i form av klargö-
ringsplatser attack, transportplatta, Framom och ett
skyddsrum Sk3 i  orört utförande. Alltihop på en
mycket liten yta och intill huvudbanan, som numera
används av civil flygtrafik.

Fält 22/Sävare. "Bas 40": Ladvärn typ A för B3 kvar,
samt jordvallar och övergrävd ksp-bunker. Här är

Flygfoto över reserv-
vägbasen strax söder
om Hjo. Klargörings-
plattorna ä r  numer
borttagna eftersom de
ansågs utgöra en Ira-
fikfara, då långtradar-
chaufförer ofta ställde
upp sina släp där. (F6)

Start på Rådabasens
bana C med JAS 39
Gripen. (F 7)
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Basvägkarta ö v e r
Råda-Såtenäsbasen.
Plats 61-75 utgör det
tidigare Bakom Såte-
näs, plats 21-35 är
Bakom Råda, plats 51-
56 är Uom och mellan
plats 83 och 48fortsät-
ter väg 44 flera mil.

I t g

markägaren mycket positiv till att låta flygbasresterna
vara kvar tills vidare. Ladvärnet hyrs som förråd av en
flygbasentusiast som vårdar B 3-ladvärnet med ömhet.

Fält 38/Flugebyn. "Bas 40": Flygförarbarack och sta-
tionsbarack kvar. Gräsfältet används numera av FJS och
civila fallskärmshoppare.

Reservvägbaser
Alingsås väg I 80, Hjo väg 195 (asfalten på de tre klargö-
ringsplatserna nyligen uppriven), Falkenberg väg 150,
Kungälv väg E6 (byggd dubbelfilig på motorvägen,
1 860m lång, men utgick tidigt), Mariestad (planerad men
ej byggd). Kortbanor och reservstartbanor ingår i res-
pektive Bas 60/Bas 90.

Sjöflygbaser
Nya Varvet Göteborg. Spår efter marinbasen och dess
försvar men inga specifika flygbasrester.

Gustafs berg, Uddevalla. Inga rester av flygbasen kvar.

Mjörnbasen Lövekulle. Basen numera privatägd cam-
pingplats. En mycket välbevarad och pittoresk liten
flygbas. Flygtjänstbarack och stationsbarack, två flyg-
plansvärn i strandkanten, uppställningsplatser och slip
av betong, i  basens närhet luftvärnstorn (40 mm) i
betong kvar.

Neclsjön. Platsen ej exakt lokaliserad.

Björboholm. Platsen ej exakt lokaliserad.

Civila flygfält, en del använda under andra världskriget
och senare, vissa även som sentida reservbaser
Tors/anda inklusive Torslanda sjöflygstation. Spår ef-
ter Blå Hangaren kvar, samt enstaka värn, bergskydds-
rum, delar av bansystem och två flygledartorn och
flygstationsbyggnad. Värnkanontorn och nästen nyli-
gen borttagna, omfattande nybebyggelse inom områ-
det.

Trollhättan. SAAB:s fabriksflygfält med omfattande
användning under andra världskriget. Ett amförråd och
en barack kvar. Värnkanontorn och skyddsrum borttag-
na.

Karlstads gamla civila flygfält. Kulsprutebunker och
värn nyligen rivna, flygverksamheten avvecklad.

Skövde gamla flvgfält. Nu industriområde.

Jönköping, ganzlafältet. Nedlagt fält i industriområde.

Civila sentida flygplatser använda som reservbaser/
sidobaser
Falköping, Vårgårda, Skövde nya flygfält, Landvetter
(sidobas till Säve), Laxå (sidobas till Eskilstuna), Viared
Borås, Jönköpings nya civila fält (sidobas till Hagshult).
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Kombinerad civil och
militär användning av
ett krigsflygfält. Betan-
de får användes som
levande gräsklippare
på beredskapstidens
flygfält och sannolikt
var bönderna som ägde
marken nöjda med det
fina betet. (F7 museum)

Militära flygplatsers samhällsnytta och
betydelse för civilflygets utveckling
Rune Domås
Medförfattare: Sture Nordgren

Eftersom flygvapnet i modern tappning tillkom på
trettiotalet kan man påstå att även utvecklingen av
militära flygplatser i stort började vid den tiden. Före
andra världskriget fanns över huvud taget inte så
många belagda banor och Bromma var 1936 en av de
första i landet.

Från 1940 till 1947 byggdes flera belagda banor,
en utveckling som sedan tog verklig fart under
femtio- och sextiotalen i skuggan av det kalla kriget.
Försvarsmakten i sin dåtida organisation var en av
de största byggherrarna räknat i pengar för mark-
och anläggningsarbeten. Man byggde ju inte bara
flottilj flygplatser utan också ett stort antal flygbaser
i olika ambitionsnivåer, från helt utrustade insatsba-
ser till enkla vägbaser.

I det senaste skedet med flygplan 37 Viggen och
framför allt med flygplan 39 Gripen tillkom mycket
kvalificerade verkstads- och översynsverkstäderpå
flottiljflygplatserna samtidigt som den verksamhe-
ten ute på operativa baser förenklades och till och
med kunde bedrivas med rörliga klargöringsgrup-
per.

Det civila flyget före kriget bestod ju mest av
mindre och enklare flygplan som upprätthöll vissa
linjer i ABA:s och andra flygbolags regi. Ett visst
antal, vad vi idag benämner allmänflygplan fanns
också i flygklubbar och med privata ägare och man
använde de få gräsfält som fanns. Flygningarna på
den tiden skedde också ofta med sjöflygplan. Man

minns historierna kring sjöflygplan som flög til l
Gotland och landade på Tingstäde träsk, eftersom
det då inte fanns något användbart flygfält intill
Visby.

Efter kriget vaknade många andra också till och
man började planera fördet civila flygets expansion.
Flygplanen hade ju delvis varit ianspråktagna för
försvarstjänst, men återgick nu till sina civila ägare,
som sökte komplettera sina flygplansflottor med
nyare modeller. Det fanns ju inte mycket att köpa vid
den tiden. B-17 Flygande fästning ombyggde om till
passagerarflygplan flög en period på linjer till USA,
innan DC-4, DC-6 och annat kom till.

Privat- och klubbflyg, liksom en del kommersiell
verksamhet, kom igång relativt snabbt, delvis tack
vare surplusmateriel från krigsslutet i Europa. Vem
kommer inte ihåg de så kal lade "Ahrenbergs-Cubar-
na", som den smått legendariske Walle Forslund
med flera tog in i Sverige i stort antal?

Det så kallade tidningsflyget - A irtaco med flera,
som senare blev Linjeflyg - började bygga upp ett
inrikesflyg, som ju omgående blev beroende av
landningsplatser intill de större orterna. Till en bör-
jan använde man sig av de gamla gräsfälten men
självfallet flyttade man snabbt över till de belagda
banor som tillkom i allt snabbare takt.

Där civilflyget använde flottiljflygplatser gällde
det normalt endast reguljär I injetrafik. Vid F 1 Hässlö
gällde det dock så kallat allmänflyg, främst då det
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Kjulafältet från luften.
Den nedre bilden visar
planerad skogsavverk-
ningför att öka hinder-
friheten. Bilden är tagen
från norr och visar bas-
ens ena Framom och
plattan för transport-
flygplan. I södra änden
finns ytterligare et t
Framom. (Via Rune
Domås)

affärsflyg som ASEA med flera byggde upp för sitt
eget resande och som finns kvar än idag, men numera
baserat i Zurich (ABB).

Det som hände varju i praktiken att reguljärflyget
- som byggde sin existens på bra regularitet - gärna
ville använda de moderna, militäraflottiljflygplatser-
na med belagda banor, bra flygplatsbelysning och
så vidare. Luftfartsverket (Luftfartsstyrelsen) bygg-
de vissa nya flygplatser, men både Linjeflyg och
SAS trafikerade många militära flygplatser, Luleå,
Östersund, Kalmar, Halmstad och Ängelholm, färatt
nämna några exempel. Några krigsbaser användes
också, bland annat Växsjö/Uråsa, Borlänge, och
senare även Hultsfred.

Från 70- talet och framåt har många militära flyg-
platser avvecklats efter olika försvarsbeslut. Detta
gäller såväl flottiljflygplatser som krigsbaser. På de
flesta håll har då staten eller berörda kommuner köpt
anläggningarna för fortsatt användning som flyg-
platser för det civila flygets utveckling. Några exem-
pel är Kalmar, Hultsfred, Östersund, Nyköping, Väs-
terås och Söderhamn. Vissa flygplatser byggdes
med delvis samfinansiering mellan militära och civila
intressen, men har senare övertagits helt av civila
myndigheter/kommuner. Exempel på det är Gävle,
Kramfors och Borlänge.

Exemplet Kjulabasen, i dag Eskilstuna
flygplats
Intill Eskilstuna ligger Kjulabasen, en av de senast
beslutade avvecklingarna. Försvarsbeslutet 2004
satte punkt och all militär verksam het upphörde den
1 september 2005. Eskilstuna kommun hade på plat-
sen en etablerad verksamhet med affärs- och privat-
flyg. Denna drivs nu sedan den 1 januari 2006 vidare
i kommunal regi i avvaktan på ett köp av basen under
2007.

Kjulabasen är ett bra exempel på samverkan mel-
lan militära myndigheteroch kommunen. Under åren
har kommunen investerat betydande belopp genom
att delta i de åtgärder som varit knutna till saman-
vändning mellan militära och civila intressen, till
exempel flygplatsbelysning, landningshjälpmedel,
flyttning av en allmän väg, med mera.

Om ett helt övertagande blir aktuellt, känns natur-
ligtvis allt detta rätt, eftersom de gemensamma in-
vesteringarna förhoppningsvis fortsatt kommer att
användas i samhällsstrukturen

En summering i kronologisk ordning ger en intres-
sant resumé över Kjulabasen:

1952 antogs den första generalplanen
1956 anlades basen som ett reservlandningsfält

förF 1, 2 000 x25 m rullbana
1962 etableras den första militära bastroppen
1967 träffades ett formellt avtal om viss civil

flygverksamhet vid basen
1968 breddades rullbanan till 35 m, byggdes nya

klargöringsområden samt en tax ibana, inflyttad trös-
kel i norr till civilt cirka 1 500 m banlängd

1969 pågick civil försökstrafik med Nord 262 och
Convair Metropolitan til l Malmö - den upphörde
1970 (Linjeflyg)

1971 genomfördes viss försökstrafik med char-
terflygningar till Visby, Rönne och Kanarieöarna.

1972 upphörde även chartertrafiken till stor del i
avsaknad av landningshjälpmedel vilket gav dålig
regularitet. Sedan dess har den civila verksamheten
mest bestått av affärs- och privatflyg, samt periodvis
intensiv skolflygning. Militärt har basen endast
använts sporadiskt

1976 ny planering med hänsyn till bullerfrågorna
1986 planerades för och diskuterades kring even-

tuella reguljärlinjer, bland annat Örebro-Eskilstuna-
Arlanda. Inga förslag ledde dock till verkställande

1987 utfördes en serie militära arbeten, bland
annat anpassning till Bas 90 med kortbanor

1997 byggdes ny flygplatsbelysning, samver-
kan mellan militära och civila intressen

1998 fattades beslut om att installera kompletta
civila landningshjälpmedel ILS och DME (civil in-
vestering)

2000 beslut om gemensam militär och civil MKB
2001 ILS och DME driftsattes, allmän väg över

rullbanan i söder stängdes. Anmälan om ökad civil
användning inlämnades, ökad skolflygning, ny ban-
längd fastställdes till 1 886 m med cirka 300 m utrull-
ningsområde mot norr

2002 inlämnades ansökan om tillstånd för en
flygverksamhet omfattande 28 400 rörelser. Begärda
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kompletteringar insända under åren 2002 till 2004
2004 kom ett nytt försvarsbeslut innebärande

bland annat att all militär verksamhet vid Kjulabasen
skulle avvecklas den 3 I december 2005 (flygningar-
na upphörde den 1 september 2005) och att basen
skulle försäljas

2005 ingavs justerad ansökan om miljöprövning,
nu med Eskilstuna kommun som rent civil huvudman
och därav följande byte från Länsstyrelsen i Söder-
manlands län till Miljödomstolen i Stockholm

2005 skedde i december en tillträdeskontroll från
Luftfartsstyrelsens sida för att slutligt fastställa vad
som skulle gälla för att basen skulle fa drivas vidare
som civil instrumentflygplats, flygplatskod 2C.

2006 Från den I januari 2006 drivs flygplatsen
helt i civil regi med Eskilstuna Kommunföretag AB
som huvudman. Nytt drifttillstånd som instrument-
flygplats meddelat av Luftfartsstyrelsen. Flygplat-
sen förhyrs tills vidare från Fortifikationsverket i
avvaktan på att ett köp genomförs. Viss materiel
förhyrs också från Försvarsmakten.

2006 Miljödom för c iv ilverksamhet meddelades
den 30 mars 2006.

2007 Förväntas kommunen köpa anläggningar-
na och därefter kunna fortsätta de redan påbörjade
investeringarna med målsättning att genomföra en
successiv utbyggnad till flygplatskod 3-4, innebä-
rande att rullbana och dito stråk breddas till 45 m
(nuläge 35 in), respektive 300 m (nuläge 150 m).
Underlaget till miljödomen illustrerar vilka stora
markområden som berörs av sådana åtgärder.

Cirkeln skulle därmed slutas kring Kjulabasen,
som ju trots al It är en utbyggd Bas 90-bas. Vissa delar
av denna utbyggnad (kortbanor och de fina kom-
mandocentraler, med mera, som göms ute i skogarna
runt basen) kommer inte till civil nytta, men basens
huvuddelar gårju att placera in i ett totalkoncept för
områdets planerade användning som "logistikpark",
med E 20 i norr och Svealandsbanan i söder.

Exemplet F 1 Hässlö, idag Västerås
flygplats
En fore detta flottiljflygplats som snabbt kom till civil
nytta var F 1 Hässlö, utanför Västerås. Kommunen
hade redan på 70-talet ett avtal om att det starka
affärsflyg som fanns i staden skulle få operera från
Hässlö, men med det före detta reservflygfältet Jo-
hannisberg som bas för klubb- och privatflyget.

Hässlö var nog den enda flottiljflygplats som
uppläts för c iv ilt flyg, trots att det inte gällde reguljär
trafik. Den minnesgode kommer kanske ihåg vilka
rubriker det var i dagspressen över att flygvapnets
flygningar, speciellt nattjakt, skulle blandas med
civila mindre flygplan!

Det varen numeravliden flygvapenofficervid F 1
och dennes kamrater som gick i bräschen för att detta
skulle kunna genomföras. Den civila trafiken utanför
tjänstetid sköttes av en AFIS-tjänsteman (Aero-
drom Flight Information Service) från en manskaps-
vagn i norra banänden innan man till slut fick till-
stånd att bemanna det ordinarie tornet även med
civila AFIS-tjänstemän. Denna civila informations-

TAXIBANA 2C.

TAXIBANA 141

Grässtråk
400 x 40 m

Fig ur 2 Stråkbreddning

tjänst var helt nödvändig för att kunna klara de udda
tider som affärsflygplanen opererade under.

En an ing primitivt kan tyckas, med bara en enda
knapp för belysning on-off och en vanlig flygradio,
men det fungerade så under flera år.

Under militärt öppethållande behandlades den
civila trafiken som vilken flygning som helst och
hanterades av den militära flygledningen. På annan
tid sköttes informationstjänsten av de civila AFIS-
tjänstemännen, som var underställda både den mili-
tära CATS, flygplatsens civila chefer, samt förstås
Luftfartsinspektionen genom flygledarorganisatio-
nen där. Allt fungerade utan tillbud eller andra pro-
blem under många årtills flottiljen lades ned 1982 och
något senare köptes av Västerås stad, som under
åren gjort betydande civila investeringar i flygplat-
sen.

Karta svin visar om-
vandlingen E4ilstu-
nabasen till civil flyg-
plats. Fält 56 Eskilstu-
navarklarfliranviind-
ning 1962 och var en
av de krigsbaser som
byggdes ut till Bas 90-
standard.
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Lågprisbolaget Ryan-
air, som flyger Boeing
737, är en av de största
brukarna av Västerås
flygplats idag. (Mikael
Farshord)

/ f 7 / 6 , / , "
+itrI,911, •:(1 n n r r r r n n r r

Mellan 1970 och 1982 hade den reguljära flygtra-
fiken utvecklats starkt, varför flygtrafikledning och
övrig operativ verksamhet snabbt övergick i  ett
nybildat, helt civilt och kommunalägt driftbolag och
är så än idag. 1998 till 2006 var Luftfartsverkets
Holdingbolag 40 % delägare i bolaget.

Byggnader och markanläggningar är utnyttjade
till fullo, varav ren flygverksamhet utgör huvudde-
len.

På flygplatsen finns förutom flygplatsbolaget
bland annat även fraktbolag, gymnasier som utbil-
dar såväl tekniker, piloter som flygplatspersonal,
flygskolor, flygverkstäder, ett flygande museum,
helikopteroperatörer samt okkring 25 affärs- och
privatflygplan samlade i ett hangarprojekt.

Sammanfattning
Kjulabasen och flottiljflygplatsen F 1 Hässlö är båda
exempel på att kommuner och Försvarsmakten ge-
mensamt kunde göra vissa löpande investeringar
och som efter en militär avveckling direkt kunnat
omsättas till väl fungerande instrumentflygplatser.
Det finns ett femtontal sådana exempel runt om i
landet, varav Kjulabasen och Hässlö bara är ett par.
Klarsynta befattningshavare på såväl militär som
kommunal sida harverksamt bidragittillatt samhället
sparat pengar men också till att de civila projekten
över huvud taget blivit av. Den ekonomiska tröskeln
kunde annars ha blivit för stor och det motstånd som
automatiskt ligger i att anlägga flygplatser på orörd
mark harrelativt enkelt kunnat övervinnas. De fanns
ju redan där!
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Appendix

Svenska militära flygbaser
Bernt Törnell

Vad menas med flygbas, flygplats och flygfält?
De grundläggande begreppen flygbas, flygplats och flygfält
definieras på följande sätt i reglementet RML-F 2000:

Flygbas Flygplats med särskilda anordningar som ut-
nyttjas för militära ändamål.

Flygplats P å  land angivet område (med byggnader, an-
läggningar och utrustning) som avses för
flygplans start, landning och rörelser i övrigt
på marken.

Flygfält Markområde med terrasserad yta avsett för
flygplans start och landning samt inom och i
direkt anslutning till detta normerade hinder-
fria ytor. På flygfältsytan anläggs normalt rull-
och taxibanor. Till flygfältet hör speciella an-
ordningar för att främja flygsäkerheten.

De officiella definitionerna av begreppet militär flygbas res-
pektive militärflygplats är i detta sammanhang dock något för
snäva, eftersom de utesluter en del kategorier av flygbaser
som även de kan vara av historiskt intresse. I nedanstående
förteckningar har medtagits militära flygbaser av följande
typer. För att tydliggöra bilden av flygbasernas utveckling
har även lagts till exempel på planerade flygbaser.

1. Flottiljflygplatser
2. Krigsflygbaser/Övningsflygbaser/Övriga militära flyg-

fält (t ex reservflygfält)
3. Reservvägbaser/Reservstartstråk/Kortbanor/Smalbanor

(Vägbas, reservvägbas, reservstartstråk, kortbana eller
smalbana på allmän väg, samt kortbana eller smalbana vid
flygbas)

4. Civila flygplatser med militär användning
5. Fiktiva flygbaser för övningsbruk
6. Sjöflygbaser
7. Helikopterbaser (Hel ikopterflygfålt, helikopterplatta, land-

ningsplats för helikopter)

Nummerbeteckningar och liknande på
flygbaser
Geografiskt relaterade koder på övningsflygbaser
Dessa koder var tre- el ler fyrställiga och började användas på
övningsflygplatser under 1930-talets förstaår. Exempel: Flyg-
fältet i Rinkaby betecknades SRy, vilket utlästes Skåne,
Rinkaby. Kalixfältet blev ÖNKa, Övre Norrland, Kalix, och så
vidare.

Senare infördes treställiga benämningar med versaler,
normalt de tre första bokstäverna i flygplatsens namn. Dessa
treställiga beteckningar förekom i flera sammanhang. De
användes i skriftliga order, inom stridsledningen, inom sig-
nal- och vädertjänsten, samt som beteckning på kartor och
tablåer i ledningscentraler. Exempel: Hässlö (HÄS), Malmen
(MAL), Eskilstuna (ETU).

Arbetsplatsnummer och fältnummer på
krigsflygbaser
De olika krigsflygbasernas existens och geografiska läge skulle
i princip totalt hemlighållas. Det varutgångsläget vid krigsutbrot-
tet 1939. Vid nyanläggning och fortsatt utbyggnad av hemliga
krigsflygbaser fastställde flygförvaltningens byggnadsavdel-
ning ett  tillfälligt    arbetsplatsnummer för respektive flygfältsbyg-
ge. Beteckningen på det färdigställda krigsflygfältet var ett fält-
nummer som fastställdes av flygvapnet och arbetsplats- och
fältnummer överensstämde normalt inte.

En hemlig fältnummerlista upprättades över befintliga och
planerade krigsflygfält och i planeringsunderlagen fastställdes
ett bestämt geografiskt platsnamn. Ortsnamnet anknöt till gårds-
eller bynamn på den plats där krigsflygfältet byggdes. Exempel på
fältnummer: Fält I (Björka), fålt 2 (Sövdeborg), fält 3 (Ripa).

Fältnumren behölls fram till 1975. I Bas 60-systemet hade ett
flertal av de tidigare krigsflygfälten övergått till att vara öppna
övningsflygbaser, civila flygplatser eller också hade flygverk-
samheten lagts ned permanent. Samtidigt byggdes ett antal nya
krigsflygbaser runt om i landet. Sekretessen kring fältnumren
togs efterhand bort, men att nämna ortnamn eller läge var hela
tiden för icke behöriga en straffbar handling.

C-nummer
Civila flygplatser som skulle användas av flygvapnet som krigs-
flygbaser ti I ldelades under andra världskriget särskilda civilnum-
mer (C-nummer). Vid utbyggnadsarbeten erhöll även dessa flyg-
baser tillfälliga arbetsplatsnummer.

Kodnamn
FAR-koder (Fast Anropssignal för Rapportering inom luftförsva-
ret) har ibland tilldelats luftförsvarets anläggningar/förband som
täcknamn för att inte röja verksamhetens syfte och inriktning och
detta har förekommit även för flygbaser. Exempel: Kallax "Ripan",
Fält 28 "Skatan", Fält 32 "Labben", och så vidare.

FV-nummer
FV-flygbasnummer (01-) infördes 1975 för de flygbaser som då
fortfarande användes av flygvapnet i fredstjänsten, under öv-
ningar och vid eventuell beredskap och krig. De skulle utnyttjas
i flygplan 37 Viggens navigeringssystem som förprogrammerats
med flygplatsernas koordinater, med mera. År 1999 gjordes FV-
numren tresiffriga, genom att en nolla sattes först (001-). Eftersom
de flesta av dessa flygbaser avvecklats, har även detta beteck-
ningssystem förlorat sin aktualitet.

FORTV-beteckning
Fortifikationsverket (FORTV) har en egen flygbasnumrering som
används vid verkets projekt och vid förvaltning av de militära
flygbaserna.

ICAO-kod
ICAO (International Civil Aviation Organisation) system för
flygplatskoder används globalt förcivila och militära flygplatser.
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Flottiljflygplatser (motsv)
Namn Län FV-nr ICAO År Anm

F l Västerås/Hässlö U 01 ESOW 1931 Tidigare ICAO-kod: ESCD
F2 Stockholrn/Hägemäs B 1919
F3 Linköping/Malmen E 03 ESCF 1911 Malmslätt. F 13M, F 16M, F 17M, CVM, FC
F4 Östersund/Frösön Z 04 ESNZ 1927 Tidigare ICAO-kod: ESPC
F5 Ljungbyhed L 05 ESTL 1911 Tidigare ICAO-kod: ESDA
F6 Karlsborg R 06 ESIA 1935
F7 Såtenäs R 07 ESIB 1939
F8 Stockholm/Barkarby B 08 ESKB 1926 Tidigare ICAO-kod: ESCI
F9 Göteborg/Säve 0 09 ESGP 1941 Tidigare ICAO-kod: ESIC
F10 Ängelholm/Barkåkra L 10 ESDB 1945
F i l Nyköping/Skavsta D Il ESKN 1939 Stockholm /Skavsta. (Först Fält 11). Tidigare: ESCJ
F 12 Kalmar/Törneby H 12 ESMQ 1942 Tidigare ICAO-kod: ESDC
F 13 NorrköpinWBråvalla E 13 ESCK 1943
F 14 Halmstad/Mickledala N 14 ESMT 1944 Tidigare ICAO-kod: ES DE
F 15 Söderhamn/Östansjö X 15 ESCL 1946 Sandame
F 16 Uppsala/Ärna C 16 ESCM 1941
F 17 Ronneby/Kallinge K 17 ESDF 1944
F 18 Stockhohn/Tullinge B 18 ESCN 1944 Riksten. (Först Fält 40)
F 21 Luleå/Kallax BD 21 ESPA 1939 Kallaxheden. (Först Fält 20)
CVA Arboga U 19 ESQO 1944

Namn Län FV-nr ICAO År Anm
Fält 1 Sjöbo/Björka M 23 ESFJ 1939
Fält 2 Sövdeborg M ESM I 1939 Sövde. Tidigare FV-bet: F 5S, Ssö
Fält 3 Ripa L 1939 Tidigare FV-bet: F 5Ra, SRa
Fält 4 Kristianstad/Everöd L 20 ESMK 1939
Fält 5 Badened R 1939 Badene
Fält 6 Hasslösa R 35 ESFH 1939
Fält 7 Jonstorp R 1939
Fält 8 Moholm/Bällefors R 36 ESFM 1939 Mockeltorp
Fält 9 Kyrketorp R 1939 Del av Fält 8-9 (senare fält 8) f rom Bas 60-utbyggnaden
Fält 10 Larslund/Enstaberga D ESKP 1939
Fält 11 Ölme S 1940 F I 1 f r  o m 1940
Fält 12 Väsby 1939
Fält 13 Gryttjom C ESKG 1939
Fält 14 Tierp/Nygård C 48 ESKT 1939
Fält 15 Borlänge/Rommehed W 44 ESSD 1926 Nytt fåltnr: Fält 50, men utbyggdes som övningsflygplats istället
Fält 16 Brattforsheden S ESSM 1939
Fält 17 Vännäs AC 1922
Fält 18 Hällnäs/Lund AC 1939
Fält 19 Olofsfors/Nordmaling AC 1939
Fält 20 Råda/Bjömegården R 37 ESFR 1940 1986- Råda-Såtenäs
Fält 21 Lidköping/Hovby R 34 ESGL 1940 Ekgården
Fält 22 Sävare R 1940
Fält 23 Sundbro C ESKC 1940
Fält 24 Viksta/Sommaränge C 1940
Fält 25 Orsa/Tallhed ESSR 1940 Tidigare ICAO-kod: ESNR
Fält 26 Östersund/Optand ESNM 1940 Ope
Fält 27 Strömsund/Hallviken ESNA 1940
Fält 28 Gunnarn/Hedlunda AC 60 ESPD 1941 Storuman
Fält 29 Storberg BD 1941
Fält 30 Moskosel/Malmesjaure BD 1941
Fält 31 Unbyn BD 1940
Fält 32 Heden/Övre Heden BD 61 ESPJ 1940
Fält 33 Gällivare/Kavaheden BD ESNG 1941 (Fält 47)
Fält 34 Kalixfors BD ESUK 1941 Tidigare FV-bet: ÖNKi
Fält 35 Söderhamn/Mohed X ESUM 1941
Fält 36 Åkerby/Gräve 1940
Fält 37 Hultsfred H 28 ESSF 1942
Fält 38 Forsvik/Humsjöhult R 1941 Flugebyn

Krigsflygbaser, övningsflygbaser, övriga militära flygfält
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Reservvägbaser, reservstartstråk, kortbanor, smalbanor
Beteckningar av typen "Fällfors-1" är interna för projektet.

Fält 39 Överkalix/Naisheden BD ESNE 1942
Fält 40 Fällfors AC 66 ESUF 1955
Fält 41 Amsele AC 67 ESUA 1960
Fält 42 Vidsel BD 62 ESPE 1959
Fält 43 Kramfors/Sollefteå Y 56 ESNK 1974 Gistgårdsön
Fält 44 Kubbe Y 57 ESNI 1960
Fält 45 Sättna Y 58 ESNT 1964
Fält 46 Färila X 59 ESNF 1963
Fält 48 Piteå BD 68 ESNP 1968 Långnäs
Fält 49 Jokkmokk BD 69 ESNJ 1979
Fält 52 Gävle-Sandviken X 39 ESSK 1971 Rörvik
Fält 54 Gimo C 49 ESKA 1960 Lunda, A lunda, A lunda/Gimo
Fält 56 Eskilstuna/Kjula D 46 ESSU 1962
Fält 57 Strängnäs/Malmby D 50 ESKS 1963
Fält 58 Björkvik D 42 ES KX 1967
Fält 81 Sjöbo/Tågra M 1958
Fält 83 Ålem H 1962
Fält 84 Knislinge L 25 ESFI 1964
Fält 85 Byholma G 26 ESFY 1962
Fält 87 Kosta G 31 ESFQ 1964
Fält 88 Uråsa G 27 ESFU 1959
Fält 89 Eneryda/Lidhult G 1959

Sb I x 1959
Sb 2 x 1959
Sb 3 x 1959

OF Bunge 1 1939 Tidigare FV-bet: Ö 2
OR Roma 1 1939
SRy Rinkaby L 1924 Tidigare FV-bet: Ö4
F 5H Navgård L 1942
F 5K Kvidinge L 1939
F 5Y Ystad/Nybro NI 1940
F 2IB Boden BD ESPG 1922 Tidigare FV-bet: ÖNB
F 2IK Kalix BD 1938 Tidigare FV-bet: ÖNKa

Axvall R 1912
Boden/I 19 BD 1916
Bonarpshed L 1911
Eksjö/Ränneslätt F ESUB 1918 Tidigare ICAO-kod: ESMC
Hägerstalund B 1915 Byggdes ut till Barkarby flygfält på 1930-talet
Karlsborg/Gräshult R 1915 Senare del av F 6 område
Norra Åsum/ Artillerireg L 1956 Artilleriflyget
Skillingaryd F 1913
Villingsberg T 1947 Artilleriflyget
Visby/Visborgsslätt 1 1922
Vänersborg/ Tenggrenstorp P 1916
Växjö/Kronobergshed G 1916
Älvdalen/Övningsråltet W 1961 Artilleriflyget

Namn Län År Anm
(Fällfors- I ) AC 1970
(Fällfors-2) AC 1987
(Fällfors-3) AC 1987
(Färila-1) X 1964
(Färila-2) X 1991
(Färila-3) X 1991
(Gunnarn-1) AC 1970
(Gunnarn-2) AC 1990
(Gunnarn-3) AC 1992
(Hagshult-2) 1985
(Hagshult-3) F 1986
(Heden-1) BD 1968
(Hultsfred-1) Ii 1968
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(Jokkmokk-1) BD 1994
(Jokkmokk-2) BD 1986
(Kallax-1) BD 1965
(Kubbe- I ) Y 1970
(Kubbe-2) Y 1990
(Rommehed-1) W 1968
(Rommehed-2) W 1990
(Rommehed-3) W 1990
(Uråsa- I) G 1968
(Vidse1-1) BD 1967
(Vidsel-2) BD 1987
(Vidsel-3) BD 1987
(Amsele-1) AC 1967
(Åmsele-2) AC 1985
(Åmsele-3) AC 1985
Alingsås P 1964
Antnäs BD 1992 (Kallax-2)
Balsjö BD 1977 (Piteå-1)
Barva D 1968 (Kjula- 1 )
Bjurholm AC 1966 Rv 92, 45 km V Umeå
Björklinge C 1968 (Uppsala- 1 )
Bro I 1964 Visby-1
Enköpingrfillinge C 1964 Gamla E 18
Eskilstuna D 1990 (Kjula-3). E20 motorväg. 2 banor, delvis förberedd
Falkenberg N 1964 Gamla Björkäng
Finnträsk AC 1965
Follingbo I 1970 Visby-2
Gillstad R 1992 (Råda- I )
Gimo C 1965 (Gimo- 1 )
Grävlinge U 1990 El8 motorväg (Hässlö-1:2) 2 banor
Gysinge X
Hallabro K 1966 Värmanshult
Hallarp G 1968 (Byholma- I ). Vid Rås
Heby U 1963 Övningsvägbas 1964-
Hjo R 1967 Norm Fågelås (Karlsborg-1)
Hovmantorp G 1966
Håle-Täng R 1992 (Råda-2)
Jämjö K 1965
Järlåsa/Åland C 1964
Kjulaåsen D 1990 (Kjula-2)
Klevshult F (Hagshult-1:2) E4 motorväg. 2 banor
Klevshult/Jussö F 1967 (Hagshult-1: 1 ) Gamla E4
Klippan L 1980
Klockrike/Älvan E 1964 (Malmen- I )
Kungälv 0 (Säve- I ) E 6 motorväg, 2 banor
Lambohov E 1992 (Malmen-2)
Lavad R 1992 (Råda-3)
Linköping/Vårdsberg E 1960 (SAAB-R1). Reservstartstråk på Rv, SO SAAB-fältet
Långträsk BD 1966 Länsväg 373, 50 km V Piteå
Mellby R 1992 (Råda-4)
Målerås H 1991
Norrala X 1964 (Söderhamn-I )
Optand Z 1992 (Frösön-2) På E 75
Optand Z 1994 Alt. 2. (Frösön-3) Ope flygfält
Revinge M 1967 Skatteberga (Sjöbo-1)
Ryssby/Rinkabyholm H 1964 (Kalmar-R I) (Kalmar-I). Rv 15. Överfört till reservstartstråk
Sjöbo/Klostersågen M 1958 (Sjöbo-R1). S Fä I. reservstartstråk på Rv 12
Stigtomta D 1958 (Skavsta-R1). S Fl I, 0 Stigtomta, allm väg
Stocke/Frösön Z 1988 ( Frösön-1)
Tokebo H 1966 Övningsvägbas 1966-
Åhus L 1962 Gustav Adolf
Åkarp M E 6 motorväg, 2 banor
Ånge Y 1968 Granboda/Jämtkroken
Åsen G 1989 (Byholma-2)
Älvkarleby C 1966
Örnsköldsvik Y 1964 Överhörnås



Civila flygplatser med militär användning
Namn Län FV-nr ICAO År Anm
Arvidsjaur BD ESNX 1984
Backamo 0 C 24 ESGA 1938
Eskilstuna/Ekeby D C 7 ESSC 1937
Eslöv M C 20 ESME 1938
Exen C 21 1929
Fagerhult L C 17 ESMF 1933
Feringe C 12 ESMG 1936
Göteborg/Landvetter 0 ESGG 1977
Göteborg/Torslanda 0 C 1 ESGB 1923
Hagshult F C 18 29 ESMV 1938 Värnamo/Hagshult
Hästholmen C 10 1923
Johannisberg C 34
Jönköping/Axamo ESGJ 1961
Jönköping/Munksjö F C 5 1935
Karlskoga T ESKK 1970
Karlstad (gamla flygplatsen)S C 28 1945
Karlstad S 53 ESOK 1990
Kiruna

BDF
ESNQ 1960

Linköping/SAAB E C 33 ESSL 1935 Tannefors, SAAB
Malmö/Bulltofta M C 2 ESMM 1919
Malmö/Sturup M ESMS 1972
Norrköping/ Kungsängen C 4 41 ESSP SANK
Norrtälje B C 23 ESSN 1937
Nyköping/Nyge D ESCY 1959 Brandholmen
Skarpnäck C 35
Skellefteå BD ESNS 1963
Skå-Edeby B C 36 ESSE 1937
Skövde R ESMY 1989
Stigtomta D C 9 1937
Stockholm/Arlanda B 02 ESSA 1960 Halmsjön ca 1948- , Arlanda flygplats 1961-
Stockholm/Bromma A C 8 45 ESSB 1936 SASO
Strömstad/Näsinge 0 C 13 ESGS 1935
Sundsvall/Härnösand Y C 30 ESNN 1944 M idlanda, Skeppsholmen
Trollhättan P C 31 ESGT 1938 Malöga. Trollhättan-Vänersborg
Umeå AC ESNU 1961
Varberg/Getterön N C 16 ESGV 1937
Visby C 25 43 ESSV 1942 F 13G, F 16G, F 17G
Vängsö D C 19 ESSZ 1937
Växjö/Kronoberg G ESMX 1970
Örebro T 47 ESOE 1990
Örebro/Gustavsvik C 15 1939
Örnsköldsvik/Gideå ESNO 1961

Horn 1965 Övningsbas för Bas 60, modell på F 2
Åbybasen 1965 Övningsbas för Bas 60, likheter med Fält 56

Sjöflygbaser
Namn Län FV År A n m
Alingsås/Stora Färgen P 1942
Björbyholm/Mjörn P 1943
Boden/Bodträsket BD 1916
Boden/Buddbyträsket BD 1935
Dalarö/Söderviken B 1917
Frösön/Kungsgårdsviken 1920
Furusund B 1915
Fårösund 1 F 2F 1926
Gålö/Björnö B F 2G 1940
Göteborg/Nya Varvet 0 1915
Göteborg/Torslanda 0 1923
Hindås/Västra Nedsjön 0 1941

Fiktiva flygbaser
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Hindås/Östra Nedsjön P
Hårsfjärden/Märsgam B
Karlskrona/Stumholmen K
Landskrona/Gråen
Lövekulle/Mjöm P
Norrtälje/ Kvisthamraviken B
Oskar-Fredri ksborg B
Stockholm/ Biskopsudden A
Stockholm/ Skeppsholmen A
Stockholm/Galärvarvet A
Uddevalla/Gustavsberg 0
Vaxholm/Fästningen B
Västervik/Lucema H
VästeråsNiksäng

Namn Län År Anm
Abisko BD 1960
Gotska Sandön 1960 Marinen
Göteborg/Torslanda-1 0 1959 Marinen. Nära Torslanda, övningsbas
Göteborg/Torslanda-2 0 1959 Marinen. Nära Torslanda, övningsbas
Hämösand/KA 5 Y 1958 Marinen
Hönö 0 1970 Marinen
Jörn AC 1960
Karlskrona/Stumholmen K 1958 Marinen
Lycksele AC 1990 Permanent basering av FM ambulanshelikopter
Lysekil/Träleberg 0 1970 Marinen. 0-bas, tunga helikoptrar
Muskö B 1965 Marinen
Oskar-Fredriksborg/AMF1 B 1975 Marinen. Tidigare KA 1
Skredsvik/Cederslund 0 1970 Marinen. 0-bas, tunga helikoptrar
Stabbo B 1959 Marinen
Strängnäs/Milostab M D 1977
Varberg/Fästningen N 1980 Marinen
X 1962 FTN-anläggningar m fl
X 1962 Hkv, MB, Gpl, Lfc, Rrgc m fl

Helikopterbaser

1942
1914

F 2K 1 9 1 5
1915

M J 1 9 4 5
F 2N 1 9 3 9

1913
1941
1940
1913
1938
1916

F 2L 1 9 3 9
1928 C V V

Fältnummer
Inom parentes anges planerade flygbaser som aldrig byggdes.
Fält 1
Fält 2
Fält 3
Fält 4
Fält 5
Fält 6
Fält 7
Fält 8
Fält 9
Fält 10
Fält 11
Fält 12
Fält 13
Fält 14
Fält 15
Fält 16
Fält 17
Fält 18
Fält 19
Fält 20
Fält 21
Fält 22
Fält 23
Fält 24
Fält 25

Sjöbo/Björka
Sövdeborg
Ripa
Kristianstad/Everöd
Badened
Hasslösa
Jonstorp
Moholm/Bällefors
Kyrketorp
Larslund/Enstaberga
Ölme
Väsby
Gryttjom
Tierp/Nygård
Borlänge/Rommehed
Brattforsheden
Vännäs
Hällnäs/Lund
Olofsfors/Nordmaling
Råda/Bjömegården
Lidköping/Hovby
Sävare
Sundbro
Viksta/Sommaränge
Orsa/Tallhed
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Fält 26 Östersund/Optand
Fält 27 Strömsund/Hallviken
Fält 28 Gunnarn/Hedlunda
Fält 29 S t o r b e r g
Fält 30 Moskosel/Malmesjaure
Fält 31 U n b y n
Fält 32 H e d e n / Ö v r e  Heden
Fält 33 Gällivare/Kavaheden
Fält 34 K a l i x f o r s
Fält 35 Söderhamn/Mohed
Fält 36 Å k e r b y / G r ä v e
Fält 37 H u l t s f r e d
Fält 38 Forsvik/Humsjöhul t
Fält 39 Överkalix/Naisheden
Fält 40 F ä l l f o r s
Fält 41 A m s e l e
Fält 42 V i d s e l
Fält 43 Kramfors/Sollefteå
Fält 44 K u b b e
Fält 45 S ä t t n a  (Stöde)
Fält 46 F ä r i l a  (Ljusdal)
(Fält 47 H a r a d s ,  Gällivare)
Fält 48 P i t e å  (Balsjö, Bjurholm)
Fält 49 J o k k m o k k
(Fält 50 Rommehed)
(Fält 51 Ös te rvå la )
Fält 52 G ä v l e -Sandviken
(Fält 53 H e b y ,  Riala, Lovisedal, Rimbo)
Fält 54 G i m o  (Rimbo)
(Fält 55 B r o )
Fält 56 Eski ls tuna/Kju la  (Mariefred)
Fält 57 Strängnäs/Malmby (Vängsö, Gnesta)
Fält 58 B j ö r k v i k
(Fält 59 Kat r ineholm)
(Fält 60 Ö r e b r o ,  Eksjö, Tystberga, Trosa)
(Fält 61 Va ldemarsv ik ,  Rimforsa, Östra Ryd)
(Fält 62 M j ö l b y )
Fält 81 S jöbo /Tågra
(Fält 82 N O  Kristianstad, Markaryd, Karlshamn)
Fält 83 Å l e m
Fält 84 K n i s l i n g e  (Osby)
Fält 85 B y h o l m a
(Fält 86 A l i n g s å s ,  Borås)
Fält 87 K o s t a  (Målilla)
Fält 88 U r å s a
Fält 89 Eneryda/L idhul t  (Huseby)

FV-nummer
0l V ä s t e r å s / H ä s s l ö
02 S t o c k h o l m / A r l a n d a
03 L i n k ö p i n g / M a l m e n

04 Ö s t e r s u n d / F r ö s ö n
05 L j u n g b y h e d
06 K a r l s b o r g
07 S å t e n ä s
08 S t o c k h o l m / B a r k a r b y
09 G ö t e b o r g / S ä v e
10 Ä n g e l h o l m / B a r k å k r a
1 l N y k ö p i n g / S k a v s t a
12 K a l m a r / T ö r n e b y
13 N o r r k ö p i n g / B r å v a l l a
14 H a l m s t a d / M i c k l e d a l a
15 S ö d e r h a m n / Ö s t a n s j ö
16 U p p s a l a / Ä r n a
17 R o n n e b y / K a l l i n g e
18 S t o c k h o l m / T u l l i n g e
19 A r b o g a
20 K r i s t i a n s t a d / E v e r ö d
21 L u l e å / K a l l a x
23 S j ö b o / B j ö r k a
25 K n i s l i n g e
26 B y h o l m a
27 U r å s a
28 H u l t s f r e d
29 H a g s h u l t
31 K o s t a
34 L i d k ö p i n g / H o v b y
35 H a s s l ö s a
36 M o h o l m / B ä l l e f o r s
37 R å d a / B j ö m e g å r d e n
39 G ä v l e -Sandviken
41 N o r r k ö p i n g / K u n g s ä n g e n
42 B j ö r k v i k
43 V i s b y
44 B o r l ä n g e i R o m m e h e d
45 S t o c k h o l m / B r o m m a
46 E s k i l s t u n a / K j u l a
47 Ö r e b r o
48 T i e r p / N y g å r d
49 G i m o
50 S t r ä n g n ä s / M a l m b y
53 K a r l s t a d
56 K r a m f o r s / S o l l e f l e å
57 K u b b e
58 S ä t t n a
59 F ä r i l a
60 G u n n a m / H e d l u n d a
61 H e d e n / Ö v r e  Heden
62 V i d s e l
66 F ä l l f o r s
67 A m s e l e
68 P i t e å
69 J o k k m o k k
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Flygbashistorikprojektet
Hans-Erik Fredbäck

Generaldirektör Sören Häggroth, Forti tikationsver-
ket (FORTV), initierade under hösten 2005 ett Flyg-
bashistoriskt dokumentationsprojekt (FBH-projek-
tet), efter samråd med Flygvapenmuseum och Svensk
Flyghistorisk Förening (SFF). Flygfältsexperten
Hans-Erik Fredbäck från FORTV utsågs till projekt-
ledare och ett introduktionsbrev med inbjudan att
delta i projektet utgick till ett femtiotal utvalda sak-
kunniga. Ett uppstansmöte hölls den 27 oktober
2005 i Stockholm, varvid bildades en stor referens-
grupp och en mindre lednings- och programgrupp.
Generalmajor Tomas Warming accepterade att i nära
samverkan med projektledaren företräda de i huvud-
sak ideellt verkande medarbetarna i projektet och att
som ordförande leda programgruppen, där SFF:s
styrelse representerades av John Hiibbert.

I januari 2006 hölls ett första projektplanerings-
möte i Linköping, då en projektgrupp bildades och
ett första inriktningsprogram utformades. Mindre
temagrupper etablerades för att utarbeta underlag
till separata rapporter och till en bok. FBH-projektets
dokumentationskärna utgörs av ett spårbarhetssäk-
rat projektarkiv som skapats av flyghistorikern Len-
nart Andersson i samarbete med Krigsarkivet.

FBH-projektet har även ett samarbete med forsk-
ningsprojektet FOKK (Försvaret och kalla kriget),
som drivs av Försvarshögskolan, Kungl Krigsve-

Någraavdeltagarna i FHB-
projektet. Från vänster
John Illibbert, program-
gruppens ordförande To-
mas Warming och Björn
Sjöstedt. Lennart Anders-
son)

tenskapsakademm och Kungl Örlogsmannasällska-
pet.

Enligt den arbetsplan som framtogs för FBH-
projektet år 2005 delades arbetet upp i faserna 1.
insamling, 2. bearbetning och 3. arkivering:

1. Insamlingav underlag
Insamling av underlag i form av dokument (kopior
och sammanställningar), foton och annat, samt PM
och intervjuer. Arbetet skulle vara så brett upplagt
som möjligt och en grundläggande inventering av
tillgängligt underlag skulle göras tidigt. Ett projekt-
arkiv skulle skapas och där skulle även privata
uppsatser och redogörelser kunna samlas.

2. Bearbetning
Det preliminära syftet med den bearbetning som
avsågs ske inom projektets ram var dels att ta fram
en allmän och övergripande historik i form av en bok,
dels att producera en översiktlig beskrivning av de
baser som byggts i Sverige från 1940-talet och fram-
åt.

Det insamlade materialet skulle vidare kunna an-
vändas för publicering i form av artiklar, böcker och
akademiska arbeten, samt som underlag för andra
typerav media. Publikationerna skulle kunna vara av
både populär och vetenskaplig art och materialet
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skulle också kunna tjäna som underlag för utställ-
ningar på Flygvapenmuseum eller hos olika organi-
sationer.

Som målgrupper för FBH-projektet angavs:
1) Personal som arbetat med och i flygbassyste-

met (Flygvapnet, FM V, FORTV, entreprenörer
med flera)

2) SFF med nära 6000 medlemmar, samtandra flyg-
och flyghistoriskt intresserade

3) Forskare och allmänt historiskt intresserade
4) De som ska utbilda framtida generationer i flyg-

bassystemfrågor

3. Arkivering
Projektarkivet har numer på uppdrag av FORTV
arkiverats på Krigsarkivet.

1 FBH-projektets programgrupp har ingått Hans-
Erik-Fredbäck (projektledare), Tomas Warming (ord-
förande), Lennart Andersson, John Hiibbert och
Bernt Törnell.

I november 2006 hölls en introduktionskurs för
FBH-projektets medlemmar på Krigsarkivet i Stock-
holm. De fick då en genomgång om hur man forskar
på detta arkiv, där militära arkivhandlingar sedan
1500-talet samlats. Ett antal möten har ordnats, bland
annat i Eskilstuna våren 2007, då studiebesök på
Kjulabasen ingick. Efter hand som arbetet fortskridit
har det blivit mer och mer fokuserat på den planerade
boken Svenska flygbaser.

Boken Svenska flygbaser —
SFF Flyghistorisk revy 2008
En del av det material som togs fram inom projektet
har publicerats genom FORTV försorg i form av
separata FORTV-rapporter. Eftersom ämnet Flygba-
ser i stort sett inte har behandlats på ett mer syste-
matiskt och omfattande sätt tidigare ansågs det
angeläget att det hela skulle mynna ut i en bok. SFF:s
styrelse beslutade i november 2006 att med den
framtagna dokumentationen som grund och i sam-
råd med FORTV och Flygvapenmuseum ge ut en bok
om de svenska flygbaserna som en Flyghistorisk
Revy. Lennart Andersson utsågs till redaktör för att
leda detta arbete i SFF:s regi.

Boken Svenska flygbaser handlar inte i första
hand om flygplan, utan tar i stället upp några av de
faktorer som krävs för att flygplanen ska komma i
luften. Innehållet berör dock i själva verket, förutom
flygbasema, även flygplan och annan materiel, samt
personal. Även om bokens innehåll av praktiska skäl
har avgränsats torde den ge den en god förståelse
för det svenska flygbassystemets historiska upp-
byggnad och komplexa funktioner.

Fortsatt forskning och dokumentation
Förhoppningsvis inspirerar denna bok också till
fortsatt forskning och dokumentationsarbete kring
våra militära och civila flygplatser. Inom detta områ-
de, som hittills har varit eftersatt, finns nu goda
förutsättningar för fortsatt forskning bland annat
genom det projektarkiv som genom Flygbashistorik-
projektets försorg lagts upp i Krigsarkivet.

I Svensk Flyghistorisk Förening finns möjlighet
att förena ideellt verkande kamratföreningar, hem-
bygdsforskare och flyghistoriker kring ämnet och
mer vetenskapligt inriktad forskning pågår redan på
akademisk nivå.

Utan stöd och medverkan av hängivna trotjänare
med vilja och förmåga att beskriva sina egna delar av
flygbassystemet hade detta projekt inte lyckats. Nu
gäller det för efterkommande generationer att vårda
det flyghistoriska kulturarv som flygbaser och flyg-
platser utgör.

På SFF:s hemsida finns en avdelning för flygbas-
historik: www.sff.n.se/Flygbasgrupp.htm

Bokens författare och medarbetare
Leif Andersson
Överstelöjtnant, flygförarutbildning jakt. Försvars-
maktens representant vid Luftfartsverket. Ansvarig
i Flygstaben och senare Högkvarteret för navige-
rings- och landningssystemoch flygplatsfrågor(BI a
RML-F). Cheffur luftfartssektionen i HKV.

Lennart Andersson
Historiker, lärare och författare, främst inom ämnet
flyghistoria. Har tidigare skrivit ett tiotal böcker,
bland annat om den svenska flygindustrin och det
militära flyget, om flyget i Kina och i Sovjetunionen
samt om förspelet till nedskjutningen av DC-3:an.
Aktiv i Svensk Flyghistorisk Förening.

Raymond Brisenfeldt
Kom från armen till flygvapnet 1990. Chef för fåltar-
betsavdelningen vid Basbefälsskolan i Halmstad.
Huvudansvarig för utbildningen av flygfältsingen-
jörerna samt verksamheten på Rinkaby övningsbas.
Förtida avgång med pension 1997.

Bror Bruzell
Signalist och sedan flygnavigatör i  flygvapnet.
Omskolad till trafikledare 1969. Engagerad i bas-
tjänsten som BASIL. Deltog i arbetsgruppen AG-
Bas under två år och i övning MOSES. Kurschef vid
Militärhögskolan. Pensionerad sedan 1995.

Rune Domås
Flygcertifikat sedan 1962, sysslade med företags-
och taxiflyg. Projektledare och kontorschef vid K-
Konsult, Västerås. Har arbetat med hus- och anlägg-
ningsarbeten för industrier, terminaler och sederme-
ra flygplatser. Egen företagare sedan 1985 med in-
riktning på projektledning av flygplatser, inklusive
operativa frågor.

Per Ericsson
Socionom, företagare och frilansande skribent. Ge-
nomförde på uppdrag av Jämtlands Läns Museum
en total inventering av Optands krigsflygfält och var
inför avvecklingen av Östersunds Garnison och
nedläggningen av flygbasen anlitad av Länsstyrel-
sen i Jämtlands län för en fördjupad utredning. En av
initiativtagarna till Teknikland Optand.
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Hans-Erik Fredbäck
Forskningsingenjör vid Statens Väg- och Trafikin-
stitut där han på uppdrag av Fortifikationsförvalt-
ningen och Luftfartsverket bland annat bedrev olika
FoU-projekt. Från 1991 chef för studie- och utveck-
lingsenheten vid Fortifikationsförvaltningens flyg-
basavdelning och därefter Fortifikationsverkets flyg-
fältstekniske specialist. Har deltagit i ett stort antal
projekt och expertkommitteer. FBH-projektets i n iti-
ati vtagare.

Dag Fåhraeus
Överstelöjtnant, flygförarutbildad jakt och spaning.
Ansvarig vid flygstabens planeringsavdelning för
typutvecklingen av SF 37 och SH 37 Viggen 1970-79,
utveckling av Underrättelsepluton S 37, med mera.
Fredsbaschef 1979-81 vid F 1 . Chef för TUBas 1981-
87, med huvudansvar för utveckling av basförban-
dens organisation och taktik i Bas 90. Chef för Flyg-
vapnets Basbefålssko la 1987-95. Chef för basbatal-
jonen vid Jokkmokksbasen 1986-97.

Klas Gröndahl
Under flera år flygstabens kontaktman gentemot
FortF/FORTV och FM V rörande flygvapnets basut-
byggnad. Baschefvid F 16 under tre år med fredsor-
gan isatoriskt ansvar för F 16 huvudbaser - Uppsala,
Tierp, Hässlö och Barkarby, samt därtill hörande
sidobaser. Basbataljonschef för Barkarbybasen.

Sven Hammar
Officer vid flygvapnet 1967. Kom 1975 till Flygsta-
bens organisationsavdelnings byggnadsdetalj med
planeringsansvar för flygvapnets befästningar och
flygbaser avseende ford fikatoriska åtgärder (inves-
teringar, iståndsättningar och underhåll). Var under
ca 15 år krigsplacerad vid Mellersta Luftförsvarssek-
torns bas- och underhållssektion. Sista åren före
pensionering 2001 informationschef för flygvapnet.

Bo Hofvander
Överstelöjtnant, flygförare med senare inriktning
mot såväl bas- som strilsystemen. Medverkade på
central och regional nivå i genomförandet av Bas 90-
systemet. Baschef på F16. Basbataljonschef med
erfarenhet från KFÖ vid tre krigsbaser, varav två
utbyggda enligt Bas 90-principer. Kurschef och
lärare vid Försvarshögskolan.

RolfLöfving
Anställdes vid Fortifikationsförvaltningen som chef
för Väg- och Vattenbyggnadsavdelningen vid Östra
militärområdets byggnadskontor, 1980 sektionschef
vid centralförvaltningen, befästningsavdelningens
flygfältssektion och åren 1990-94 överingenjör och
chef för förvaltningens flygbasavdelning. Verkstäl-
lande direktör för Flygbaskonsult AB 1994-2004.

Sture Nordgren
Vägingenjör, anställd vid Fortifikationsförvaltning-
en 1971. Medverkade vid framtagandet av Bubas

och ByaBas, samt baskatalogerna. Har besökt var-
enda klargöringsplats, drivmedelscistem, med mera,
på samtliga flygbaser och flottiljer. Arbetade sedan
med anpassning till fpl 37 (Bas 90, med mera) och
fpl 39 (klargöringsplatser). Sysslar sedan 1990 med
miljöfrågor, från 2002 som anställd vid Försvarsmak-
ten.

Bertil Persson
Anställdes i Flygstaben 1974 som efterträdare till
Gösta Larsson med ansvar för flygfältsingenjörsor-
ganisationen och var samtidigt Högkvarterets re-
presentant i arbetsgruppen Banreparation i krig.

Björn Sjöstedt
Befattningar i basorganisationen på F13 under 70-
talet.TUBas F14 1982-84 med ansvar bland annat för
ledningsorganisationen i Bat -85. 1986-87 på Flyg-
staben sektion 2 med framtagn ing av TO EM Bat -85.
1987-92 baschefpå F13 med fredsansvar for Bråval-
la, Malmen, Eskilstuna och Visby. 1995-97 basan-
svarig på FV Taktiska Centrum i Linköping. I krigs-
organisationen KC-kompch på Nyköping och bas-
bat chef på Eskilstuna från 1982, därefter stabsbe-
fattningar.

Mikael Stockman
Värnplikt vid F7 och F14 1979-80, därefter flygvapen-
frivillig inom bassamband mm vid F 7, från Bas 60, via
Bas 90 till Bas 04. Frivi I liginstruktör och rekryterare.
Deltagare i flottilj-,eskader- och flygvapenövningar
vid olika krigsbaser. Aktiv medlem i F7 kamratfören-
ing och Svensk Flyghistorisk Förening med flygbas-
historia som specialintresse.

Per Sundblad
Överstelöjtnant i flygvapnet. Anställd 1951 som
fåltflygare, flög J 28,J 29, J34 °chi 35. Tjänstgjorde på
samtliga jaktflottiljerutom F 15, samt inom striltjänst,
skoltjänst, bastjänst och stabstjänst. Tjänstgjorde
sedan vid Försvarsstaben och Flygstaben med an-
svar för mark- och byggnadsverksamheten 1983-91,
därefter konsultverksamhet hos FORTV i milj öpröv-
ningsärenden till 1997.

Bernt Törnell
Major i  flygvapnet och f i l  kand i psykologi och
psykiatri. Officersexamen 1973. Verksam inom spa-
ningsflyget och senare underrättelsetjänsten. An-
ställningar vid FV, Fst, HKV, FRA och LFV. Tjänst-
gjorde som bataljonsadjutant i krigsorganisationen
under ett tjugotal år. Forskarutbildning i psykologi.
Är numera avtalspensionär och ägnar sig en hel del
åt flyghistorisk forskning.

Tomas Warming
Generalmajor, innehaft ledande befattningar inom
Flygstabens och Försvarsstabens studie- och pla-
neringsavdelningar. Baschef vid F13, försvarsatta-
che, stabschef i milo N och operationsledare i Hög-
kvarteret.
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Fortifika tionsverket - Vi är säkra på vår sak
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare, specialiserad på försvarsfastig-
heter med Försvarsmakten som största kund. Verket förvaltar 8 400 byggnader och 7 900
befästningar. Vi tar också hand om försvarets mark, flygplatser, broar och andra viktiga delar i
ett fungerande försvar.

En viktig del av vårt uppdrag från regeringen är ansvaret för utvecklingen av säkerhetsteknik.
Sverige är i dag världsledande beträffande tekniska lösningar i försvarsanläggningar och
försvarets lokaler. Inom Fortifikationsverket är vi säkra på vår sak.

I den omvandling som Sveriges försvar genomgår ser vi till att vårt arbete präglas av ansvar,
samverkan och dialog. Vi vill ha nöjda kunder och bedriver en effektiv och modern verksamhet.
På huvudkontoret i Eskilstuna samt i vår regionala och lokala verksamhet över hela landet arbetar
cirka 700 medarbetare för kundernas bästa.

Mer information finns på vår hemsida: www.fortv.se

flygvapenmuseum
Flygvapenmuseum
Statens försvarshistoriska museer är huvudman för Artn&nuseum i Stockholm och Flygvapen-
museum i Linköping och verkar i skärningspunkten mellan civilt och militärt. Där skildras den
militära utvecklingen genom tiderna och hur människor påverkats av den i  sin vardag. I
programverksamhet och utställningar försöker man att väcka tankar och reflektion kring histo-
riska skeenden samt svåra och dagsaktuella frågor som krig och fred, våld, icke-våld, konflikt-
lösning, med mera.

Förutom de två museiavdelningarna finns två i Stockholm placerade myndighetsgemensam-
ma avdelningar, en för militärkulturhistorisk kunskapsuppbyggnad och en för administration.

Flygvapenmuseum förbereder sig nu för att ta emot och i en stor utställning om det kalla kriget
visa den bärgade DC-3:a som sköts ner 1952, och i utredningen Försvar i förvar finns tankar om
hur ett landsomfattande nätverk av museer skulle kunna fånga in och beskriva hela efterkrigs-
tidens försvarsvilja och försvarsberedskap.

Flygvapenmuseum speglar det svenska militärflygets utveckling. Museet ligger på Malmen,
där Sveriges förste aviatör Carl Cederström öppnade landets första flygskola 1912.

I museets omfattande föremålssamling finns flygplan, motorer, instrument, uniformer och
annat som har använts i militärflyget. Bibliotek och arkiv innehåller litteratur, tidskrifter, ritningar,
fotografier och personarkiv kring flyg. Museets permanenta utställningar kompletteras med
tillfälliga utställningar kring aktuella frågor.
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bildades 1961 och har som målsättning att .främja olika Aghistoriska
aktiviteter såsom forskning, tillvaratagande, iståndsättning och vård av
flvghistorisk materiel samt tillvaratagande och. utnyttjande av j1vghistorisk
dokumentation.

SFF ger ut Svensk Flyghi,storisk Tidskrift med sex nummer per år samt ett
specialnummer Flyghistorisk-Reyy med varierande tema.

Föreningens publikationer samt viss & r i g  utgivning av flyglitteratur
tillhandahålls av SFF Medlemsservice enligt annons i  Svensk Flvghistorisk
Tidskrift. Annat Ilyghistoriskt material, ingående i föreningens olika arkiv
kan ställas t i l l  medlemmarnas förfogande av SFF kansli som även kan lämna
uppl'ysningar om medlemskap.

Adress till Medlemsservice: S F F  Medlemsservice
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