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Luftrumssamordning i kris och krig 
Denna uppsats berör luftrumssamordning och dess svårigheter i kris och under krig. I en tid då allt 
fler vill utnyttja luftrummet är det av vikt att detta kan samordnas utan risk för vådabekämpning 
och kollisioner. Vidare måste den valda luftrumsstrukturen ge möjlighet till befälhavaren att 
maximera sina insatser utan begränsningar. Denna uppsats belyser anledningarna till varför 
luftrumssamordning och kontroll av luftrummet är viktig genom att ge ett antal historiska exempel 
och dra slutsatser av dessa. Inledningsvis ges också en historisk återkoppling om vikten av att 
kunna samordna luftrummet. Därefter beskrivs principer för hur samordning utförs i Sverige i dag. 
Detta utförs främst genom att använda krigsflygvägar, basrestriktionsområden, flygrännor och 
geografisk separation mellan luftvärn och flygstridskrafter. Därefter har det sätt som NATO 
genomför sin luftrumssamordning studerats. Detta sätt innebär en större flexibilitet att förändra 
luftrumsstrukturen mellan varje dygn. Efter detta har en jämförelse mellan den svenska och 
NATO-modellen gjorts. Skillnaden mellan den svenska modellen och NATO-modellen synes vara 
att NATO-modellen verkar vara mer dynamisk och kan lättare förändras med ett snabbare förlopp 
än den svenska. Vidare innehåller uppsatsen en del som beskriver vilka som har behov att utnyttja 
luftrummet. Speciellt vikt kan läggas vid både vapen och spaningssensorers längre räckvidd. 
Byggt på de slutsatser som dragits genom de olika kapitlen ges ett exempel på hur en enkel 
luftrumsstruktur skulle kunna se ut. Denna struktur baseras i huvudsak på principen att geografisk 
separera olika element.  
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Abstract 
 
Airspace control in times of crisis and war 
 
This essay is about coordination and control of the Airspace. In a time when 
there are several interests of the exploitation of the air, it is of outmost 
importance that the airspace can be properly managed and blue – on – blue 
and mid-air collisions can be avoided. Furthermore, the chosen structure of 
the airspace must allow the commander to be able to maximize his 
operations. The chosen structure must allow the concentration of force 
during any given time.  
 
This essay highlights the reasons why airspace control and coordination is 
important and will point out some conclusions. At the beginning the essay 
will give some airspace perspective of a few historical operations. Following 
that, it will move in to the area of how airspace control is conducted in 
Sweden at the present situation. It will move on to the international, or 
rather the NATO model of airspace control. The essay also contains a short 
comparison between the Swedish and the NATO model. The general 
conclusion of the comparison must be that the NATO model will support 
faster changes of the airspace structure although the Swedish model allows 
the mission commander a higher degree of freedom in planning and 
execution of the mission. 
 
There is a part that looks upon users of the airspace. The general conclusion 
is that the users of the airspace are fast increasing. The air allows fast 
movement and a vehicle, regardless of its origin, can cover great distance. It 
is also a fact that ranges of weapons and sensors are constantly increasing.  
Not only the air force will have an interest of the exploitation of the 
airspace. The need for airspace also includes the army with its attack 
missiles, rocket artillery, helicopters and surface – to – air missiles. The 
navy will also need airspace for cruise missiles and surface – to – air 
missiles.  
 
At the end there is a section that describes how Sweden could adapt a new 
airspace control structure. The structure embraces most of the existing users 
of the airspace including such as unmanned aerial vehicles and cruise 
missiles. The structure is built on a usage of several air routes and zones. 
The structure allows the airspace to change on a daily basis. At the end of 
this essay it will show some conclusions about airspace control.  
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1  INLEDNING 

1.1   Syfte 
Under slutet av 1990-talet och början av 2000 ökade det svenska internationella 
engagemanget. Tidigare hade Sverige deltagit som observatörer i dessa övning-
ar. Däremot var deltagande i flygövningar, inom ramen för multinationella styr-
kor, ännu ganska ovanliga. Genom deltagandet i dessa övningar erhölls nya 
kunskaper. Framför allt gav det insikt i hur NATO strukturerar sina luftstrids-
krafter och hur verksamheten i luftrummet samordnas. Detta är speciellt intres-
sant ur den synvinkeln att samordningen av det svenska luftrummet är i stort be-
hov av en översyn. Denna uppsats skall avhandla och belysa vilka teoretiska re-
sonemang som måste beaktas när man bygger upp en luftrumsstruktur. Interna-
tionellt sett får luftrumssamordning eller luftrumskontroll allt större betydelse då 
kraven på att vådabekämpningar skall minska eller helst helt undvikas. Proble-
met med att samordna luftrummet är att samtidigt som kollisioner och vådabe-
kämpningar skall undvikas, så skall luftrumsstrukturen både möjliggöra ett 
samutnyttjande mellan olika stridskrafters behov samt möjliggöra kraftsamling 
för flygstridskrafter. 
 
I framtiden vill allt fler kunna utnyttja luften. Den utveckling som kan skönjas är 
att utnyttjandet av luftrummet blir alltmer dynamiskt och flexibelt. Luftrummet 
måste stödja den operativa iden för befälhavaren och kunna utnyttjas på ett flex-
ibelt och säkert sätt.1  Vådabekämpningar skall undvikas samtidigt som egna 
stridskrafter inte skall begränsas så det kan påverka operationers utfall.2  
Hur skall man då undvika vådabekämpningar? Under senare år har olika igen-
känningssystem (IK) utvecklats för att skilja eget flyg från fientligt. Dock är nu-
varande system inte på något sätt perfekta och detta medför att IK-systemen en-
bart inte är tillräckliga för beslut om insats mot ett luftmål eller inte. Speciellt 
inte i en internationell krissituation där civil flygtrafik kan finnas i området.  
 
Dessutom har vi idag i Sverige fortfarande flygande system (helikoptrar, UAV) 
som inte har IK installerat. För att göra saken än mer komplicerad finns det 
dessutom förband med god förmåga att bekämpa flygande föremål som saknar 
IK-avkodare. Som exempel kan nämnas flera fartygsförband . I de senaste kon-
flikterna har luftrumskontroll utförts med stor framgång. Visserligen skall inte 
för stor vikt läggas vid de senaste konflikterna i Bosnien eller Afghanistan. 
Dock kvarstår behovet att gemensamt kunna utnyttja luften. När det gäller de 
övre luftskikten gäller samordningen främst mellan flygstridskrafter och civila 
lufttrafik. När det gäller samordning inom den militära organisationen rör detta i 
första hand de lägre luftskikten med undantag för vissa luftvärnsförband. Som 
exempel kan nämnas obemannade spaningsfarkoster opererade av armén eller 
markrobotar avfyrade från marina stridskrafter.3 Helikopterförband har alltid va-
rit svåra att detektera på grund av sin relativt låga operationshöjd vilket kan 
medföra samordningssvårigheter. I framtiden kommer det onekligen vara så att 
                                                 
1 ATP – 40 (B), Doctrine for Airspace Control in Times of Crisis and War, NATO maj 1998 sid 
2 – 1. 
2 Ibid, sid 2 – 1 . 
3 Air Force Doctrine Document 2-1.7, Airspace Control in the Combat Zone 4 juni 1998 sid 1. 
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större krav kommer att ställas på tempo, snabbhet och flexibilitet. Detta kan leda 
till ett större utnyttjande av luften som transport- och stridsmiljö. Det valda äm-
net kan inledningsvis uppfattas som omfångsrikt då luftrummet sträcker sig runt 
hela jorden. Att samordna och kontrollera ett så stort område låter sig svårligen 
göras. Avsikten är dock inte att avhandla större områden utan relativt begränsa-
de områden. För en stat eller koalition med ambitioner att samordna aktiviteter i 
luftrummet gäller det att begränsa ett område för denna kontroll. Om inte områ-
det för kontrollen begränsas är uppgiften luftrumskontroll svår, näst intill omöj-
lig att uppnå.  
 
Dessutom finns det inget begrepp som omfattar total kontroll. Som exempel kan 
nämnas den tyska piloten som landande med ett sportflygplan på Röda Torget. 
Dåvarande Sovjetunionen hade en hård bevakning över sina gränser, både på 
marken och i luften. Ändå kunde ett flygplan passera in och förbi gränsbevak-
ningen. Begreppet luftrumssamordning och luftrumskontroll är således relativt 
och skall betraktas som en nödvändig kontroll för att undvika vådabekämpning, 
undvika kollisioner och samtidigt medge maximal frihet och manöverutrymme 
för egna stridskrafter. För att ge en grund till analysen kommer uppsatsen att be-
skriva hur rådande planering för samordning av luftrummet genomförs i Sverige 
under krig men den kommer även att ge en bild av ett modernare, mer dyna-
miskt sätt att hantera luftrummet   
 
Uppgiften kan också uppfattas som smal då luftrumssamordning endast bygger 
på att ha en uppfattning om var egna, allierade och motståndarens flygstridskraf-
ter befinner sig. Identifieringen i luftrummet skulle teoretiskt kunna lösas av en 
radarbild, en färdplan, en klocka och uteslutningsmetoden. Vid ett givet klock-
slag så skulle flygplanet befinna sig vid punkt X enligt färdplanen. Därefter 
skulle radarbild och färdplan kunna jämföras. Överensstämde radarbild och 
färdplan skulle detta flygplan kunna identifieras som eget och alla andra skulle 
kunna identifieras som fientliga. Så länge inte egna flygplan skadas eller måste 
avbryta på grund av väder så skulle man kunna på detta sätt kunna samordna 
luftrummet.  
 
Det sistnämnda är dock ett strikt teoretiskt resonemang. I krig uppstår friktioner. 
Det är dessa som måste kunna förebyggas i hanteringen av luftrummet. För att 
undvika vådabekämpningar måste det finnas fler sätt att identifiera egna strids-
krafter än radarbild, färdplan och klocka. Svensk luftrumssamordning har inte 
följt utvecklingen och behöver en grundlig översyn om vi skall delta i interna-
tionella insatser. Dessutom saknas medel och metoder för att planera luftrummet 
för andra användare än flygplan. Främst beror detta på att medlen och metoder-
na för samordning var framtagna för att användas mot ett angrepp österifrån. 
Det valda ämnet omfattar hur det svenska luftrummet skall samordnas i kris och 
krig. Uppsatsen syftar till att undersöka hur luften som medium gemensamt skall 
kunna användas av de militära stridskrafterna. I en miljö med ökat krav på tem-
po och snabbhet vill allt fler stridskrafter kunna utnyttja luftrummet samtidigt 
oavsett vilken stridskraft man ursprungligen tillhör. Alla stridskrafter har speci-
fika behov och vapenräckvidderna ökar ständigt. Luften är gynnsam ur många 
perspektiv. Genom att luften finns överallt, erbjuder den ett medium som med-
ger snabba förflyttningar. Detta ger sammantaget att allt fler intresserar sig för 
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användandet av luften. Dessutom har utvecklingen sprungit ifrån den svenska 
modellen för luftrumssamordning. Dels för att den baseras på omständigheter 
som längre inte är aktuella, dels för att huvudinriktningen kommer att läggas på 
internationella åtaganden. Detta innebär att vi måste beakta det internationella 
sättet att samordna luftrummet om Sverige avser genomföra förändringar i det 
nationella sättet. Problemformuleringen blir således:  
 

- Hur skall den svenska verksamheten i luftrummet kunna samordnas i 
kris och under krig?  

 
Avsikten med denna problemformulering är att leta efter principer och generella 
åtgärder för att kunna betrakta problemet med samordning mellan olika strids-
krafter i luftrummet. Vidare skall problemformuleringen ge idéer för hur detta 
skall kunna tillämpas i den närmaste framtiden. Problemformuleringen är gans-
ka vid men via frågeställningar och avgränsningar kommer denna ned till en 
hanterbar omfattning.  

1.2 Frågeställningar 
 
För att kunna hantera problemformuleringen ovan så nyttjas följande frågeställ-
ningar:  

 
- Varför krävs samordning av luftrummet?  
- Vem bör ansvara för att samordna luftrummets utnyttjande? 
- Vilka principer skall gälla för samordning av luftrummet? 
- Hur kan samordning utföras mellan olika stridskrafter? 
- Hur bör samordning utföras mellan civil och militär lufttrafik? 

 
Inledningsvis undersöks anledningarna till varför behovet av luftrumssamord-
ning finns. Ansvarsfrågan är en viktig bit när det gäller frågan om vem som 
skall samordna verksamheten. Där skiljer det mellan den svenska modellen och 
hur det tillämpas i utlandet. Det kan diskuteras vem som skall ansvara för ett 
luftrum. Om denna befälhavare är civil kan detta säkerställa att det kommer att 
användas samma procedurer som det gör i den civila flygtrafiken. Dock är det 
inte givet att dessa fyller kravet i ett krig. Ur ett perspektiv som tillåter agerande 
vore det en fördel att den luftrumsansvarige är officer. Dels för att denne bäst 
kan göra avdömning när den rådande hotbilden tillåter obeväpnade flygplan med 
civila passagerare att vistas i området. Det vore önskvärt med ett alternativ som 
medgav att ansvaret för luftrummet övergick från civil till militär kontroll redan 
vid en kris.  
 
När man diskuterar samordning av luftrummet måste man diskutera vilka medel 
och metoder som skall användas. Dessa måste vara enhetliga och alla stridskraf-
ter som vill utnyttja luftrummet måste ha en grundlagd förståelse för hur detta 
skall användas. Samordningen mellan olika stridskrafter är särskilt viktig. Vid 
fredsbevarande operationer är styrkorna multinationella. Detta innebär att de 
sambandsmedel och den materiel som står till förfogande ofta är av olika ur-
sprung även inom en och samma stridskraft. Syftet skall vara att luftrummet 
samordnas så att all verksamhet maximeras. Om samordningen skall bli lycko-
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sam så är utförandet en nyckelfråga. Dessutom får inte den civila luftfarten 
glömmas bort. Det är lätt att förbise denna men då man kan konstatera att krigen 
blir allt färre och att konflikterna ökar är det rimligt att tro att detta kommer att 
leda till problem.  För att kunna utföra samordning kommer det att krävas både 
procedurer, teknik och utbildning. Utbildningen måste dessutom vara internatio-
nell så att deltagande förband kan se sin plats samordnandet. Om inte detta 
genomförs gemensamt tappar det sin funktion. Genom att besvara dessa huvud-
frågeställningar anser jag att uppgiften är löst. 

1.3 Avgränsningar och antaganden 
Uppsatsen avser att beröra hur samordning och kontroll av ett begränsat luftrum 
kan utföras.  I uppsatsen kommer det att undersökas orsaker till varför luftrums-
samordningen är viktig, vilka medel och metoder som kan vara lämpliga för att 
separera flygplan samt vilka luftrummets användare är. Det skall även framgå 
hur den svenska och den internationella samordningsstrukturen ser ut samt en 
jämförelse mellan de båda. Uppsatsen avser endast att undersöka hur en föränd-
rad luftrumsstruktur kan se ut i Sverige. Uppsatsen kommer inte att försöka att 
ge förslag till hur en förändrad struktur inom NATO eller USA skall se ut. Vida-
re kommer inte fredsmässig luftrumsstrukturen att beröras. Uppsatsen kommer 
endast som bakgrund beskriva hur samordning av luftrummet gått till tidigare. 
Avsikten med denna uppsats är inte en historisk beskrivning vilket den lätt skul-
le kunna bli om man fördjupar sig i detta ämne. Vidare kommer inte heller upp-
satsen att fördjupas i det faktum att det endast i krig i Sverige som en militär be-
fälhavare övertar ansvaret för luftrummet.  Uppsatsen kommer att koncentreras 
på de svenska förhållanden som råder i samband med kris och krig. 
  
Vidare kommer inte heller uppsatsen att fördjupas i hur det går till att få luft-
rumsansvaret över ett visst område i händelse av kris. Det mandat som FN över-
lämnar till inblandade styrkor i samband med en krissituation uppstår är omfat-
tande och kommer av utrymmesskäl att endast sporadisk att beröras. Uppsatsen 
avser inte heller fördjupas, i de politiska konsekvenserna och besluten, över att 
ansvaret för luftrummet övergår från Luftfartsverket till Försvarsmakten.  
 
Slutligen antas att läsaren av denna uppsats har någon form militär av utbildning 
så att denne kan sätta in sig i problemet. Vidare antas att läsaren har någon 
grundläggande kunskap om problemet med luftrummets indelning. Detta behö-
ver inte vara befästa kunskaper utan bara att viss grundläggande förståelse finns 
för var problemen kan uppstå. Mitt antagande baserar jag även på att vi skall 
vara militärt alliansfria i den närmaste framtiden. 
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1.4 Teorianknytning 
Vid ledning av förband kan man välja en centraliserad eller en decentraliserad 
ledningsform. Arméstridskrafter förespråkar den decentraliserade ledningsfor-
men då den ger möjlighet till befälhavaren på fältet att utnyttja en uppkommen 
situation. Dessutom är numerären i armén så stor att det är svårt att verka på an-
nat sätt än genom decentraliserad ledning.4 Flygstridskrafterna förordar en cent-
raliserad ledning för att bäst utnyttja flygstridskrafternas inneboende räckvidd, 
snabbhet, flexibilitet och förmåga att verka över stora områden. Lägg därtill 
flygstridskrafternas ringa numerär jämfört med armén.  Detta är argumenten vil-
ket används för att förklara flygstridskrafternas syn på ledning. En central led-
ning innebär inte bara en central ledning av olika flygvapens flygstridskrafter 
utan även en central ledning av andra försvarsgrenars flygresurser. Detta innebär 
en kollision mellan filosofier.  
 
Arméstridskrafterna strävar efter att decentralisera ledning för sina förband vil-
ket är fullt naturligt, givet antalet chefer och enheter. För att markstridsförban-
den skall kunna utnyttja sin decentraliserade ledning har man en stark strävan att 
införliva de understödjande flygförbanden i denna filosofi.5 Detta hade inte varit 
ett problem om stridskrafterna inte hade genomfört en gemensam strid eller be-
hövt samordna verksamheten. Dessvärre förhåller det sig så att flygstridskrafter-
na ansvarar för luftrummets struktur och luftrummets indelning. Detta innebär 
att arméstridskrafternas flygdel kommer att till viss del kontrolleras och sam-
ordnas av flygstridskrafterna. Detta innebär att dessa två teorier står mot varand-
ra då man betraktar flygkrigföringen.6 Den centrala ledningen skall utövas för 
att dels kunna kraftsamla mot fiendens svaga punkter, men också för att undvika 
vådabekämpningar. Central ledning måste utövas för att undvika vådabekämp-
ningar och kollision vilket är huvudtesen i mitt resonemang. För att kunna sam-
ordna allt som använder luften som medium så skall dessa planeras centralt.  
 
Den tradition som vi har haft i Sverige vad avser luftstridskrafter i allmänhet 
och flygstridskrafter i synnerhet är en centraliserad ledning. Visserligen har vi 
under perioder haft organisation som medgivit en decentraliserad verksamhet 
men även under dessa perioder har insatsbeslut tagits på den högsta nivån.  Som 
synes är området inte helt utan meningsskiljaktigheter men uppsatsen kommer 
att hänvisa till teorin om att central ledning av flygstridskrafter är nödvändig för 
att kunna samordna dessa. För att kunna knyta uppsatsen till en teori så är det 
valda området en teori som baseras i att luftstridskrafterna skall ledas centralt 
för att kunna utnyttjas och samordnas maximalt.7, 8, 9  
 
 

                                                 
4 Se även “Definitioner och centrala begrepp” 
5 FM-100-5, ”Air Land Battle”. 
6 P Mason Carpenter, Joint Operations in the Gulf War. 
7 Marco Smedberg, Om luftkriget, Page One Publishing AB, sid 172. 
8 Air Force Doctrine Document 2-1.7, Airspace Control in the Combat Zone 4 juni 1998, sid 7. 
9 AP 3000, British Air Power Doctrine, third edition, Ministry of Defence 1999, sid 1-3-6. 
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Hur omfattande centraliseringen måste vara, blir en relativ bedömning, men med 
tanke på hastigheten och flexibiliteten som flygstridskrafter besitter, så krävs det 
en samordning över stora geografiska områden för att undvika vådabekämp-
ningar. Den form av samordning som krävs för att leda kan bara utföras om 
verksamheten är centraliserad. 
 

1.5 Metod  
Den metod som valts för att belysa och besvara problemformulering och fråge-
ställningar är dels komparativ i den bemärkelsen att i uppsatsen finns en jämfö-
relse av olika operationer för att understryka vikten av luftrumskontroll, dels en 
kvalitativ genom ett teoretiskt studium av olika dokument och doktriner för att 
kunna bringa ordning i ansvarsförhållanden, metoder och tillvägagångssätt. In-
ledningsvis så ställs frågan om varför behovet av luftrumskontroll och samord-
ning finns.  Den metod som används för att besvara frågan om behovet är att 
jämföra ett antal olika operationer och dra slutsatser av dessa. Operationerna är 
visserligen tagna ur olika tidsepoker och olika scenarion men även om förutsätt-
ningarna har skiljt sig så finns det ändå möjligheter att dra slutsatser ur resulta-
tet. Orsaken till varför just dessa operationer är valda framgår av inledningen på 
den förklarande texten under respektive operation.  
 
På senare tid så har de stora krigen minskat och konflikterna ökat. Detta innebär 
att samordningen i konfliktområdet också måste få en civil dimension. För att 
kunna besvara frågeställning och problemformulering har ett antal dokument 
och litteratur studerats. För att kunna föra ett resonemang byggt på veteskapliga 
föresatser skall denna litteratur och dokument användas för att koppla dessa mot 
att beskriva svensk samordning av luftrummet men även den samordningsmo-
dell som används inom NATO och USA. Dokumenten och litteraturen är till 
största delen amerikansk eller engelsk med anledning av att dessa har den största 
erfarenheten i modern tid. Vidare fortsätter uppsatsen med att dra slutsatser och 
avslutningsvis besvara både problemet och vidhängande frågeställningar. Under 
arbetets gång kommer teorin kontinuerligt att jämföras med olika problemområ-
den för att kunna kontrollera teorins giltighet eller om den kan falsifieras.  

1.6 Definitioner och centrala begrepp  

1.6.1 Luftrumssamordning och luftrumskontroll 
Att samordna ett luftrum är en uppgift som består av en mängd underuppgifter. 
Luftrumssamordning kan inte hävdas genom att bara planera ett luftrum med 
olika former av gränser. Luftrumssamordning är att vid varje givet tillfälle kun-
na svara på vad som flyger i luftrummet. Fyra av de viktigare uppgifterna är så-
ledes planering, detektering, identifiering och separering. Planeringen består i att 
i förväg planera luftrummet. Detekteringen kan utföras med hjälp av radar eller 
andra elektroniska spaningshjälpmedel. Identifieringen kan ske med hjälp av 
igenkänningsutrustning, via procedurer eller kombinationer härav. Slutligen 
krävs det en separering mellan luftrummets användare för att undvika både vå-
dabekämpningar och kollisioner. Luftrumskontroll är således den kontroll som 
krävs över lufthavet för att kunna identifiera och separera eget flyg från luft-
rummets utnyttjare samt detektera och identifiera annat flyg. Begreppet luft-
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rumskontroll är relativt i hänseendet att det inte går att hävda 100 % kontroll av 
ett luftrum. Vad är då tillräcklig kontroll och samordning i luftrummet? Den 
tolkning som kan göras av detta är att begreppet luftrumskontroll innebär kon-
troll över egna stridskrafters rörelser i luften samt ett system för övervakning av 
luftrummet. Med uteslutningsmetod kan man då påvisa vilka stridskrafter som 
tillhör en motståndare.  

1.6.2 Airspace Control Authority 
Eftersom NATO samt NATO: s struktur och begrepp starkt påverkar den inter-
nationella luftrumskontrollen finns det begrepp som är av vikt att känna till. Ett 
av de centrala begreppen när det gäller samordning av luftrum och luftrumskon-
troll är Airspace Control Authority (ACA). Denna utses av områdesbefälhavaren 
och är oftast tillika ansvarig för luftförsvaret. Normalt fördelas denna roll till 
chefen för flygstyrkorna men det kan även tilldelas annan chef. Detta är ingen 
statisk instans utan utses först vid kris eller en konflikt. Denna instans tilldelas 
ansvaret för ett begränsat luftrum.10 Befogenheterna över ett område tilldelas 
från befälhavaren över en operation. Befälhavaren själv kan vara utsedd från 
NATO eller USA. Befälhavarens mandat verifieras om detta är en operation 
som sanktioneras av FN. ACA är den instans som senare upprättar planer för 
luftrummets indelning såväl i krig som i kris.11  Att lägga märke till är att den 
luftrumsansvarige över ett krisområde är militär, inte civil även om samverkan 
med civil flygtrafikledning är stor.  

1.6.3 Centraliserad ledning 
Ett begrepp som återkommer under uppsatsen är centraliserad ledning. Detta 
begrepp är svårt att relatera till då det saknas förmåga till att jämföra med något. 
Eftersom centraliserad ledning blir ett relativt begrepp avses med detta att tak-
tiska och operativa beslut tas på högsta praktiska nivå. Begreppet används 
främst vad avser utnyttjandet av flygstridskrafter. Anledningen till att central 
ledning förespråkas för flygstridskrafterna är främst att kunna prioritera och 
kraftsamla flyginsatserna mot viktiga mål.12 I detta ligger således flygstridskraf-
ternas förmåga att agera snabbt och över stora områden. Dessutom är numerären 
relativt arméstridskrafterna liten. För att ge ett exempel kan man säga att beslu-
tanderätten över ett exklusivt system tenderar att styras från en hög nivå.  

1.7  Material och exempel på operationer 
Material som behandlar ämnet är huvudsakligen på engelska och utgivet av 
NATO eller USA. Detta medför att materialet kan upplevas som väldigt fokuse-
rat och styrt till NATO: s procedurer. Det är dock så att NATO och USA har satt 
normen för hur luftrummet skall planeras i kris och krig. Om det varit möjligt att 
finna ryska dokument om hur luftrummet planerades under sovjettiden så hade 
det varit intressant som ett komplement till NATO/USA. Det svenska material 
som kan användas är Bestämmelser för samordning av insatser mot luftmål 
(Samo Luft). Samo Luft är en publikation som beskriver just samordningen i 
luftrummet mellan flygstridskrafter och luftvärn/fartyg. Denna publikation är 

                                                 
10 Air Force Doctrine 2-1.7, Air Space Control in the Combat Zone, sid 9. 
11 Ibid, sid 10. 
12 Marco Smedberg, Militär ledning, sid 125. 
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dock inaktuell. Dels beroende på att den innehåller felaktigheter, dels på grund 
av att den baseras på den hotbild som rådde i slutet av 80-talet. Ett arbete skall 
påbörjas för att kunna utge en publikation som styr hur luftrumssamordning 
skall gå till. Luftrumsbestämmelser inriktar sig främst på bestämmelser över hur 
luftrummet skall indelas i fred vilket inte är huvudspåret för just denna uppsats. 
Däremot försöker man i händelse av kris och krig i den mån det är möjligt att 
använda befintlig luftrumsstruktur. Skillnader i materialet är framför allt att den 
svenska modellen ger i jämförelse ett ganska stelt intryck. Men då skall man 
också beakta att denna publikation var framtagen mot en hotbild där fienden var 
känd.    
 
Det material som avses användas är både svenska reglementen och NATO-
doktriner men också intressanta artiklar som berör ämnet. Det reglemente som 
avses användas i första hand är Bestämmelser för samordning av insatser mot 
luftmål (Samo Luft). Den NATO-doktrin som avses användas i främsta hand är 
ATP – 40 (B) (Doctrine for airspace control in time of crisis and war) men även 
AJP – 01.  Dessa återfinns på Internet men förmodligen kan man utgå från att 
det finns hemliga bilagor som inte redovisas öppet. Till exempel hur användning 
av markrobotar skall hanteras inom ramen för denna process. Detta nämns för-
visso men det finns ingen ytterligare information. Vidare så finns det andra pub-
likationer som är öppna men som inte har samma status. Dessa redovisas i käll-
förteckningen. Avsikten är att utgå från ett antal olika fall för att sedan knyta 
dessa till en teori. Detta skall besvara frågan om nödvändigheten av luftrums-
kontroll. Därefter skall ett antal olika dokument studeras för att kunna avge en 
lösning på hur verksamheten samordnas i dagsläget inom Sverige och NATO. 
Dessa kan senare jämföras och av detta skall slutsatser dras som avslutningsvis 
skall redovisas. Materialets svagheter är att det är ganska ensidigt vad avser 
NATO-dokumenten. De saknar dock motstycke så det är svårt att värdera inne-
hållet mot andra skrifter. 
 
De operationer som valts som exempel har inte riktigt samma förutsättningar 
vilket gör att operationerna kan tyckas vara ryckta ur sitt sammanhang. Anled-
ningen till att just dessa operationer har valts ut är det extrema resultatet eller de 
exceptionella åtgärder som vidtogs för att förebygga ett extremt resultat. Vid 
studium av andra operationer så är resultatet detsamma och slutsatser är desam-
ma men där framgår resultatet inte lika tydligt. Gemensamt för operationerna är 
att det har handlat om operationer i konflikter eller krig med flera stridskrafter 
inblandande, det har varit offensiva aktioner planerade över motståndarens terri-
torium. Operationerna skulle, eller rättare sagt, borde ha planerats gemensamt 
med tydliga ansvarförhållanden och med tydlig indelning av luftrummet. Vissa 
av dessa operationer har haft en mycket gott resultat vad avser det ringa antalet 
vådabekämpningar och kollisioner i luften. 
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1.8 Källkritik 
Det material som används är huvudsakligen NATO-dokument. Dessa dokument 
är starkt influerade av USA. De ger en ganska samstämmig om även rätt snäv 
syn på hur luftrummet skall struktureras. Dokumenten bygger på de erfarenheter 
som i gjorts i första hand av USA vilket innebär att det finns ett supermaktsper-
spektiv över handlingarna. Detta gör att allt innehåll inte är tillämpligt på mind-
re nationer med begränsade resurser. Trots detta så saknas annan litteratur och 
referenser om luftrumssamordning. Den svenska litteratur som står att återfinna 
om ämnet är ganska knapphändig och dessutom omodern vilket främst beror på 
att denna inte har uppdaterats sedan början på 1990-talet. Det hade varit intres-
sant att studera motsvarande ryska synsätt på samordning av luftrummet. Detta 
beror främst på en relativt decentraliserad syn på utnyttjande av flygstridskraf-
terna (frontflyget). I uppsatsen har några operationer valts ut. Dessa är utvalda 
för att det finns gott om material och att konsekvenserna är ganska tydliga.  

1.9 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är uppbyggd i ett antal större områden. Inledningsvis så struktureras 
uppsatsen genom att beskriva vad och hur det skall göras. Därefter skall en kort 
historisk exposé göras över kända operationer med olika utfall. Syftet med detta 
är att för läsaren förklara vikten av att kunna utföra kontroll och samordning 
över verksamhet i luftrummet, då det annars kan få stora konsekvenser. Detta är 
således en motivering till varför samordning av luftrummet måste kunna utföras.  
 
Vidare så beskrivs översiktligt hur den svenska luftrumssamordningen genom-
förs. Därefter beskrivs kort det internationella sättet att samordna verksamheten 
i luften och hur denna verksamhet fungerar inom ramen för luftrumssamord-
ningen. Här skall dessa två jämföras för att peka på skillnader och likheter.   
Efter detta ges en uppfattning om vad som i den närmaste framtiden kan komma 
att nyttja luftrummet. Avsikten är för att kunna ge en bild av problemets kom-
plexitet och hur många intressenter som vill använda luftrummet. I den senare 
delen skall förslag ges på hur ett svenskt luftrum skall kunna struktureras. I av-
slutningen skall slutsatser dras och uppsatsen sammanfattas. Genom hela upp-
satsen skall återkoppling göras mot teorin, att flygstridskrafter skall ledas cent-
ralt för att kunna samordnas och utnyttjas på bästa sätt.  
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2 EMPIRISKT UNDERLAG 

2.2 Inledning 
Inledningsvis kan man ställa sig frågan varför luften måste kontrolleras och 
samordnas. Svaret är inte helt givet med tanke på den oändliga rymd som luften 
representerar. Förr så fanns inte behovet att samordna luftrummet. Dels beroen-
de på det faktum att luftrummet medgav att det fanns plats för alla att verka utan 
inskränkningar, dels för att de flygplan som fanns var långsamma och relativt 
billiga konstruktioner. Att det blev förluster utgick man ifrån eftersom markstri-
den i det tidiga 1900-talet skördade ofantliga mängder av döda och sårade. Dock 
skall sägas att man redan under första världskriget kunde konstatera att det fanns 
ett behov samordning. Detta behov ökade i samband med att flygstridskrafterna 
blev självständiga försvarsgrenar. Med tiden gick utvecklingen framåt. Vapen 
fick längre räckvidder och flygplanen gick allt fortare samtidigt som de blev allt 
dyrare. På senare tid finns det allt fler som vill utnyttja luftrummet. Allt ifrån 
obemannade spaningsfarkoster till arméhelikoptrar har intresse av detta. Samti-
digt har kravet på att undvika vådabekämpningar och kollisioner ökat. För att 
sammanfatta vad luftrumssamordning syftar till så är detta att samordna luft-
rumsutnyttjandet på ett säkert sätt samtidigt som verkanseffekten skall maxime-
ras och att underlätta identifiering av egna stridskrafter i stridsområdet.13  
 
Att samordna luftrummet görs i huvudsak för att undvika två saker; vådabe-
kämpning och kollision i luftrummet. Vådabekämpning kan spela en stor roll, 
om ett för en operation vitalt företag skjuts ned. Samma gäller kollision i luft-
rummet. Ju fler användare av luftrummet desto större är sannolikheten att en 
kollision skall inträffa. Kollisioner inträffar idag mellan civila utan krigets på-
verkan och de friktioner som uppstår då. Detta talar för att det finns ännu större 
risker i samband med ett krig eller konflikt då fler flygande föremål rör sig på en 
mindre yta. Dessutom måste verkanseffekten maximeras. Vi måste kunna ut-
nyttja kraftsamlingbegreppet.14  Vikten av att kunna kraftsamla beskrivs redan 
av Carl von Clausewitz i dennes bok ”Om kriget”.15 Detta gäller även för flyg-
stridskrafterna. För att kunna kraftsamla flygstridskrafter i luftrummet måste 
luftrumskontroll och en viss samordning utövas. Flygstridskrafterna är en offen-
siv resurs och skall utnyttjas till att tidigt verka på djupet av fiendens gruppe-
ringar. Vikten av luftrumskontroll har aldrig varit större än den är idag då alltfler 
vill utnyttja luftrummet. General Michael C Short som tjänstgjorde som chef för 
flygstridskrafterna vid Kosovokonflikten uttryckte följande: 
”The first thing is the importance of the airspace control plan.”16 

                                                 
13 Luftstridsdoktrin Remiss 1, sid 84. 
14 Marco Smedberg, Om luftkriget, sid 188, Page One Publishing AB. 
15 Carl von Clausewitz, Om kriget, sid 174-175. 
16 Gen Michael C Short, An Airmans Lessons from Kosovo, sid . 
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2.3   Historiska fall 
Under flygets barndom så fanns det inga större krav på samordning då flygma-
skinerna var få, farten låg och luftrummet oändligt. Dock framgick på ett tidigt 
skede att lufttrafik runt flygplatser måste kontrolleras eftersom de flesta flygkra-
scherna på den tiden uppstod i samband med start och landning. Emellertid så 
var detta inget större problem då flygfälten bestod av öppna gräsytor och det 
gick oftast att landa även om problem skulle uppstå på den tänkta landningsplat-
sen. Allteftersom teknikutvecklingen gått framåt har också användandet av luf-
ten som medium ökat. Flygplanen har blivit större och tyngre vilket kräver hår-
da ytor att landa på. Banorna består idag av asfalt eller speciell betong. Detta 
begränsar flygplanen till speciella flygfält och inte som i flygets barndom då 
man kunde land på nästan vilken gräsyta som helst. Dessutom har trafiken i luf-
ten mångdubblats. Detta gör att behovet att samordna och kontrollera luftrum-
met också ökar. Historien är full av exempel där egna flygplan beskjutits av 
egna stridskrafter eller kolliderat. Situationen idag kompliceras ytterligare av att 
många avancerade luftförsvarssystem tas fram. För att kunna garantera att våda-
bekämpningar inte utförs så krävs det att alla luftförsvarssystem är sammanlän-
kade och att dessa styrs centralt.17   
 

2.3.1  Operation HUSKY 
Operation HUSKY var kodnamnet för de allierades offensiva operation mot Si-
cilien 11 juli, 194318. Operationen skulle fungera som en spjutspets för den stora 
landstigningen på Siciliens södra kust. Syftet var att ta och säkra ett antal höjder 
i anslutning till landstigningsstränderna för att dels förhindra beskjutning och 
dels för att förhindra eld- och stridsledning. Luftlandsättningen var på grund av 
det dåvarande läget tvungen att utföras från Tunisien. Detta gav inte någon stör-
re handlingsfrihet i valet av färdväg för flygstyrkorna då dessa hade räckvidds-
begränsningar.  Operationen var i sanning en gemensam operation, men den 
planerande staben hade ringa eller väldigt liten erfarenhet av denna nya form av 
koncept. Som följd av detta utfördes ett antal katastrofala misstag. Några hade 
kunnat undvikas genom en enkel samordning med marinstridskrafterna medan 
andra berodde på att sekretessen kring operationen hade hållits hög.  
 
När luftoperationen startade och påbörjade sin anflygning, tog flygstyrkorna 
olyckligtvis färdväg rakt över den marina landstigningsstyrkan.19 Visserligen 
var luftoperationen känd av ett fåtal amiraler men dessvärre inte av några marina 
stridsledningsbefäl. Detta fick katastrofala följder. Den första vågen bestod av 
147 glidflygplan. Dessa var brittiska luftburna styrkor. Vågen upptäcktes av far-
tygens utkikar. Kort därefter öppnade fartygen eld. 69 glidflygplan sköts ned 
och hundratals soldater dog. Senare samma dag sattes amerikanska styrkor in. 
Olyckligtvis hade tyska flygplan börjat att anfalla landstigningsstyrkan så nu 
sköt fartygen mot det mesta som flög. Den amerikanska luftlandsättningsstyrkan 
                                                 
17 AJP – 01 Allied Joint Doctrine, NATO September 2000, sid 10 – 2. 
18 Group Captain David Milne – Smith, Föreläsning under ”COOPERATIVE BANNER” i Sta-
vanger, Norge den 3 juni 2000. 
19 Air Force Doctrine Document 2-1.7, Airspace Control in the Combat Zone 4 juni 1998 sid 1. 
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flög på 700 fots höjd (230 m) ovanför landstigningsområdena och blev formli-
gen massakrerade.20 Av 5300 fallskärmsoldater och luftburna soldater var mind-
re än 2000 stridsdugliga efter landningen. Hela operationen var så förnedrande 
att Eisenhower beordrade att ingenting fick läcka ut till allmänheten. Även idag 
finns det lite fakta att tillgå kring operationen som visar vad som egentligen 
hände. Eisenhower satte också samman en grupp för att undvika liknande hän-
delser i framtiden. Denna grupp fastställde att flygstridskrafter skall ledas cent-
ralt och att det skall finnas säkra korridorer i luften.21 I efterhand kan man kon-
statera att flygplanen skulle ha behövt en igenkänningssignal samt att färdvägen 
skulle ha samplanerats av staben för att undvika vådabekämpningar.22  
 
Sekretess gjorde att informationen inte nådde de som behövde den. Dessutom 
var kanske den största bristen att denna operation planerades och genomfördes 
på förbandsnivå vilket gjorde att den taktiska nivån inte kände till t ex färdvä-
gen. Om detta hade kontrollerats så kunde man snabbt konstatera att färdvägen 
gick rakt över landstigningsstyrkan. Detta kunde ha möjliggjort att katastrofen 
undvikits. Denna operation är en av historiens största vådabekämpningar och 
kan tjäna som ett varnande exempel på hur en operation inte skall planeras. 
Luftoperationen planerades visserligen gemensamt men inget sades om färdvä-
gar och höjder. Inte heller nämnde de ansvariga för flottan vilka färdvägar eller 
zoner de hade för avsikt att vistas i. Visserligen var det en centraliserad styrning 
av operationen men luftrummet var inte strukturerat centralt, bara inom respek-
tive stridskraft. Avslutningsvis är det intressant att trots det ringa avståndet och 
mycket låg fart kunde inte den allierade marinen identifiera eget flyg. 

2.3.2  Operation BODENPLATTE 
Det andra klassiska exemplet på bristande samordning är det tyska ”operation 
BODENPLATTE”. Tidpunkten var januari och året var 1945. Krigslyckan hade 
vänt och de allierade hade framgång. De allierade hade lyckats beslagta ett antal 
framskjutna flygbaser i norra Centraleuropa.  Vintern innebar att ett kraftigt snö-
fall täckte Belgien, Holland och Luxemburg. Detta försökte det tyska Luftwaffe 
utnyttja. En operation planerades för att förhindra de allierade att utnyttja sina 
nyligen ockuperade flygbaser.  Operationen gick i korthet ut på att de tyska för-
banden skulle genomföra en massiv attack mot baserna i skydd av det dåliga 
vädret. Luftwaffe spelade med höga odds eftersom man redan hade ont om både 
flygplan och piloter. Operationens första del blev sällsynt lyckad och detta kom 
att bli Luftwaffes sista offensiva operation i väster. Av sekretesskäl hade dock 
operationen hållits till en mycket begränsad krets. Tyvärr hade operationen inte 
samordnats med luftvärnet vilket innebar att en stor del av de återvändande jakt- 
och attackflygplanen sköts ned av det egna luftvärnet.23  
Detta innebar en betydande förlust för det tyska Luftwaffe som efter detta helt 
tappade sin offensiva förmåga västerut. Som en slutsats av detta så skulle infor-

                                                 
20 Air Force Doctrine Document 2-1.7, Airspace Control in the Combat Zone 4 juni 1998 sid 1. 
21 Ibid sid 1. 
22 Group Captain David Milne – Smith, Föreläsning under ”COOPERATIVE BANNER” i Sta-
vanger, Norge den 3 juni 2000 
23 Oberstleutnant Klaus Spura, GAF, Föreläsning under ”COOPERATIVE BANNER” i Stavang-
er, Norge den 3 juni 2000 
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mation ha kommit före sekretess. Visserligen kanske de allierade erhållit en viss 
förvarning om informationen läckt ut men man skall samtidigt betänka att dessa 
baser saknade helt radartäckning och hade mycket svagt luftvärn.24  
 
Om detta anfall hade planerats gemensamt mellan flygstridskrafter och luftvärn 
hade krigsslutet om inte ändrats så definitivt skjutits upp. Följden av denna ope-
ration blev att tyskarna tappade luftöverläget i väster. Operationen planerades 
och genomfördes av flygstridskrafterna. Man kan säga att de fick ta konsekven-
serna av sina misstag. Vid betraktande av denna operation var inte luftrummet 
centralt reglerat. Det fanns en stark grad av decentralisering av de tyska strids-
krafterna vilket hade fungerat mycket bra för de tyska markförbanden. Inled-
ningsvis under andra världskriget fungerade detta bra för det tyska flygvapnet 
fram till att man mötte motstånd i luften. Centraliserad ledning och planering av 
luftrummet kunde ha minskat förlusterna av denna operation eftersom luftvärn 
och flygstridskrafter inte hade samma uppfattning om luftläget och luftens in-
delning.  Även i detta exempel är det anmärkningsvärt att inte det tyska luftvär-
net kunde identifiera egna flygplan.  

2.3.3  Operation Chromite, landstigningen i Inchon 
Denna spektakulära landstigning som planerades av General McArthur av sta-
den Inchons inlopp var en högriskoperation som ändå genomfördes, trots att 
McArthurs stab avrådde.  Ur luftrumsperspektiv var samordningen tämligen en-
kel men fungerade ändå. En samordningszon upprättades över landstigningsom-
rådet.25 Inom denna samordningszon fick bara marinkårens flyg befinna sig. 
Flygvapnet fick i uppgift att bekämpa på djupet utanför denna zon och således 
inte utföra närunderstöd. Det som underlättade planeringen av denna operation 
var att luftvärnet på bägge sidor var ytterst begränsat.26 Om luftvärnet varit mer 
utbyggt på bägge sidor hade en mer omfattande planering krävts. Ledningen av 
flygstridskrafterna utfördes centralt vad avser planering av samordningszonen. 
Däremot användes ett decentraliserat utförande av marinkårsflygets närunder-
stöd.  Hade detta gått att planera med en decentraliserat ledning? Det hade blivit 
svårt eftersom Inchon bara var ett av de mål som skulle bekämpas av flygstrids-
krafter. Samordningen var mycket enkel under denna operation men den funge-
rade. Samordningszonen var centralt styrd och dessutom spridd till alla som 
hade med luftrumsfrågor att göra. Utfallet står inte att finna någonstans men det-
ta kan ses som ett tecken på att det inte förekom vådabekämpningar eller kolli-
sioner samtidigt som insatserna maximerades.  

                                                 
24 Oberstleutnant Klaus Spura, GAF, Föreläsning under ”COOPERATIVE BANNER” i Sta-
vanger, Norge den 3 juni 2000 
25 John R Ballard, Operation Chromite – Counterattack at Inchon, sid 35 
26 Ibid, sid 35 
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2.3.4  Operation Desert Shield/Desert Storm 
Inför denna operation lades mycket stor vikt att det inte fick förekomma våda-
bekämpningar. Av denna anledning togs det fram ett system som i mycket liknar 
det som används av USA och NATO i dag. Systemet bygger på att flygstrids-
krafterna ansvarar för att bygga upp en luftrumsstruktur som alla flygande före-
mål oavsett försvarsgrenstillhörighet måste anpassa sig till. Systemet bygger 
med andra ord på en central ledning. Detta har inte varit populärt i de andra för-
svarsgrenarna men sett i efterhand så har denna operation varit mycket lyckad. 
Dels med tanke på de stora antal flygplan som varit inblandande under väldigt 
kort tid samtidigt som vådabekämpningarna och kollisionerna varit väldig få, 
dels så har alla flyginsatser i det stora hela varit lyckade vilket innebär att sy-
stemet för att uppnå luftrumskontroll inte hindrat luftoperationers utförande eller 
resultat. Dessutom uppnådde man en konsensuslösning med civila flygtrafikle-
dare i området vilket man senare tog med till andra operationer, framför allt i 
Balkankonflikten. 
 
Systemet bygger på att det finns ett antal enkelriktade flygvägar fram till fien-
dens territorium som undviker eget och motståndarens luftvärn (geografisk se-
paration). Olika zoner aktiveras. Några zoner är det förbjudet tillträde till (ex-
empelvis över egna luftvärnsförband) medan andra har flyget en restriktiv till-
gång till (exempelvis områden för tankflygplan eller fällning av fallskärmssol-
dater). Här är verkligen den centraliserade lösningen tydlig. Det har senare 
framkommit synpunkter från marinkåren, flottan och armén men ändå talar siff-
rorna sitt tydliga språk. De vådabekämpningar som genomfördes i luften var en 
bråkdel av vad som kalkylerats med. Den centraliserade lösningen var inte helt 
populär bland de andra stridskrafterna men i efterhand har man godkänt detta 
vilket lett till ett gemensamt dokument: Multiservice Procedures for Integrated 
Combat Airspace Command and Control. 

2.3.5  Fredsbevarande operationer 
Under Balkankonflikten har flygstridskrafter använts med varierande framgång. 
Om operation Desert Storm befinner sig på ena skalan av lyckade operationer så 
befinner sig konflikten på Balkan på andra sidan.27 Speciellt situationen i Koso-
vo som den utvecklade sig. När det gäller användandet av flygstridskrafter är det 
inte alla förutsättningar som gynnar flygstridskrafter. Att bekämpa markförband 
i en öken är gynnsammare än att bekämpa markförband i kuperad terräng med 
tät vegetation. Däremot så tillämpades de erfarenheter avseende samordning av 
luftrummet som man tagit med sig från Operation Desert Storm. Luftrummet 
över Balkan var indelat på ett mycket noggrant sätt. Detta medgav att det fak-
tiskt gick att samordna civil och militär trafik över vissa av konfliktområdena. 
Den civila trafiken flög i luftleder över och igenom bosniskt luftrum. Inte bara 
för att förse området med förnödenheter och att undsätta flyktingar utan även 
trafik till andra länder kunde periodvis passera bosniskt luftrum. Detta sätt att 
samordna trafik i luftrummet är givetvis beroende på hotbilden. När det finns ett 
stort hot mot flyg kan samordning av civil och militär lufttrafik omöjliggöras. 
Dessutom har detta med det landets egen policy att göra. Om landet har stängt 

                                                 
27 Tony Mason, Air Power, a Centennial Appraisal, sid XIII, Brasseys 1994. 
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sitt luftrum för civil trafik blir detta svårare att utföra. Däremot kan man konsta-
tera att detta sätt att flexibelt utnyttja luftrummet var ett vinnande koncept. På 
minussidan finns det dock några punkter att ta hänsyn till. Framför allt att detta 
är både tids - och resurskrävande men även att luftrumshanteringen kunde bli 
väl statisk. I jämförelse med Gulfkriget 1991 ändrades flygvägar och förbudszo-
ner inte lika ofta. Dessa var tämligen statiska. En bidragande orsak till detta var 
framför allt det mycket begränsade område som fanns att tillgå över och runt 
Bosnien-Hercegovina. En erfarenhet var dock att det gick utmärkt att hantera 
risken för vådabekämpning och kollision samtidigt som man maximerade insat-
serna enligt samma principer som man hade använt i Gulfkriget 1991.   

2.4  Slutsatser av historiska exempel  
Av de historiska fallen kan det dras några slutsatser. I de operationer som luft-
rummet centralt har strukturerats, reglerats och delgivits ned till respektive för-
band har vådabekämpningar varit mindre förkommande än i de fall där en de-
centraliserad ledning av flygstridskrafter och luftrum tillämpats. Av detta verkar 
det som om den centrala ledningen av luftrumssamordningen är en bättre förut-
sättning att undvika vådabekämpningar och kollisioner. Vidare är det intressant 
att konstatera att identifieringen av eget flyg är ett nyckelområde för att undvika 
vådabekämpningar. Kan man identifiera vilket som är det rätta målet är mycket 
vunnet. Frågan är dock hur detta med säkerhet skall fastställas. 
 
I exemplen framgår vikten av att kunna kontrollera och samordna luftrummet. 
Inte bara för att möjliggöra separation av eget flyg från det fientliga utan även 
för att kunna undvika kollisioner mellan egna flygplan. Det som verkar som det 
genomgående temat är att operationer måste planeras gemensamt om det skall 
ingå stridskrafter från olika försvarsgrenar. Detta kan ju givetvis låta om en 
självklarhet men så sent som 1991 pågick försvarsgrensstrider som minskade ef-
fektiviteten hos den allierade styrkan.28 I de ovan beskrivna exemplen så fram-
står en tydlig sak för att kunna samordna slagkraften på marken, i luften och 
över havet. Rätt information skall förmedlas i rätt tid till rätt person. Av exemp-
len framgår vikten av en enhetlig ledning av flygstridskrafterna. Oavsett vilken 
som ansvarar för luftrummet måste denna också tillgodose övriga stridskrafters 
behov av lägesbild eller lägesuppfattning i luftrummet. För att kunna undvika 
kollisioner i luften måste trafiken planeras så att risken minimeras. Samma för-
hållande gäller även om radioutrustning och/eller igenkänningsutrustning have-
rerar. Risken för vådabekämpning skall minimeras. Detta kan man göra genom 
att kombinera flera olika metoder för att identifiera ett flygplan. Identifiering är 
ett nyckelbegrepp för att undvika vådabekämpning. Denna identifiering av ett 
och samma flygplan bör undvika att utföras på många olika ställen. Dels för att 
ett flygplan rör sig över stora områden, speciellt om dessa lufttankas. Då riskerar 
man att identiteten förändras mellan två ansvarsområden. Dels för att samma 
flygplan kan identifieras olika beroende på att man inte kanske har samma un-
derlag för identifieringen. I bägge exemplen underlättar det om identifieringen 
sker på högsta praktiska nivå sedan sprids informationen nedåt i kedjan. Visser-
ligen kommer alltid risken för vådabekämpning att kvarstå men den kan mini-
meras. Dessutom kan identifiering även ske baserat på flygplanets uppträdande 

                                                 
28 P Mason Carpenter, Joint Operations in the Gulf War,  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   C-UPPSATS FHS bet:  
ChP 01-03 2003-07-21 17 (41) 
Mj Anders Nygren 
 
och om detta använder flygvägar. Ett annat sätt att identifiera är de varnar- och 
motmedelssystem som moderna stridsflygplan besitter. Dessa kan liknas vid ett 
stort bibliotek med de elektroniska signaler som en viss typ av flygplan utsän-
der. Via den detekterade signalen kan man då jämföra med biblioteket och sedan 
fastställa vilken typ av flygplan som sänder ut signaler. Denna metod medför 
dock problem i framtiden. Även i en nära framtid så finns det en risk att samma 
typ av flygplan kan förekomma på bägge sidor i konflikten. Ett exempel är MiG 
– 29 som förekom på bägge sidor i Kosovo-konflikten. MiG – 29 opererades av 
både serber och ungrare. En annan slutsats som kan dras är att även om kampan-
jen över Kosovo inte var en lika stor framgång för flygstridskrafterna som 
Gulfkriget -91 så kunde man konstatera att man kunde använda i princip samma 
system som man gjorde under kriget mot Irak -91. Det som skiljde var att luft-
rumsstrukturen inte ändrades lika ofta. Inledningsvis såg man inte behovet men 
efter ett par incidenter ändrades även detta till att följa samma schema som un-
der Gulfkriget -91.   
 
Då kan man ställa sig frågan om samordning kräver central ledning. När det 
gäller markstridskrafter så är svaret inte givet även om man numera även i 
krigssituationer tenderar att vilja ha mer politiskt kontroll än tidigare. När det 
gäller flygstridskrafter så är svaret däremot tydligare.29 Redan Eisenhowers ut-
redning om luftstridskrafternas utnyttjande pekade på detta förhållande. Där för-
klarades att flygstridskrafterna skulle ledas centralt.30 Den största skillnaden är 
mellan flygstridskrafter och markstridskrafter är flygstridskrafternas fart, räck-
vidd, de omfattande områden som ett flygplan kan röra sig över samt att det är 
relativt få och exklusiva enheter. Om markförband förflyttar sig med en hastig-
het av 70 km/h får detta anses som en relativt hög fart. Den fart som flygförband 
förflyttar sig med är 10 gånger så hög.  

2.5   Svensk luftrumssamordning idag  
I dag befinner sig Sverige i en tid då man måste bestämma sig för hur luftrums-
samordning skall utövas. Under våren 2003 kommer FTK att starta upp en ar-
betsgrupp för att se hur luftrumssamordning skall utföras i Sverige. Främst skall 
NATO-modellen studeras för att se om denna kan tillämpas fullt ut eller om en-
dast delar av materialet kan tillämpas.31 För närvarande pågår en översyn av reg-
lementet ”Samordning vid insatser mot luftmål” (Samo Luft) som drivs av FTK. 
Arbetet är under inledningsfasen och kommer att utvecklas under senare delen 
under 2003. Den rådande luftrumskontrollen i fred och kris regleras i dag av 
reglementet Ingrepp vid Kränkningar under Fred och Neutralitet (IKFN), Luft-
rumsbestämmelser samt Samo Luft. I dessa framgår det i princip hur luftrums-
kontrollen skall utföras i stort. Till dessa skall läggas detaljanvisningar för hur 
identifieringstjänsten skall genomföras. Dock finns det vissa grunder som är 
signifikativa för det svenska sättet att utöva samordning. 32 

                                                 
29 AJP – 01, Allied Joint Doctrine, sid 10 - 2 
30 Se även ”Definitioner  och centrala begrepp” under kap 1.  
31Berndt Englund, FTK, Samtal under ASSÖ 2003 i Enköping. 
32 Samo Luft, sid 6  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   C-UPPSATS FHS bet:  
ChP 01-03 2003-07-21 18 (41) 
Mj Anders Nygren 
 
 
Dessa är följande:  

- Geografisk separation 
- Tidsmässig separation 
- Flygplanidentifiering 
- Order och orientering till flyg- och strilförband avseende luftvärnsför-

bandens gruppering eller verksamhet 
- Order och orientering om omedelbart förestående flygverksamhet till 

luftvärnsförband eller luftvärnsbestyckade fartyg   
- Delgivning till luftvärnsförband om luftrummets avsedda användning  

 
Den geografiska separationen innebär en geografisk eller höjdmässig separering 
mellan flygverksamhet och luftvärnsförbandens verksamhetsområden.33 Förde-
len med att använda denna metod är att bägge systemen kan verka utan att detta 
leder till begränsningar i de olika systemen. Detta gäller framförallt den separa-
tion som geografisk separerar systemen. Den höjdmässiga separationen är bra 
men den kan medföra begränsningar hos luftvärnsförbanden.  
 
Tidsmässig separation innebär att luftvärnsförbanden får begränsningar i eldtill-
ståndsgraden under den tid som flygplanet passerar luftvärnets eller fartygets 
verkansområde.34 Detta innebär att effekten hos luftvärnet kan nedgå då denna 
separationsmetod används. Identifiering av flygplan genomförs elektronisk eller 
om situationen medger, optiskt. 35 Identifiering kan även utföras med korrelering 
mot färdplan. Order och orienteringar om luftvärnsförbandens gruppering eller 
verksamhet rapporteras till stril- och flygförband.36  
 
Detta innebär att luftvärnsförbandens läge uppdateras på kartor i stridslednings-
systemet och undviks i den mån det är möjligt. Ett annat sätt att genomföra se-
paration är att ge order och orienteringar om omedelbart förestående flygverk-
samhet till luftvärnsförbanden.37 Återigen innebär detta en inskränkning på för-
bandens möjlighet att verka. Slutligen kan luftvärnsförbanden delges informa-
tion om luftrummets avsedda användning.38 Detta innebär mer konkret att luft-
värnsförband delges flygrännor, krigsflygvägar, basrestriktionsområden och be-
redskapslägen för vår jakt. Identifieringen är en vital process för att kunna sam-
ordna luftrummet. Identifiering ligger till grund för om en flygfarkost skall be-
kämpas och vilka medel som skall användas i bekämpningen. Identifiering ut-
förs av de olika stridsledningscentraler som finns. 
 
 

                                                 
33 Samo Luft, sid 6 
34 Ibid, sid 6 
35 Ibid, sid 6 
36 Ibid, sid 6 
37 Ibid, sid 6 
38 Ibid, sid 6 
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 Identifiering av ett flygande föremål omfattar olika grader: 

- Oidentifierat 
- Okänt  
- Vårt/våra  
- Fientligt 
- (Främmande)  

 
Oidentifierat är ett flygande företag som ännu inte granskats av identifieringsle-
daren.39 Okänt är ett flygande företag som genomgått granskning men som vars 
identitet ännu inte kunnat fastställas.40 Vårt/våra är egna flygande verksamheter 
eller flygverksamheter med tillstånd.41 Fientligt är flygande företag som tillhör 
motståndaren.42 Främmande är en identifieringsgrad som endast finns hos luft-
värnet och berör de företag som upptäcks vid luftvärnsenhet, som ej upptäckts 
av stril, och som inte sänts på luftlägesorienteringar.43 Identifieringsgraderna 
skiljer således mellan luftvärnet och stridslednings- och luftbevakningsorganisa-
tionen vilket försvårar ur terminologi och begreppsynpunkt. Vidare kan man 
konstatera att det finns en skillnad mellan ”okänt” och ”främmande”. Okända 
flygföretag får inte bekämpas innan visuell identifiering har utförts med hänse-
ende till risken för vådabekämpningar, vilket däremot främmande flygföretag 
får av luftvärnet.44  
 
Vid identifiering av ett flygplan skall alla medel tas i användande för att faststäl-
la identiteten. Detta gäller även signalspaningsinformation och uppträdande i 
luftrummet. Samordningen av det svenska luftrummet under fred och kris har 
luftfartsverket under sitt ansvar. Detta skall ske i samråd med Försvarsmakten 
men det yttersta ansvaret har som sagt luftfartsverket. Under krig, eller om re-
gering och riksdag så beslutar övergår ansvaret till Överbefälhavaren.45 Sam-
ordningen i krig utföres med hjälp av flygrännor, krigsflygvägar, geografisk se-
paration mellan lv och flygförband eller områden som inte lv får verka inom.46 
Avslutningsvis så måste man även betrakta fartygsförband som luftvärnsför-
band. 

2.5.1 Luftrumssamordning i förändring och dokument 
Den filosofi som man vill använda är att detta skall vara enkelt och att det skall 
vara i grunden samma system som används internationellt. Anledningen till det-
ta är att det inte bedöms vara rimligt att utbilda och att anskaffa materiel till två 
skilda system som skall utföra samma uppgift. Vidare kan man konstatera att 
Överbefälhavaren har en önskan om ett större internationellt deltagande för för-
svarsmakten vilket gör att vi måste anpassa oss till rådande internationella sy-
stem. Det kan bli svårt att övertyga omvärlden om den svenska modellen och 
                                                 
39 Samo Luft, sid 6. 
40 Ibid, sid 6. 
41 Ibid, sid 6. 
42 Ibid, sid 6. 
43 Ibid, sid 6. 
44 Ibid, sid 6. 
45 Ibid, sid 8. 
46 Ibid, sid 8-9. 
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våra system för luftrumssamordning skall vara basen i det internationella syste-
met vilket gör att det är troligare att vi får anpassa oss till befintlig struktur. Just 
nu skulle man dock kunna säga att svensk samordning och luftrumskontroll 
präglas av den hotbild som rådde fram till 1990. Detta innebär ett system som 
inte är speciellt flexibelt med fasta flygrännor. Vidare så innebär det att jakt och 
luftvärn inte gärna uppträder i samma område. Detta beror dels på vilken förmå-
ga som luftvärnet har att identifiera eget flyg men samtidigt skall det sägas att 
det fortfarande finns många flygplan och helikoptrar som saknar igenkännings-
utrustning. Detta sammantaget innebär en luftrumsstruktur som är ganska stel.  
 
FTK: s arbete syftar till att se över detta och framtiden får utvisa hur väl detta 
arbete utfaller. Det dokument som i första hand styr hur luftrummet skall tilläm-
pas är Samo Luft samt Luftrumsbestämmelser. Dessa publikationer är de ytterst 
styrande för samordningen mellan luftvärn och flygstridskrafter i kris och krig. 
Då denna publikation grundar sig på omständigheter som är inaktuella så krävs 
en omfattande omarbetning av hela reglementet. Ordnings- och säkerhetsföre-
skrifter för flygtjänst i försvarsmakten (OSF) samt Försvarsmaktens bestämmel-
ser för flygtjänst (BFT) och Försvarsmaktens Luftrumsbestämmelser berör i för-
sta hand fredsverksamhet och samordning mellan civil och militär verksamhet 
som påverkar luftrummets utformning.  
 

2.5.2 Slutsatser 
De slutsatser som skulle kunna dras av detta är främst att det finns grund för att 
kunna genomföra en samordning av luftrummet eftersom en centraliserad led-
ning tillämpas. Luftrummet är dock ganska statiskt och tar inte hänsyn till mer 
än flygplan eller möjligen luftvärns behov. Hänsyn har inte tagits till obemanna-
de spaningsfarkoster och markrobotar. Det finns inget verktyg som kan hantera 
luftrummet på ett enkelt och säkert sätt när det gäller att omstrukturerar detta. 
Den administrativa organisationen för hantering av luftrumsfrågor och samord-
ning är inte dimensionerad för att detta skall kunna ändras och anpassas. De 
principerna för samordning är geografisk separation mellan luftrummets använ-
dare. Vidare ligger identifiering ligger till grund för mycket av att kunna kon-
trollera luftrummet.   
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2.6 NATO:s luftrumssamordning i kris och krig 

2.6.1 Inledning 
Den modell som tillämpades av USA i Gulfkriget 1991 ligger i dag till grund för 
hur luftrumssamordning tillämpas av NATO i samband med kris och krig. Den-
na har blivit en slags norm för hur luftrummet skall struktureras och hur verk-
samheten skall bedrivas. De förband som skall verka i luftrummet måste anpassa 
sig till detta oavsett nationalitet eller stridskraft.  

2.6.2 Allmänna överväganden vid luftrumssamordning 
Inom ett område skall det endast finnas en ansvarig befälhavare för luftrum-
met.47 Denna kan i sin tur fördela ansvar inom olika sektorer men detta får inte 
påverka effektiviteten i stridsförloppet. I klartext innebär detta att markstrids-
krafterna inte får tilldelas så stora områden i luftrummet att det förhindrar flyg-
stridskrafternas anfallsförmåga i ett strategiskt perspektiv eller förmågan att slå 
mot motståndarens baser eller radarsystem. 
 
Det valda sättet att utöva luftrumskontroll måste stödja befälhavarens målsätt-
ningar.48 Vidare skall alla som utnyttjar luftrummet eller har förmågan att be-
kämpa föremål inom detta vara integrerat i samma system.49 Vidare skall syste-
met för att utöva luftrumskontroll inte bara kunna hantera i förväg planerade si-
tuationer utan även kunna hantera uppkomna situationer utan att systemet på-
verkas.50 Alla procedurer måste vara enkla att förstå och att kunna hantera och 
följa upp. Om det är möjligt kan befintliga flygtrafikregler övervägas att använ-
das. Det rådande systemet får inte innebära konflikter mot gällande regler för 
våldsanvändning (IKFN eller Rules of Engagement, ROE). Den civila aspekten 
måste beaktas. Både att det kan finnas civil lufttrafik i och omkring krisområdet 
men även behovet av och samordning med civil flygtrafikledning.  
 
Här kan man kort reflektera över möjligheterna at genomföra luftrumssamord-
ning med en decentraliserad ledning. Det skulle bygga på att varje områdesan-
svarig alltid visste var flygstridskrafterna var vid varje tillfälle samt var de var 
på väg. I stället för att det finns en samordningsansvarig skulle det krävas sam-
ordning mellan varje nytt område. Om området motsvarade en begränsad del av 
ett operationsområde så skulle det kunna behövas många samordningar mellan 
områdesbefälhavarna för att flygföretaget skulle nå ett mål som ligger inne på 
djupet. Dessutom skulle varje område behöva både civil flygledningskompetens 
och militär flygstridsledningskompetens för att kunna samordna luftrummet 
inom det egna området. För övrigt krävs det någon form av tekniska hjälpmedel 
för att detektera flygande objekt. Vidare krävs det samma databas och tekniska 
system hos alla områdesbefälhavare så att man korrekt kan identifiera flygplan. 
Dessutom krävs en planeringsfunktion som är synkroniserad med andra omgi-
                                                 
47 ATP – 40 (B), Doctrine for Airspace Control in Times of Crisis and War, NATO maj 1998 sid 
3 – 1. 
48 AJP – 01 (B), Allied Joint Doctrine, NATO 2001, sid 10 – 3. 
49 Ibid, sid 10 – 3. 
50 Ibid, sid 10 – 3. 
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vande befälhavare så att luftrummet utnyttjas effektivt. Slutsatsen man kan dra 
av detta är att i stället för en funktion som håller i luftrumssamordningen, skulle 
det krävas samma organisation per varje luftrumssamordningsorganisation om 
dessa skulle bli tilldelad ett decentraliserat ansvarsområde. Förutom den uppen-
bara risken för felidentifieringar då flygplan flyger mellan olika divisionsområ-
den skulle detta inte underlätta att stödja markstridskrafterna då det skulle krä-
vas mycket stor personal för att kunna få ut samma effekt.  

2.6.3 Lydnads- och ansvarsförhållanden 
Det är av vikt att tydliggöra lydnadsförhållanden för luftrummets samordning. 
Svaret är lätt i de båda ändlägena. Om det är krig så skall den militära chefen 
ansvara för luftrummet. Under fredstid är det lika naturligt att luftrummet ligger 
hos den civila myndigheten. Å andra sidan görs detta via FN. När FN uppdragit 
åt NATO eller andra nationer att delta i en fredsframtvingande eller fredsbeva-
rande operation så utses en befälhavare för denna operation. Ofta så utses denna 
befälhavare ur ett NATO-land. Denna i sin tur fördelar ett antal uppdrag. Ett av 
dessa uppdrag är ansvarig för samordningen av luftrummet. Ofta utses samma 
som man tilldelar ansvaret för luftförsvaret. Den ansvariga organisationen för 
luftrummet benämns Airspace Control Authority (ACA).51 
 
Tidigt under en konflikt utses den ansvarige för ett givet luftrum. Luftrummet är 
begränsat till området runt konflikten.  Den utsedde befälhavaren för ACA an-
svarar för att ge ut en plan, Airspace Control Plan, (ACP)52över luftrummets ut-
formning och hur ofta detta skall förändras. Planen omfattar alla som använder 
luften som medium. Om någon befälhavare avser utnyttja luftrummet är denne 
skyldig att agera i enlighet med ACP. Undantaget för vad som skall omfatta 
denna planering är direktriktad eld. ACP innehåller främst order om vilket sy-
stem som skall användas, vilka metoder som skall nyttjas, hur ofta komplette-
rande order skall utges (Airspace Control Order, ACO) samt vilka metoder som 
skall användas för distribution av denna. Slutligen omfattar även ACP hur luft-
rumskontroll skall utföras i fientligt område och i de situationer som det egna 
systemet degraderas.53 Hur skall då ett luftrumsområde kunna definieras? Om 
det ligger inom ordinarie uppgift för NATO eller USA inom ramen för kris och 
krig är ansvariga redan utpekade såväl som områdena. Om det rör en konflikt 
utanför NATO ansvarsområden utses dessa temporärt.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Air Force Doctrine Document 2-1.7, Airspace Control in the Combat Zone 4 juni 1998 sid 10. 
52 Air Force Doctrine Document 2-1.7, Airspace Control in the Combat Zone 4 juni 1998 sid 12. 
53 ATP – 40 (B), Doctrine for Airspace Control in Times of Crisis and War, NATO maj 1998 sid 
3 – 1. 
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2.6.4 Metod för luftrumskontroll 
Samordning av luftrummet måste struktureras. Om ett givet luftrum har tydliga 
geografiska gränser så är det relativt avgränsat. I höjdled bör luftrummet av-
gränsas till den högsta höjd som man kan verka inom. Normalt så finns det få 
vapen som kan verka över 20 000 meter. I en krissituation så kan det vara lämp-
ligt att se över höjderna med hänseende till civil flygtrafik och flygtrafikplane-
ring. 
 
Planering av luftrummet 
Planering för luftrumskontroll bör omfatta olika former av separation och för att 
kunna skilja vän från fiende samt för att undvika kollision. Planeringen kan om-
fatta: Höjdseparation, gränser, zoner och områden, flygvägar och tidsmässiga 
faktorer. Planeringen bör även omfatta hur ofta som förändringar skall ges ut 
och vem som skall göra dessa. Höjdbegränsningar kan läggas för att separera 
olika typer av flygplan och flygning från varandra.54 Som exempel kan nämnas i 
områden där helikoptrar och flyg förekommer samtidigt.55 Ett exempel på detta 
kan vara inom en mekaniserad divisions område. För att understödja den meka-
niserade divisionens strid kan attackhelikoptrar svara för närunderstöd medan 
attackflygplan anfaller motståndarens bakre områden. Det kan också finnas jakt-
flyg i den främre delen av stridsområdet som skydd för divisionens strid.  
 
Det kan då vara aktuellt att separera dessa genom att helikoptrar inte flyger över 
viss höjd och att stridsflygplan inte flyger under en viss höjd. Denna höjd kan 
variera mellan olika områden beroende på om det är över ett stridsområde eller 
om det är över eget bakre område. Generellt så flyger både helikoptrar och flyg-
plan lägre över stridsområdet än över de egna bakre linjerna. Dels för att hotet 
ökar närmare stridsområdet, dels av bränsleekonomiska skäl. För att vara säker 
på att separationen skall fungera så läggs ett höjdskikt mellan de olika höjderna 
där ingen får flyga. Ett exempel på detta är att långsamma flygfarkoster inte fly-
ger över 3000 fot (1000 meter) och att stridsflygplan inte flyger under 4000 fot 
(1333 m) I den nya krigföringen förekommer även obemannade spaningsfarkos-
ter, så kallade UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Dessa skall också planeras så 
att de inte bekämpas av misstag eller att de utgör hinder då annan flygning skall 
ske i området.  
 
Att höjdseparera flygning i stridsområdet används i första hand för att undvika 
kollision i luften. Således kan man alltså separera UAV och helikoptrar från 
flygplan via flyghöjden. Frågan är då om det skall användas centraliserad eller 
decentraliserad ledning för att lösa detta bäst. Om man använder en central led-
ning så kanske man inte tar hänsyn till terrängens beskaffenhet avseende flyg-
hinder, berg och liknande. Detta kan undvikas genom att planera höjdskikt som 
tar hänsyn till terrängen. Om man använder decentraliserad ledning så måste 
olika flyghöjderna samordnas mellan olika områden vilket kan bli ytterst svårt 
att hantera. 
 
 

                                                 
54 Se bild 1 
55 ATP-40 (B), sid A – 2  
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För att maximera stridskrafterna så finns det ett antal gränser som identifieras. 
Detta kan vara gränser till neutrala stater, allierade eller gränder för att undvika 
konflikter med civil flygtrafik. Det kan också vara gränser för att använda igen-
känningsutrustning. Ett exempel på en sådan gräns är främre linje för egna trup-
per. (Forward Line of Own Troops, FLOT). Dessa gränser är viktiga för de an-
vänds senare av flygföraren när han skall slå på och av flygplanets IK-
utrustning. I en krissituation kan detta vara lite lättare då vissa flyguppdrag har 
tillslagen IK hela uppdraget.  Tillslagen IK-utrustning medger att flygplanet all-
tid kan identifieras. Detta är främst luftförsvarsföretag eller stödjande uppdrag 
som tankflygplan och luftburna radarsystem. Om en centraliserad ledning an-
vänds så gäller en och samma gräns för alla flygstridskrafter. Vid decentralise-
rad ledning skall olika gränser tas fram i olika områden. Att distribuera dessa 
gränser kan innebära ett problem om varje befälhavare skall beordra egna grän-
ser.   
 
Vidare finns ett antal zoner och områden för att separera olika typer av flygtra-
fik och flyguppdrag. Dessa zoner kan vara helt förbjuda att flyga igenom eller 
endast tillåtna för viss typ av trafik. En zon som kan vara helt förbjuden att flyga 
igenom är till exempel luftvärnsområde. Luftvärnsområden flyger man inte ige-
nom förutom basområdena som också innehåller luftvärn. Att ha för flyg för-
bjudna zoner för luftvärn anser NATO vara nödvändigt för att luftvärnet skall 
kunna verka utan begränsningar.  
 
De andra områdena som kan nämnas är olika typer av lufttankningsområden. 
Dessa lufttankningsområden är oftast inte ett enda utan kan vara fler som är 
staplade på varandra. Anledningen till detta är att man vill kunna utnyttja luft-
rummet så effektivt som möjligt. Det lufttankningsområde som är lägst ned är 
oftast avsett för helikoptrar, ovanför detta kan det vara olika typer av stridsflyg-
plan. Längst upp kan det vara till exempel andra transportflygplan, luftburen ra-
dar eller i framtiden även UAV för strategisk spaning.  
 
Andra typer på områden med begränsad tillgång i luftrummet kan vara områden 
för luftburen radar, störflygplan, eller ledningsflygplan. I områden med begrän-
sad tillgång till, vill man inte ha andra flygplan i närheten av, förutom de flyg-
plan som använder just det utpekade området. Anledningen är främst att dessa 
flygplan är vitala tillgångar vilket innebär att man inte vill ha vare sig egna, neu-
trala eller fientliga flygplan i närheten av dessa. Med egna och neutrala finns en 
kollisionsrisk, med fientliga flygplan finns risken för att bli nedskjuten. Dessa 
zoner aktiveras mellan vissa klockslag så att de oftast endast är aktiva då det 
finns flygföretag i dessa. Till en zon som det är begränsad tillträde till finns det 
oftast en passage in och en passage ut. Detta för att underlätta identifiering och 
separering. Flygvägar måste planeras i luftrummet. Flygvägarna skall användas 
så att man kan fastställa identiteten genom procedurer och för att minimera ris-
ken för kollision i luftrummet. Flygvägar kan vara både enkel- och dubbelrikta-
de. Ur kollisionssynpunkt är det en fördel om dessa är enkelriktade men detta 
påverkas ju självklart av det utrymme som man har till sitt förfogande. Det som 
kan vara styrande för detta är terrängen i form av berg eller andra flyghinder, 
andra flygvägar eller zoner och inte minst fiendens aktiviteter. Flygvägarna är 
fast till bredd men höjden kan ändras efter behov.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   C-UPPSATS FHS bet:  
ChP 01-03 2003-07-21 25 (41) 
Mj Anders Nygren 
 
 
För att kunna hävda någon form av luftrumskontroll måste det som befinner sig 
i luftrummet kunna detekteras. Detta kan ske med olika hjälpmedel men de van-
ligaste metoderna för detektering är via radar eller via passiva sensorer som kan 
detektera de signaler som ett föremål sänder ut. Detekterade föremål behandlas 
sedan i en dator där de granskas och godkänns eller granskas och avförs som 
flygande föremål.  Föremål som sållas bort kan till exempel vara framkanter på 
molnområden, vågor på havet, träd som rör sig, bergsformationer, bilar med 
mera. Det finns en risk att flygplan som inte får tillräcklig många träffar från en 
radarstråle sållas bort. Detektering är en viktig punkt som visserligen kan utföras 
lokalt eller decentraliserat men den stora trenden allt sedan andra världskrigets 
slut är att all information om flygande föremål sammanlagras i stora databaser. 
Med hänsyn taget till detta är det ett påstående att resultatet inte går att använda 
decentraliserat då detta skulle ge en alltför liten bild över rådande flygsituation. 
Det har visserligen provats men med mycket dåligt resultat. För att skapa ett 
luftläge kräver detta att resurser samordnas och framför allt att informationen 
sammanlagras.  
 
Den centrala punkten för luftrumskontroll och samordning är identifiering. Iden-
tifieringen av flygplan är central för huruvida det flygande objektet skall be-
kämpas eller inte. Identifieringen kan gå till på olika sätt. Den kan utföras med 
hjälp av flygplanets läge, fart, riktning och uppträdande, färdplaner, elektroniska 
metoder som radar eller visuella identifieringar. Detta kan ske med annat flyg-
plan eller från marken. Att visuellt identifiera ett annat flygplan innebär viss risk 
för flygföraren utsätter sig för fara. Att identifiera från marken är en ganska 
vansklig procedur då det är svårt att identifiera olika typer och framför allt antal 
om dessa flyger taktiskt. Taktisk flygning kan innebära flygning på låg höjd i 
hög fart vilket gör att dessa blir mycket svåra att upptäcka.  
 
De vanligaste sätten att identifiera är således elektroniskt via igenkänningsut-
rustning eller via färdplan och uppträdande i luftrummet. Identifiering går i stort 
sett till likadant överallt oavsett försvarsmakt. Ett flygande föremål detekteras. 
Om detta flygplan utsänder igenkänningssignaler så kan detta identifieras. Om 
det inte utsänder några signaler så kontrolleras flygplanets läge och uppträdan-
de. Läget korreleras med övriga egna enheter i området. Om det inte överens-
stämmer med någon information över vad som finns i luftrummet klassificeras 
detta som fientligt. Hur påverkar en centraliserad respektive en decentraliserad 
lösning detta? Inledningsvis kan man säga att det teoretiskt nog är möjligt med 
en decentraliserad ledning att lösa detta men i verkligheten kommer det att ta för 
lång tid från upptäckt till bekämpning då alla skall enas om identiteten. Med en 
centraliserad ledning kan identiteten fastställas snabbare och beslut om insats 
kan tas relativt snabbt. Slutligen måste det finnas en funktion för uppföljning 
och analys. Detta för att kunna utvärdera den planerade luftrumsstrukturen men 
också för att successivt förfina metodik och processer. 
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2.6.5 Slutsatser 
De slutsatser som kan dras är att NATO: s system är ett ganska enkelt och 
okomplicerat system. Det finns klara befälsförhållanden som reglerar vem som 
är ansvarig för samordning av luftrummet. Det är prövat genom hela konflikt-
skalan med ett bra resultat. Systemets största fördelar är att det kan ändra luft-
rummet dygnsvis och att det har datasystem för att stödja detta. Systemet bygger 
på separation mellan flyg och flyg samt mellan flyg och luftvärn. Om systemet 
har nackdelar skulle detta kunna vara att det baseras på att alla skall ha tagit del 
av vad som flyger i luftrummet. Detta innebär en massiv informationsspridning.   
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3 JÄMFÖRELSE SVERIGE – NATO 
En jämförelse mellan den svenska modellen och den modell som NATO före-
språkar finns det både likheter och skillnader. Vid en första anblick är det myck-
et lite som skiljer mellan de två modellerna. Principerna för hur luftrummet skall 
struktureras är i huvudsak via geografisk separation. Vid en närmare inblick 
finns det både fördelar och nackdelar med båda modellerna. Till en början kan 
det tyckas att det finns fler flygvägar och områden i NATO-modellen vilket 
skulle kunna genomföras betydligt enklare genom att minska på alla olika typer 
av korridorer och områden. Vid närmare studium visar det sig dock att trots de 
många olika metoderna för separation att dessa fyller olika funktioner och gör 
att luftrummet kan utnyttjas väldigt dynamisk trots att planeringscykeln ligger 
flera dygn i förväg. Utan att gå in allt för mycket hur NATO planerar sina flyg-
uppdrag så anpassas luftrummet efter behovet. Denna anpassning har inte skett 
med samma frekvens i Sverige. En anledning till att luftrummet har en ganska 
fast struktur och dessutom att stor möda har lagts ned för att skapa det är att 
både amerikanska och NATO – förband uppträder i relativt stora enheter. Detta 
innebär att för att kunna kontrollera dessa planeras och styrs flygvägen centralt. 
Vidare så finns det experter vars huvuduppgift är att se över luftrummet vilket 
skiljer sig lite från Sverige där luftrummet har varit statiskt.    
 
Vidare finns det skillnader i ansvarsförhållanden i olika beredskapslägen. I Sve-
rige ligger ansvaret i fred hos Luftfartsverket och den myndighet som hanterar 
luftrummet i Europa heter EUROCONTROL.  Dock är det svåra området det 
som ligger mellan fred och krig. När det gäller operationer i kris så skiljer det 
mellan Europa (NATO) och Sverige. I Sverige övergår ansvaret till Överbefäl-
havaren först tre dagar efter allmän mobilisering. Vid en kris i Europa har en 
militär befälhavare luftrumsansvaret så fort krisen börjar. Visserligen så är detta 
styrt via FN men det finns anledning att klargöra ledningsförhållanden speciellt 
efter den 11 september. Det måste gå att snabba upp förloppet och förskjuta an-
svaret. 
 
Den största skillnaden är således i hanteringen av samordning och luftrummets 
indelning. Detta rör främst skillnaden i flexibilitet där NATO snabbare kan för-
ändra sin luftrumsstruktur än vad Sverige kan. Detta beror på stora förband, en 
utvecklad metod, ett framtaget datorstöd samt utbildad personal. Dessutom är 
det klarare ansvarsförhållanden inom NATO/USA-metodiken. Efter att ha sagt 
detta skall man också låta sig påminnas om att gällande Samo Luft skrevs 1993 
och knappast kan räknas som modern. Det finns begrepp som har utgått vilket 
försvårar när det gäller ansvarsförhållanden och lämnar till läsaren att tolka hur 
detta skall tillämpas.  
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Likheter: 
 

- Båda försvarsmakterna utövar central ledning för sina luftstridskrafter. 
- Samma principer används i NATO för separation som i Sverige. 
- Båda modellerna undviker att blanda luftvärn med flygförband som 

princip. 
- Vid anflygning mot baser skall detta ske i förutbestämd led med ett för-

utbestämt uppträdande. 
 
Olikheter: 
 

- NATO – modellen är provad under både kris och krig med gott resultat. 
- NATO – modellen är flexiblare och kan ändras oftare. 
- NATO – modellen har ett system för framtagande av en luftrumsstruktur 

vilket gör det ytterst lätt att framställa order och fördela dessa till de som 
berörs av luftrumsfrågor. 

- NATO – modellen är resurskrävande och kräver ett stort antal människor 
som arbetar över tiden med denna fråga. 

- När NATO genomför övningar är Airspace Control Order (ACO) en av 
de order som alltid ges ut oavsett om det sker stora förändringar eller 
inte. I Sverige genomförs inte förändringar i luftrumsstrukturen under 
övningar (förutom luftvärnsförband som förflyttar sig) i någon större 
grad. 

- Systemet baseras på en låg teknisk förståelse vilket förklaras av att fler-
talet av NATO – nationerna inte har tillgång till de kommunikationsme-
del  som USA och till viss del Storbritannien förfogar över. 

 
Det skall inte ses som om Sverige har ett sämre system överlag. Däremot kan 
man konstatera att det är framtaget för att klara en hotbild som inte längre är ak-
tuell. Inte heller det tekniska förhållandet är till NATO eller USA: s fördel. Sna-
rare är detta förhållande tvärtom. Den tekniska möjligheten att överföra luft-
rummet är inom NATO anpassat mot koalitionens alla nationer vilket gör att 
man tar hänsyn till de teknisk mindre framstående nationerna. Visserligen har 
NATO ett mjukvarusystem som gör att man med mycket enkla handgrepp kan 
planera luftrummet men detta kunde även Sverige ta fram. Fördelen är dock att 
det är ett enkelt system som är lätt att överföra.  
 
Det finns dock en stor likhet i synen på användning av luftrummet. Oavsett me-
tod så är båda inriktade på att alla skall underkasta sig befintlig luftrumsstruktur 
med ett undantag. Det viktiga undantaget är egna jaktflygplan som manövrerar 
under luftstrid. Manövrerande jaktflyg försöker hålla sig till den gällande luft-
rumstrukturen men då det inte går att lösa uppgiften kan dessa tillåtas göra av-
steg. Det är dock tveksamt om detta gäller blandning av egen jakt och eget luft-
värn i samma område utan inskränkningar på något av förbanden. 
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4    LUFTRUMMETS ANVÄNDARE 

4.2 Inledning 
För att kunna skapa en luftrumsstruktur måste man ha en viss förståelse för vad 
som eller vilka som vill utnyttja luftrummet. Med ledning av utvecklingen så 
kommer framtiden att innebära att fler vill utnyttja luftrummet. Inte bara för att 
utöka räckvidden på sina bekämpningssystem utan även för att kunna använda 
spaningssystem och transportsystem. Bekämpningssystemen blir mer mobila 
och har högre krav på mobilitet för att själva undgå bekämpning. I detta hänse-
ende blir luften allt intressantare. Som exempel kan attackhelikoptern nämnas. 
Även spaningssystem för att införskaffa information och underrättelser vill med 
fördel använda luften. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) är numera en del av de 
mer avancerade arméernas underrättelsesystem. UAV kan uppträda på olika 
höjder och en modern UAV kan liknas vid ett mindre sportflygplan. Detta inne-
bär en stor kollisionsrisk mellan flygplan som utför understöd till markförband 
och UAV över ett stridsområde. Slutligen finns också ett transportbehov för 
snabba transporter av personal eller materiel. Detta innebär att olika försvars-
grenar kommer att vilja utnyttja luftrummet för att kunna utföra mindre taktiska 
transporter. Till sist finns det även en nygammal aktör i luftarenan. Den mekani-
serade divisionen. Den mekaniserade divisionens strid kan komma att innebära 
att dessa vill förfoga över luften över divisionen vilket kommer att få konse-
kvenser för andra som vill verka i samma område.  

4.3 Nya vapensystem 
De nya vapensystemen som kommer, har oftast långa räckvidder och använder 
stor del av luftrummet. Detta påverkar självklart luftrumsstrukturen. Visserligen 
kan lufthavet framstå som stort och förvisso kan man kalkylera med att det 
kommer alltid att finnas risker i samband med krig och konflikter men samtidigt 
ökar kraven på att vådabekämpningar och kollisioner skall minimeras. I det se-
naste kriget mot Irak har det inte varit mer än en handfull incidenter i den fly-
gande verksamheten. Detta har framförallt gällt flygande enheter ur annan för-
svarsgren som inte flugit enligt den gällande luftrumsstrukturen.  

4.4 Kryssningsrobotar, markrobotar, UCAV 
I och med kryssningsrobotens inträde på vapenarenan har mycket förändrats. 
Användningen av dessa kommer snarare att öka än minska. Även om dessa av-
fyras enskilt så måste de planeras in i luftrumsstrukturen. Dessa robotar kan av-
fyras från fartyg, från marken eller från flygplan. Roboten kan flyga långa 
sträckor och kan med god precision bekämpa punktmål eller minera ett område. 
Oavsett från vad en robot avfyras så måste den inplaneras i rådande luftrums-
struktur. Om ett luftrumsområde tilldelas en mekaniserad division innebär detta 
att den mekaniserade divisionen själva måste samordna detta luftrum. Inom det-
ta område är det divisionens ansvar samordna avfyring av markrobot och andra 
flygande objekt. Skall däremot roboten avfyras utifrån och in i området eller 
tvärtom måste detta hanteras av den som uppbär luftrumsansvar. Även om robo-
tens bana går igenom området måste denna planeras in i det rådande luftrummet. 
Anledningen till detta är främst att eftersom roboten inte har något system för 
igenkänning kan den av en enskild flygförare eller luftvärnsförband tas för fient-
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lig. Detta kan leda till en nedskjutning av egna robotar. Att skjuta ned en robot 
är inte helt enkelt men problemet är inte att skjuta med enskilda robotar utan det 
resursslöseri som det skulle innebära. Dels rent materiellt med att man använder 
värdefulla luftförsvarsvapen för att försöka bekämpa egna, dels finns risken att 
man tappar fokus på att bekämpa fienden i stället för att leta svåra mål som i 
slutändan kan visa sig vara egna. I framtiden finns det anledning att tro att det 
kan finnas obemannade flygplan som kan flyga långa perioder över ett område. 
Denna förmåga finns redan i dag i form av den amerikanska ”Global Hawk” 
som kan befinna sig i luften under extremt långa perioder.56 När en sådan den 
lokaliserat värdiga mål släpper den sin last av flygande robotar som dolt tar sig 
fram till målen.57 Ett framtida samordningssystem måste även kunna hantera 
obemannade flygplan med extrema räckvidder.  

4.5 Helikoptrar 
Helikopterverksamheten i en operation har successivt utökats. Detta beror givet-
vis på helikopterns olika förmågor. I transportrollen kan den mycket snabbt luft-
landsätta trupp långt bakom fiendens linjer. I attackrollen kan den verka dolt och 
mycket snabbt röra sig över stora avstånd. I rollen som markunderstöd och fly-
gande pansarvärn är den ytterst effektiv. Det finns även andra roller som heli-
koptern kan fylla som hämtning av piloter inne på fientligt territorium (Combat 
Search And Rescue, CSAR).  
 
Nationellt har helikopterflottiljen underställts FTK vilket underlättar i samord-
ningshänseende men dock kvarstår problemen om dessa skall utföra uppdrag åt 
mark- och sjöförband. Helikoptrarna saknar dessutom igenkänningsutrustning 
vilket gör det svårt att följa upp dessa. Internationellt så är problemen mångfalt 
större då dessa förlitar sig i stor grad på befintliga igenkänningssystem av 
NATO-standard. Detta i sig kan tala för att de endast kan ledas centralt då det 
annars finns hög risk att informationen faller bort mellan olika centraler.  
 
Ur ett ledningsperspektiv är det en stor fördel med central ledning av helikopter-
resurser fram till att dessa utrustas med igenkänningsutrustning. Om dessa skall 
delta i skarpa internationella operationer kommer dock IK-utrustning att ställas 
som krav. I luftrumskontrollsyfte försöker man tilldela särskilda flygvägar för 
helikoptrar. Dessa planeras också på relativt låga höjder. Nackdelen med detta 
är att helikoptrar är svåra att både detektera och identifiera. Svårigheten med att 
detektera är att de flyger på sådan låg höjd att de flyger i radarskugga. När ett 
flygande objekt flyger på låg höjd och inte kan detekteras kontinuerligt omöjlig-
gör detta identifiering eftersom målspåren släcks ut och det tar en tid innan nya 
etableras. 
 
 
 

                                                 
56 http://www.airforce-technology.com/projects/global/ 
57 http://www.saab.se/future/node810.asp 
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4.6 Flygplan 
Flygplan har tidigare i huvudsak varit avsett endast för en försvarsgren. I fram-
tiden kan fler vilja utnyttja luftrummet. Olika arméer har anskaffat understöds-
flygplan eller artilleriobservationsflygplan. Det senare kommer nog att ersättas 
med UAV. Dock har fortfarande många marina stridskrafter stridsflygplan. 
Samordning måste utföras mellan dessa. Detta kan inte bara ske genom identifi-
ering på elektronisk väg. I framtiden kan båda sidor förfoga över materiel av 
samma typ. USA marknadsför för närvarande F-16 stridsflygplan vilket innebär 
att i framtiden kan detta komma att användas av båda sidor i en konflikt. Om det 
förhåller sig så att båda sidor i en konflikt har samma typ av materiel kan detta 
leda till vådabekämpningar. Visuell identifiering kan inte användas eftersom 
detta innebär att man måste relativt nära flygplanet. Vidare kan man inte heller 
förlita sig på elektronisk identifiering eftersom flygplanen ibland slår av IK-
system då de uppträder i spanings – och attackroll. 
 
Vidare kan man konstatera att flygplanen har inte bara fått längre räckvidd utan 
även att de kan lufttankas. Den utökade räckvidden innebär att större del av luft-
rummet måste planeras. De understödjande flygplanen har också funnit sin roll i 
den nya striden. Med detta avses främst ledningsflygplan, tankflygplan, stör-
flygplan och transportflygplan. Inom kort kan det även finnas taktiska signal-
spaningsflygplan. Denna mångfald av flygplan har alla specifika behov vilket 
gör att luftrumsplanering får allt större vikt. Tankflygplanet måste ligga på spe-
ciella höjder och farter för att kunna tanka, ledningsflygplanet måste använda 
vissa höjder för att optimera prestanda på radar och radio. Samma förhållande 
gäller stör- och signalspaningsflygplan. Således har inte bara områdets geogra-
fiska position betydelse utan även vilka höjder som olika flygplan kan och vill 
använda.  
 
De nya vapen som tillförts innebär också en utmaning för att kunna samordna 
och utöva luftrumskontroll. Striden flygplan emellan har förflyttats till sådana 
avstånd att dessa kan bekämpa varandra utan att ha visuell kontakt vilket ställer 
speciella krav på hur luftrummet skall användas. Vidare så har attackvapnen 
också genomgått samma utveckling. Här är avfyringsavstånden ännu större vil-
ket påverkar i stor utsträckning eftersom inte bara flygplanet utan även den av-
fyrade attackroboten måste omfattas av luftrumsplaneringen. 
 
Det är lätt att glömma att det finns en civil flygtrafik som måste kunna fungera i 
harmoni med den militära. Speciellt viktigt blir detta i samband med konflikter 
som inte innebär krig. Anledningen till det är att det är svårare att garantera sä-
kerheten för civil flygtrafik i samband med krig vilket också medför att den dras 
om eller sammanblandas inte med militärtrafik i samma utsträckning. I en kon-
flikt däremot kan det fortfarande pågå transporter av förnödenheter, utförsel av 
flyktingar eller transporter som utförs av andra humanitära skäl.  
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4.7 Raketartilleri 
Under senare år har artilleriets räckvidd ansetts vara något kort. Olika försök har 
inletts att öka räckvidden. Redan under andra världskriget tillverkade Sovjetuni-
onen en slags raket som laddades i tub. Dessa tuber monterades senare på lastbi-
lar. Räckvidden reglerades med elevationen på utskjutningsanordningen. Ju 
längre bort som målet låg desto mer eleverades utskjutningsanordningen. I den 
moderna tiden har USA tagit fram en pjäs som går under beteckningen MLRS 
(Multiple Launch Rocket System).58 Med detta system har skjutavstånd översti-
gande 32 km uppnåtts. Med anledningen av detta måste hänsyn tas i luftrummet. 
Eldkraft som detta system representerar vid nedslag är betydande vilket äventy-
rar andra flygande system i närområdet. Dessutom färdas själva raketen på höga 
höjder. Speciellt när avstånden till målet är stort vilket innebär att utskjutnings-
anordningen eleveras. Raketerna får då en mycket hög bana. Detta kan innebära 
att övrig flygtrafik måste flyttas vid användning av raketartilleri.  

4.8 Luftvärn 
Luftvärnet har utvecklats från att bestå av kulsprutor mot luftmål till robotar 
med lång räckvidd och hög precision. Skillnaden mellan luftvärn och flygstrids-
krafter är att luftvärnet står för uthållighet och punktförsvar medan flygstrids-
krafterna står för snabbhet och räckvidd. Luftvärnet skall skydda ett föremål el-
ler ett förband från angrepp från luften. Det moderna luftvärnet får allt bättre 
precision och allt längre räckvidd.59 Detta medför också ett samordningspro-
blem. Om inte ett luftvärn är integrerat med det övriga luftförsvaret finns det 
överhängande risk för vådabekämpningar. Luftvärn som inte sammanlänkat med 
övriga delar av luftförsvaret skall undvikas då dessa annars kommer att få be-
gränsningar i sin verkansförmåga. Här skall även påpekas att moderna fartyg har 
god förmåga i strid mot luftmål.  

4.9 Marina markmålsrobotar 
Under senare tid har olika sjöstridskrafter anförskaffat en mängd nya vapen. 
Dessa påverkar givetvis balansen i luften och inte minst påverkas det av den an-
ledningen att dessa måste införlivas i rådande luftrumsstruktur. Speciellt avse-
ende luftvärn och markmålsrobotar. Hanterandet av marint luftvärn inryms un-
der rubriken luftvärn men hanterandet av marin med markmålsförmåga på dju-
pet är något nytt. Principiellt bör detta behandlas som markrobotar och kryss-
ningsrobotar.   

4.10 UAV och aerostater 
Den obemannade spaningsfarkosten har blivit den lilla nationens spaningssatel-
lit. I stället för att lägga ned de enorma kostnader som det innebär att skjuta upp 
och manövrera en satellit kan dessa läggas på flera obemannade farkoster 
(UAV). Dessa har den fördelen att de kan lämna resultat även om det finns moln 
i området. I den moderna striden ingår ofta UAV i någon form. Dessa kan ha ett 
taktiskt eller strategiskt syfte. Skillnaden är främst i storleken och räckvidden. 
Taktiska UAV kan användas för att avspana ett område för att söka om fienden 
finns i närområdet. Aerostater beskrevs för några år sedan som den stora lös-
                                                 
58 http://www.army-technology.com/projects/mlrs/index.html 
59 http://www.army-technology.com/projects/patriot/index.html 
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ningen för att elevera en spaningsradar. Att tro att framtiden uteslutande består 
av aerostater är inte realistiskt men däremot kan det fortfarande förekomma en 
viss mängd av dessa samt skenmål vilket måste tas hänsyn till.  
 

4.11  Den mekaniserade divisionen 
Det kan förefalla udda att beskriva en organisation som luftrumsutnyttjare men 
det kan motiveras med att de exklusiva resurser som arméförbanden förfogar 
finns fortfarande på en hög nivå. I den moderna striden strävar armén efter att 
kunna utnyttja luftrummet närmast marken till att använda UAV och andra olika 
spaningssensorer. I luftrumshänseende kan det då bli aktuellt att avdela luft-
rummet närmast marken till den mekaniserade divisionen. Detta innebär att den 
mekaniserade divisionen svarar för samordning och luftrumskontroll av detta 
luftrum. Ur flygperspektiv är inte detta helt enkelt då det kan bli svårt att sam-
ordna insatser mot luftmål i gränsområdet. 
 

4.12 Slutsatser 
De slutsatser som kan dras av detta är att allt fler vill utnyttja luften för den egna 
striden. Detta gäller inte bara bekämpningsförband utan även spanings- och 
transportförband. Förutom att det rent numerärt kommer att finnas fler i luftha-
vet så kommer det att finnas fler varierande flygande farkoster. För ett halvt se-
kel sedan var det bara flygplan och dessa var få och relativt långsamma. Nuför-
tiden kan man räkna med att det kommer att finnas obemannade spaningsfarkos-
ter, långräckviddiga markrobotar, flygplan och helikoptrar i samma område för 
att nämna några. Den slutsats som man genast kan dra är att metoderna för att 
samordna luftrummet måste vara enkla och de måste vidarebefordras till alla.  
 
Vidare är en centraliserad lösning att föredra framför en decentraliserad efter-
som de flygande föremålen kan röra sig över stora områden. Detta medför att 
det finns större risker vid flera inblandade än om detta utförs från en lednings-
central. Eftersom alla har specifika krav måste luftrummet anpassas för att kun-
na tillgodose respektive befälhavares krav. Detta ställer krav på en flexibel an-
vändning av luftrummet och möjlighet att förändra detta över tiden. Den huvud-
princip som får anses gälla baseras på geografisk separation mellan flygplan och 
även mellan flygplan och luftvärnsförband (fartyg).  
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5 ANALYS - SAMORDNING AV SVENSKT LUFT-
RUM 

Inledningsvis så bör man reflektera över Sveriges framtida vägval. Visserligen 
kan man välja att fortsätta på den nationella vägen vilket innebär en modernise-
ring av luftrumssamordningen med en helt ny Samo Luft som väger in de nya 
luftrumsanvändarna. Detta innebär dock att vi återigen måste lära oss ett nytt sy-
stem om vi skall delta med förband och personal i internationell tjänst. Det and-
ra alternativet är att adaptera den luftrumsstruktur och samordning som NATO 
och USA använder. Om man tittar ur ett internationellt perspektiv så är NATO 
och USA dominerande när det kommer till konflikthantering med militärt våld. 
De styr luftoperationerna och lägger därmed ribban för hur samordning skall 
genomföras. Det förefaller osannolikt att Sverige skulle kunna utveckla ett sy-
stem för att utöva luftrumskontroll som kommer att utnyttjas internationellt. Om 
interoperabilitet är viktigt så kanske det finns anledning att skärskåda det system 
som NATO och USA använder. Dels för att det finns ganska mycket öppen in-
formation om procedurer och dels för att det är beprövat. Ursprungsmodellen 
prövades redan under Gulfkriget och har utvecklats sedan dess. Detta beslut om 
att använda ett NATO - system är förmodligen politiskt styrt även om det bara 
är ett betraktelsesätt om hur luftrummet skall utnyttjas.  
 
I planverk och order måste det framgå vem som är luftrumsansvarig samt när 
ansvaret övergår från en ansvarig till en annan. Detta är visserligen klart i dag 
men det kunde vara önskvärt att snabbare överföra luftrumsansvaret till överbe-
fälhavaren. Speciellt om man betraktar anfallet på Twin Towers den 11 septem-
ber 2001. Det är visserligen möjligt att kunna överföra ansvar på regeringsbeslut 
men även detta görs först efter beredning i riksdagen. Ett alternativ till detta är 
att det skall följa den aktuella hotbilden vilket kanske är praktiskt men samtidigt 
svårt att genomdriva politiskt. Däremot måste det framgå innan kris eller krig 
inträder vem som ansvarar för luftrummets utformning. 
 
Området som medföljer luftrumsansvaret skall klart definieras. I fred är detta 
självklart då det ansvaret åligger Luftfartsverket. Däremot är det inte riktigt lika 
klart vem som ansvarar i kris och krig. Detta bör följa ansvaret som generalin-
spektör för Flygvapnet. För att göra en internationell översättning är han den 
som bäst motsvarar ”Air Component Commander”. Det är av vikt att strukturen 
skall vara liknande i Sverige som det är internationellt. Redan under fred är det 
av vikt att ha en grundplan för att påvisa en struktur för luftrummet. Denna bör 
baseras på rådande civil luftrumsstruktur med tillägg av leder och områden runt 
våra krigsbaser och områden för att operera med flygande spaningsradar. Vidare 
bör systemet kunna genomföra samordning av alla egna och civila flygande fö-
remål i luftrummet. Alla flygande föremål måste underkasta sig luftrumsstruktu-
ren för att undvika vådabekämpningar. Det undantag som kan komma i fråga är 
manövrerande jaktflygplan, beroende på vilket flygföretag de försöker bekämpa.  
De medel som kan användas för att skapa en luftrumsstruktur är gränser, höjder, 
områden och flygvägar. Detta är i sig ingen nyhet men däremot ligger nyheterna 
i sättet att använda dem och i möjligheterna att skräddarsy ett luftrum.  
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Vidare är det viktigt att luftrumssamordning övas under alla former av flygut-
bildning och övning. Detta måste bli en lika naturlig del av flygningen som or-
der för flygning. Rent tekniskt kommer det inte att innebära några större föränd-
ringar. Man skall komma ihåg att detta system är framtaget för att understödja 
många olika nationer med stor variation i teknisk förståelse. Distribueringen av 
olika order kan genomföras via krypterad fax. Har man sedan en flygkarta kan 
man mycket lätt lägga in flygvägar, gränser och zoner. Det som talar mot detta 
är framför allt att det kräver en omfattande utbildning på landets förband som 
har intresse av att verka i luften med annat än direktskjutande eld. Sammanfatt-
ningsvis så finns det ett ökat behov att kunna verka i luften. För att lyckas 
genomföra en väl övervägd samordning av luftrummet i Sverige så finns det 
knappast någon annan väg än att anpassa sig till det internationella tillväga-
gångssättet. Inte beroende på att detta system är bättre utan snarare att det kom-
mer att som icke-NATO land bli svårt att ändra på förutsättningarna som nu rå-
der i samband med luftrumssamordning. I skrivande stund är det NATO-
standard som är vedertagen vilket innebär att alla andra måste anpassa sig till 
denna. Det kommer även att omfatta svenska förband. Med ledning av de övriga 
delarna i uppsatsen bör det finnas ett antal principer som bör vara vägledande i 
valet av luftrumsstruktur.  
 
De principer som bör gälla för samordning av luftrum är således: 
 

• Kunna fungera i såväl kris som krig 
• Luftrummet skall kunna förändras och anpassas till rådande behov 
• Ansvarsförhållanden för luftrummet skall klart anges  
• Ansvaret för samordning av luftrummet genomförs med central ledning  
• Alla stridskrafter måste kunna använda luftrummet samtidigt så att vi 

kan maximera effekten av att genomföra en gemensam strid 
• Det internationella systemet skall användas som grund 
• Geografisk separation skall användas som huvudmetod för att undvika 

konflikter mellan flyg – flyg och mellan flyg – luftvärn.  
• Alla stridskrafter skall känna till vilka medel för samordning av luft-

rummet som skall användas 
• Spridning av luftrummets utformning till andra stridskrafter är avgöran-

de för att undvika vådabekämpning och kollisioner.  
 
 
Denna beskrivning av hur samordning bör gå till mellan olika stridskrafter skall 
ändras med regelbunden periodicitet. Varje dygn bör luftrumstrukturen ändras 
för att anpassas mot behovet samt försvåra för motståndaren så denne inte kan 
utnyttja tidigare luftrumsstruktur i egna syften. 
Detta innebär en aktiv luftrumsplanering och användning av höjder som separa-
tion där långsamt flyg håller under vissa höjder och det snabba flyget över vissa 
höjder (se Bilaga 1 bild 4). I detta skall även obemannade flygplan och robotar 
planeras in. Dessutom skall gränser och användning av IK-systemet användas på 
ett tydligare sätt. Detta skall ske genom en systematisk planering för hur IK-
systemet skall användas.  
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Bild 1. Utnyttjande av höjdseparering 
 
Vidare skall vi använda oss av flygvägar vilka helst skall vara enkelriktade om 
utrymmet medger detta. Separata in – och utflygningsvägar genom områden bör 
planeras.60 Flygvägar skall om möjligt sammanfalla med de i fred befintliga. 
Speciella flygvägar kan ges till robotförbanden för att dessa skall undgå upp-
täckt och bekämpning. Flygvägar skall planeras och användas redan under öv-
ning så att en grundlagd förståelse finns hur luftrummet avses utnyttjas. Anled-
ningarna till att använda flygvägar är alltså inte enbart för att separera flyg utan 
även för att kunna detektera flyg som inte använder flygvägar för att kunna 
identifiera fientliga flygande föremål. Områden och zoner skall upprättas.61 
Dessa områden kan vara förbjudna att flyga i vilket är lämpligt över luftvärns-
förband (eller i fred och övning: städer och minkfarmar). Dessa områden får ej 
genomflygas av vare sig militär eller civil trafik. Områden kan också vara av ka-
raktären att man har en restriktiv tillgång till dessa. Det kan då vara områden 
runt baser, områden för luftburen spaningsradar, lufttankningsområden eller om-
råden där trupp fälls från flygplan. Användningen av dessa områden kan variera 
men andemeningen är att endast flygplan inblandande i den aktuella aktiviteten 
har tillträde till dessa zoner. Områden på marken bör upprättas. Speciellt över de 
stridande förbanden där man har stort behov att utnyttja luftrummet upp till 

                                                 
60 Se bild 2 
61 Se bild 2 
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1000 meter. Detta för att möjliggöra användning av obemannade spaningsfar-
koster och helikoptertransporter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2. Luftrumsstruktur sedd ovanifrån. 
 
Dock finns det fortfarande behov att lokalt höja detta tak ytterligare beroende på 
de luftvärnsförband som finns i området.  Samordning med civil trafik skall ut-
föras. Speciellt viktigt är detta om konflikten inte har utbrutit till krig. Under 
krig så ökar riskerna mångfalt vilket gör att samordningen kommer att läggas 
långt från själva konfliktområdet. Planering av luftrumsstrukturen bör genomfö-
ras i samråd med civil flygtrafikledning så att luftrumssamordningen kan lösas 
parallellt. Dock bör det fortfarande vara så att den militära befälhavaren beslutar 
om hur nära den civila flygtrafiken får ledas ett konfliktområde. Civil trafik 
skall tillåtas använda luftrummet i närheten av en konflikt i enlighet med che-
fens bedömande. Om civil trafik tillåts skall dessa använda den befintliga civila 
luftrumsstrukturen och civila flygtrafikledare. Om detta inte är genomförbart, 
routas den civila trafiken om till andra civila flygleder utanför konfliktområdet. 
Om krig utbrutit kan det vara svårt att genomföra civila transporter genom det 
aktuella krigsområdet.  
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Bild 4. Schematiskt höjddiagram 
 
Dock skall det sägas att det finns fortfarande problem inom området. Ett av de 
stora problemen är att alla flygande föremål, luftvärnssystem och fartyg har inte 
ett kompatibelt igenkänningssystem. När det gäller fartygen så kommer detta att 
förbättras inom kort då dessa utrustas med samma radiosystem som finns på 
flygplanen och i stridsledningskedjan. Fortfarande finns dock stor risk att våda-
bekämpning kan ske med helikoptrar och större obemannade spaningsfarkoster. 
Vilka medel man än väljer är detta ett faktum som man måste ta hänsyn till. Vi-
dare är det av vikt att detta genomförs på bred front och tillämpas under övning. 
Det blir dock en motsägelse när gemensamma övningar är få och dessa inte trä-
nar samordning i luftrummet utan snarare strid mot enskilda mål. Avslutningsvis 
förtjänar det att påpekas att språk och terminologi att kan komma att utgöra en 
källa till problem. Redan nu använder vi försvenskade termer som inte riktigt 
överensstämmer med dess egentliga internationella innebörd. I detta avseende 
vore det lättare att fastställa att vi skall använda engelska med den innebörd som 
finns på det engelska språket.  Inte bara för att kunna anpassa oss internationellt 
utan för att motverka interna problem om vad ett begrepp egentligen betyder. 
Avslutningsvis så skall detta genomföras med en centraliserad ledning. Detta är 
inte bara slutsatser från de historiska exempel som redovisats utan även en slut-
sats från nationell och internationell teori.  
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6          UNDERSÖKNINGENS SLUTSATSER 
Luftrumssamordning skall utföras för att undvika vådabekämpningar och kolli-
sioner i luftrummet samtidigt som vi skall möjliggöra kraftsamling och maximal 
verkan i målet. Om inte luftrumskontroll och samordning genomförs finns det 
stora risker att antingen flera stridskrafter inte kan utnyttjas samtidigt eller att 
det finns stor risktagning i gemensamma operationer. 
 
Kontrollen och samordningen av luftrummet skall genomföras genom en aktiv 
planering av gränser, zoner, områden, höjder och flygvägar för att undvika kolli-
sioner och vådabekämpning samt underlätta identifiering av egna stridskrafter. 
Luftrummets utformning bör förändras med regelbundenhet. Detta för att en 
motståndare inte skall kunna se hur luftrummet skall kunna användas i hans syf-
ten. För att säkerställa förståelse för proceduren och luftrumsstrukturens föränd-
ring skall detta vara en naturlig del av alla övningar.  Identifiering av flygande 
föremål skall genomföras via procedurer i nämnda gränser, zoner och flygvägar. 
Kontrollen skall också genomföras på elektronisk väg för att säkerställa identifi-
ering innan flygande föremål inträder i luftrummet. En av de slutsatser som dra-
gits ur materialet är främst att NATO och USA förespråkar en central ledning av 
flygstridskrafter samtidigt som man förespråkar en decentraliserad ledning för 
mark- och sjöstridskrafter. Samordning i luftrummet enligt NATO-konceptet är 
prövat under både kris och krig med förhållandevis gott resultat med få vådabe-
kämpningar. Att utföra luftrumskontroll enligt detta sätt är resurskrävande och 
ett relativt stelt sätt att utnyttja luftrummet. Däremot erbjuder NATO-modellen 
stor flexibilitet genom att kunna förändra luftrumstrukturen på dygnsbasis. 
 
Varför skall flygstridskrafter ledas centralt? De huvudargument som framförs är 
framför allt att detta är en knapp resurs och prioriteringen måste därför ske cent-
ralt där man har bästa överblicken. Påverkar detta då förmågan till luftrumskon-
troll? De slutsatser som kan dras ur detta är att det kanske är genomförbart med 
flygstridskrafterna med en decentraliserad ledning och ändå kunna utöva luft-
rumssamordning men då måste följande förutsättningar uppfyllas: 

- Alla chefer som har något luftrumsansvar måste ha personal som är ut-
bildad för att planera och leda flygtjänst inom den egna organisationen.  

- Det måste finnas ett system för hur samordningen mellan olika områden 
skall gå till.  

- Alla höjder och tidsseparationer måste överensstämma mellan de olika 
områdena.  

- Informationssystem som kan utbyta information i realtid.  
 
I Sverige har vi tidigare haft en relativt sett decentraliserad ledning med ett antal 
ledningsstaber. Detta berodde på den relativt goda tillgången på flygplan och en 
i våra ögon, god omvärldsuppfattning.  Denna organisation fungerade väl när 
det gällde att föra strid i ett begränsat område. Dock skall sägas att beslut om in-
sats togs relativt högt upp i organisationen. Det fanns dock möjlighet för den en-
skilde flygföraren att ta taktiska beslut baserat på den rådande situationen.  
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Slutsatsen av detta är att om man har tillräckliga resurser så att dessa kan avde-
las till ett begränsat område kan decentraliserad ledning tillämpas. Därmed inte 
sagt att det är ur luftrumssynvinkel önskvärt. Detta leder till att tro att given lä-
get att vi alltid kommer att ha knappa resurser som måste kunna verka över hela 
landet.  Då måste rutiner och luftrumsutformningen hanteras centralt. Dessutom 
finns det andra faktorer som är väsentliga för hantering av luftrummet. Detekte-
ring är en av de funktioner som är viktiga. Själva detekteringen kan utföras lo-
kalt av radarstation eller annan inmätningsutrustning men för att sammanställa 
en luftlägesbild krävs det att flera sensorer sammanlagras. Denna sammanlag-
ring kan ske lokalt med den begränsningen att man tappar vad som finns utanför 
sitt uppföljningsområde.  
 
Om man då skall kunna verka i många olika områden inom en kort tidsperiod 
kan det bli svårt att hantera. Identifiering är en mycket central roll i detta. San-
nolikheten eller rättare sagt risken för att felidentifiering skall uppstå mellan två 
områden kommer alltid att finnas. Ju fler områden som skall samordnas desto 
större blir risken att ett företag blir felidentifierat. Sammantaget så är det teore-
tiskt möjligt att luftrumskontroll skulle kunna utövas med en decentraliserad 
ledning. I praktiken så är decentraliserad ledning av luftrummets struktur inget 
som kan förordas. Det finns för många dåliga exempel på hur det kan gå om inte 
information kan spridas mellan områden och enheter. Den decentraliserade led-
ningen har stora fördelar när det gäller redundans i systemet men det innebär 
inte att nackdelarna kan uppvägas vid ett principval mellan decentraliserad eller 
decentraliserad ledning av flygstridskrafter ur ett luftrumsperspektiv.  Således är 
teorin där flygstridskrafterna skall ledas centralt hållbar med de argument som 
presenterats.  
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