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Svenskt behov av lufttankning?
– En jämförandestudie om lufttankning av JAS 39 Gripen i uppgifterna (VA, TI och II) Sammandrag
Bakgrunden till uppsatsen är den internationaliseringen som skett inom det svenska Försvaret. Där
förmågan till lufttankning blivit intressant då det som regel används under internationella
flygoperationer.
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om det finns ett behov av lufttankning av JAS 39 Gripen,
grundat utifrån de operativa förmågorna i Försvarsmaktens huvuduppgifter. Frågan är om det finns ett
svenskt behov av lufttankning för att lösa tilldelade uppgifter?
Metoden som används är dels deskriptiv och dels komparativ. Studien utgår från manöverteorins
grundelement. Genom att undersöka vilka operativa förmågor i de olika huvuduppgifterna som
påverkas av en lufttankning kan en komparativ diskussion föras.
Studien har visat på ett behov av lufttankning endast i uppgiften ”Bidra till fred och säkerhet i
omvärlden” övriga uppgifter kan lösas med den ursprungliga konfigurationen utan
lufttankningsförmåga av JAS 39 Gripen.
Sökord: Lufttankning. Manöverteori. JAS 39.
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1. Inledning
Kapitlet innefattar bakgrund, problemformulering, teoribildning, syfte och
metod. Syftet är att ge läsaren bakgrunden till problemformuleringen samt vilken
metod som avses användas för att lösa formulerat problem.
1.1

Bakgrund

Utvecklingen av flygstridskrafterna har varit teknikberoende i sin utveckling.
Flygstridskrafterna har präglats av bl.a. fart, räckvidd, manö verbarhet och
flexibilitet.
Idag ger den tekniska utvecklingen ökade möjligheter till flexibilitet och
kraftsamling genom lufttankade flerrollsflygplan (Multi-role Aircraft).
Utvecklingen av ny teknik gör det möjligt att med färre flygresurser uppnå
samma effekt som gårdagens stora bombarmador. Med precisionsvapen kan
flygstridskrafterna genomföra punktinsatser långt in över en fiendes territorium,
mot hans Centre of Gravity (CoG) 1 och mot militära punktmål, för att tvinga en
motståndare till att förhandla eller ge upp.
Sedan Gulfkriget 1990-91 har flyget spelat en mer framträdande roll i
fredsbevarande-

och

fredsframtvingande

insatser.

Erfarenheter

från

internationella flygoperationer som t.ex. Kosovo kampanjen eller Gulfkriget,
visar att det är avgörande att ha luftöverlägsenhet över operationsområdet.
På den internationella arenan har stridsflyget visat sig vara en komponent att
tidigt sätta in i ett konfliktområde främst genom sin snabbhet och rörlighet.
Det är också viktigt att tidigt få luftherraväldet över ett operationsområde för att
säkert kunna insätta ev. markförband i en internationell insats.
Det innebär att flygstridskrafter kontinuerligt, över hela dygnet, kontrollerar
luften över operationsområdet. En ständig svag länk i konflikter har varit
bränsletillförsel till de stridande förbanden. Efter första världskriget utvecklades

1

Se Ordlista bilaga 2.
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lufttankning för att understödja flygstridskrafterna genom att förlänga räckvidd
och tiden som flygplanet kan vara i luften.
Lufttankning är en viktig förmåga för att snabbt kunna basera stridsflyg över ett
krisområde, där det är viktigt att snabbt och tidigt kunna visa handlingskraft och
dämpa en uppblossande konflikt mellan stridande parter. Lufttankningsförmåga
är en förutsättning för att kunna genomföra flygoperationer i områden bortom
den normala räckvidden för flygplanet. Lufttankning ger också en möjlighet att
öka flygplanlasten och förlänga flygtiden över operationsområdet. En utökning
av vapenlasten kan kompensera för ett begränsat antal flygresurser.
Lufttankning kan stödja alla former av flygoperationer ifrån storkrig till lokala
och begränsade konflikter, men även i humanitära insatser kan resursen nyttjas.
Lufttankning är en resurs som kan vara avgörande i en flygoperation en s.k.
styrkemultiplikator (Force multiplication).
En fråga är emellertid om det finns operativa fördelar för ett litet land som
Sverige att inneha förmåga till att genomföra egen lufttankning. Svenska
flygstridskrafter har i årtionden varit inriktat mot ett defensivt försvar av landet.
De svenska flygstridskrafterna skulle möta en fiende kustnära och bekämpa
honom över eller i närheten av eget territorium. Sverige skyddade sina
flygtillgångar genom spridning över ett stort antal flygbaser och med en
sammansatt radarkedja runt hela landet.
Svenska flygplan är konstruerade, att genom snabbt startförlopp kunna insättas
från spridda flygbaser, nära operationsområdet, mot en angripare på kort
förvarnings tid vilket kan innebära små avstånd.
Behovet av räckvidd var kopplat till det hot som förelåg. Att genomföra
offensiva attackföretag mot en fiende som var väl rustad när det gällde eget
skydd, i form av jaktflyg och luftvärn, var inte stridsekonomiskt. Samtidigt hade
inte fientligt jaktflyg förmågan att följa egna attack- och bombflygplan över
svenskt territorium, eftersom även deras räckvidd var begränsad.
Sverige har numera anmält flygstridskrafter till ett utvecklat partnerskapsmål i
NATO år 2001-2006 och till EU: s krishanteringsstyrka som skall vara upprättad
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år 2003. Sverige har skapat insatsförband för multinationella fredsbevarande
insatser. För svenska flygvapnet innefattar det resurserna transportflyg och
stridsflyg. 2
En konsekvens av dessa blir att svenskt flyg kan användas som ett verktyg i
svensk och europeisk säkerhetspolitik vid internationell krishantering. För att
svenska flygstridskrafter skall kunna deltaga i internationella flygoperationer
som leds av NATO eller EU, måste flygstridskrafterna vara interoperabla med
övriga länder som deltager i koalitionen.
Många NATO- länder har redan deltagit med militära flygstyrkor till stöd för
internationella flygoperationer.
En förutsättning för att olika länders flygstyrkor skall kunna genomföra
gemensamma operationer är interoperabilitet. Inom NATO har det utvecklats en
standard som underlättar gemensamma insatser. 3
De insatser som har genomförts under ledning av NATO har också ställt krav på
en hög teknikstandard. Som exempel kan nämnas att huvuddelen av
flygningarna i Kosovo genomfördes på natten över ett område som låg långt från
de allierades baser. Detta ställde krav på länder som deltog i operationen att
kunna genomföra uppdrag i mörker och även att kunna genomföra lufttankning i
mörker eftersom avstånden och flygtiden var långa.
1.2

Syfte och frågeställningar

Lufttankning är ett begrepp som tillkommit på senare tid i svenska flygvapnet.
Framför allt sedan svenska förband har utökat sitt deltagande i internationella
övningar och insatser. I och med att Sverige anmälde styrkor till PARP och
EU:s krishanteringsstyrka har lufttankningsförmågan aktualiserats. Vid ett
deltagande i internationella operationer kan andra förmågor på flygsystem
komma att prioriteras högre än de som prioriterats i svenska Flygvapnet t.ex.
lång aktionstid, lång räckvidd.

2
3

Försvarsdepartementets pressmeddelande 2000-11-09.
S.k Standardization Agreement (STANAG)
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En intressant fråga är huruvida beslut att JAS 39 Gripen delserie 3 skulle ha
lufttankningsförmåga, är grundat utifrån statsmakternas krav på operativa
förmågor eller om det var ett koncept som ingick i köpet från SAAB. Eftersom
beställningen av delserie tre togs i ett regeringsbeslut 1997-06-19, kan man
undra om JAS 39 Gripens lufttankningsförmåga var ett operativt grundat förslag
från Försvarsmakten eller om ett behov uppkom senare när vi utökade de
internationella målen i PARP och EU-krishanteringsstyrka.
Att lufttankning är något som förekommer i internationella insatser kan vi
konstatera, som i t.ex. Gulfkriget. Kommer det att krävas att svenska
flygstridskrafter som deltager i en internationell flygoperation kan lufttanka och
finns det ett nationellt behov av svensk lufttankningskapacitet?
Syfte med denna uppsats är att analysera vilket lufttankningsbehov, utifrån
regeringen ställda uppgifter och förmågor, det finns för de svenska
flygstridskrafterna. Behöver det svenska flygvapnet lufttankning för att kunna
lösa tilldelade operativa uppgifter?

Kommer en lufttankning att innebära att

huvuduppgifterna löses bättre? Frågeställningar som är valda för att ge ett svar
på huvudfrågan ”Sve nskt behov av lufttankning?” är:
?? Hur fungerar och används lufttankning internationellt?
?? Vilka av de svenska flygstridskrafternas operativa förmågor påverkas av
lufttankning?
?? Vilka krav ställs på svenska flygstridskrafter vid lufttankning?
?? Hur ser utvecklingen ut idag?
1.3

Avgränsningar

?? Jag har valt att avhandla flygsystemet JAS 39 Gripen systemet. Valet av
JAS-39 är gjort med hänsyn till att det är det enda svenska flygplanet med
möjlighet att lufttanka, och kommer att vara i operativ tjänst under
överskådlig tid. Övriga system kommer att beröras i den mån de har en
bäring mot uppsatsens mål.
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?? I de fall jag refererar till huvuduppgifterna och medföljande förmågor, har
jag fokuserat på följande huvudmål4 :
1. Försvara Sverige mot väpnat angrepp (VA)
2. Hävda vår territoriella integritet (TI),
3. Bidra till fred och säkerhet i omvärlden (II).
Jag har valt att avgränsa bort huvuduppgiften ”- stärka det svenska samhället
vid svåra påfrestningar i fred” (SS) eftersom den huvuduppgiften kommer att
påverka stridsflyget marginellt. Visserligen har Regeringen betonat att
resurserna skall nyttjas effektivt men flygstridskrafterna kommer troligtvis
endast att användas som informationsinsamlare 5 . Under Tjernobylkrisen
användes stridsflyg för att med speciell utrustning detektera radioaktivitet. I
en sådan krissituation kommer flygstridskrafterna att nyttjas inom eget
territorium och med sådan intensitet att skifte mellan flygplan kan ske från
de befintliga fredsflottiljerna. Behovet av lufttankningsflygplan skulle då inte
vara så stort.
?? Ett alternativ för att förlänga räckvidden på JAS-39, utan att ha tillgång till
större lufttankningsflygplan, är att förse en JAS-39 med utrustning för att
kunna tanka andra flygplan. Metoden att använda JAS-39 som givare med
monterad tankerpod skulle förlänga räckvidden på bekostnad av vapenlasten.
Denna metod avgränsas bort eftersom den överförbara bränslemängden i en
JAS-39 inte kommer att ge den önskade effekten. Det antal flygplan som
åtgår till tankningsuppgiften måste vägas mot de flygplan som avdelas för
andra uppgifter. Denna form av lufttankning skulle vara effektiv vid
rädföretag men inte kostnadseffektiv vid normala uppdrag som t.ex. i
luftförsvarsrollen. Vid dessa uppdrag krävs att flygplan befinner sig i
området över en längre tidsperiod.

4

Regleringsbrev för 2001 avseende Försvarsmakten, kap 1.2.1 ”Verksamhetsområde Det
militära försvaret”
5
Foto- IR-spaning och/ eller detektering av farliga ämnen t.ex. radioaktiv strålning.
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beskriver

lufttankningens påverkan på de fem grundelementen6 . Detaljerade uppgifter
som kapacitet och räckvidder för JAS-39 är hemliga. Min ambition är att
skriva en uppsats som alla intresserade ska kunna ta del av. Därför har jag
avgränsat bort hemliga uppgifter och använder öppna och mer generella data.
?? Studerad tidsperiod är mellan år 2001 och 2020 för att den senaste
ominriktningen skall vara genomförd med bl.a. en ny infrastruktur avseende
svenska flygbaser. Uppsatsen kommer att handla om JAS-39 delserie 3 som
levereras år 2003-2007 och modifierade JAS-39 delserie 2. Delserie 3
kommer att ha inneha förmågan att lufttanka. Flygplan från delserie 2
kommer att modifieras till delserie 3-standard en s.k. modifieringsstatus 208,
vilket innebär att dessa flygplan kommer att kunna lufttankas.
1.4

Metod och arbetssätt

Metoderna som jag valt för att uppnå målet med uppsatsen är dels deskriptiv dels
komparativ. 7 Min målsättning är att deskriptivt skapa ett underlag som kan
jämföra samma beröringspunkter. Dessa hämtar jag från manöverteorin. Sedan
använder jag komparation för att jämföra beröringspunkterna med varandra och
svara på grundfrågan.
I kapitel två kommer jag att undersöka vilka av statsmaktens förmågor som
påverkas av ett lufttankningssystem. Dessa skall kunna spåras till statsmakternas
krav vilket kräver en undersökning och sammanställning av vilka förmågor som
givits till de svenska flygstridskrafterna i de olika huvuduppgifterna II, TI, SS
och VA.
För att uppsatsen inte skall handla om vilka förmågor som ställer krav på
lufttankning kommer jag att använda och sammanställa de operativa förmågor
som framtagits av flygtaktiskt kommando (FTK) samt de som är givna av
regeringen i regleringsbrevet.

6
7

Se Teori kap 1.5.
Rolf Evjegård, Vetenskaplig metod, Lund 2000, s 30-31
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Genom att lufttankningsflyg inte funnits eller finns i Sverige känns det
pedagogiskt riktigt att i kapitel tre ge en historisk bakgrund av funktionen
lufttankning

och

dessutom

ge

läsaren

en

kunskap

om

de

olika

lufttankningssystemens fördelar och nackdelar.
I kapitel fyra ger jag läsaren en enkel och kortfattad beskrivning av JAS 39
Gripens förmågor och prestanda, för att läsaren senare i uppsatsen ska kunna
förstå hur lufttankningen påverkar givna förmågor.
I femte kapitlet genomför jag en komparativ diskussion av det framtagna
materialet. Den komparativa diskussionen kommer i huvudsak att utgå från
huvuduppgifterna och de operativa förmågor som är framtagna från föregående
kapitel och diskuteras utifrån manöverteorins grundelement.
Jag kommer att utifrån de framtagna förmågorna att jämföra dagens system med
en ”tänkt” situation där Sverige har lufttankningsförmåga och därigenom kunna
på visa hur lufttankning påverkar lösandet av huvuduppgifterna.
Jag använder manöverteorin i grunden för att belysa/diskutera möjligheter och
svårigheter med lufttankning samt gör en värdering av resultatet och svarar på
huvudfrågan finns det ett ”svenskt behov av lufttankning?”. På detta sätt
kommer jag att kunna svara på problemformuleringen.
Avslutningsvis i kapitel sex sammanfattar jag uppsatsen och ger förslag på
fortsatt utforskning.
1.5

Teori

Den teori som jag har valt är manöverteorin, med fokus på manöverkrigföringen
och slagfältets fem grundelementen8 .
Manöverteorin beskriver en metod för användning av militära styrkor, men
också användning av andra strategiska medel9 för att uppnå målet med en

8

FHS, Operativa Institutionens PM ”Slagfältets fem grundelement” FHS beteckning:
19100:60768
9
Exempel på andra medel är diplomati, ekonomiska- eller handelssanktioner.

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
ChP 00-02
Håkan Jacobsson

ENSKILD UPPSATS
2002-06-20

19 100:2016
Sida 11 (81)

operation. Manöverkrigföring är manöverteorins principer eller metoder använt
på krigsoperationer. 10
De fem grundelementen är militära basfunktioner som beaktas för att de militära
styrkorna ska kunna lösa sina uppgifter effektivt. De militära basfunktionerna
kan uppfattas som ett analytiskt verktyg för att på bästa sätt utveckla nya
kapaciteter och funktioner för stridskrafterna.
Genom att undersöka hur grundelementen (Bekämpning, Underrättelser,
Rörlighet,

Ledning

och

Uthållighet)

påverkas

av

en

framtida

lufttankningsförmåga på JAS 39 Gripen jämfört med att inte inneha
lufttankningsförmåga hoppas jag kunna svara på huvudfrågan.
Begreppet bekämpning omfattar såväl direkt som indirekt bekämpning. För
flygstridskrafterna kan det vara att genomföra långräckviddig bekämpning av
markmål eller att kunna genomföra luftstrid. Det kan också vara att skydda
markstyrkor från lufthot över ett operationsområde.
Rörlighet omfattar till exempel baseringsmöjligheter för flygstridskrafterna och
flygförbandets egna inbyggda rörlighet operativt och taktiskt. Men det kan också
vara möjligheten till klargöringskapacitet i annat land, s.k ”cross servicing”, som
stödjer förmågan rörlighet.
Ledning innefattar IT, samband och stabstjänst men kan även vara förmågan att
snabbt kunna genomföra samordnad bekämpning. Ledning skall ange
målsättningar och välja vilka operativa och taktiska vägval som skall utnyttjas.
För flygstridskrafterna är flexibiliteten och förmågan att kunna hålla ett högt
tempo avgörande för att ta och behålla initiativet i flygkriget.
Uthållighet är ett vittomfattande begrepp som syftar till att vidmakthålla
stridsvärdet på förbandet. Detta begrepp innefattar logistik, säkerhet och skydd
för flygplan som står på marken och motmedel. Begreppet kan också innebära

10

Forsvarets overkommando. (2000).”Forsvarets fellespoerative doktrine, grunnlag A”, Oslo:
AS Gutenbergs Eftf.
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över

ett

operationsområde.
Underrättelser är ett begrepp som syftar till att ge en bild av motståndaren för att
understödja bekämpning- och rörelseförmågan samt att hitta en motståndarens
svaga punkter. För flygstridskrafterna innebär det att ha en god luftlägesbild där
luftstriderna sker men också att kunna ge underlag till andra komponenter i form
av spanings- och taktiska underrättelser.
1.6
Lufttankning

Centrala begrepp
-

Med flygplan överföra flygbränsle mellan varandra i
luften.

Förmåga

-

Kompetens jämte tillgång på resurser i erforderlig mängd
för att lösa given uppgift. 12 Jfr kompetens.

Kompetens

-

Egenskapen att kunna tillämpa kunskaper och färdigheter
som jämte tillgång på resurser i erforderlig kvantitet
konstituerar en given förmåga. 13

Flygstridskrafter -

Förband främst avsedda för luftoperativ verksamhet, men
även för understöd av mark- och sjöstridskrafter (i direkt
samverkan

med

mark-

eller

sjöstridskrafter).

Flygstridskrafter betecknar också i direkt bemärkelse jakt,

attack-,

spanings-

transportflygförband

samt

(=
stril-

stridsflyg?)
och

delar

och
av

flygbasförbanden. 14
Interoperabel

-

Möjlighet till att samverka med andra nationer i en
militäroperation. Både på operativ-, taktisk- och teknisk
nivå.

12

NOMEN FM, begrepp, Remiss 1999 s 55.
Ibid s 81
14
Nomen OP s 14.
13
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Tidigare forskning

o Mj Christian Christensen enskilda uppsats ”Operativa och taktiska aspekter
på lufttankning”, 1998.
Uppsatsen är en systemöversikt på lufttankning och redovisar fakta om tekniska
lösningar för lufttankning. Uppsatsen bygger på hemligt material och tar inte
hänsyn till om det finns ett behov av svensk lufttankning utifrån
huvuduppgifterna.
o FMV:s IPT Systemanalys Lufttankning 2000.
Denna FMV-studie, som är beställd från FM, är en ”Kravanalys” och
”Funktionsanalys” som utifrån ett antal förmågekrav i huvuduppgifterna II, TI
och VA tar fram hur många och vilken sorts tankflygplan som bör finnas
beroende på ambitionsnivåer. Studien utgår ifrån att behovet av lufttankning
finns, och skall kartlägga kravbilden på ett införande av lufttankningsförmåga i
de svenska flygstridskrafterna.
1.8

Material och källkritik

Grundläggande material utgörs av böcker främst utländsk (engelsk) litteratur
skrivna av personer med god kunskap i flygets egenskaper. Böckerna är ofta
hämtade från kurslitteratur listan för FHS eller från motsvarande skolor i USA,
England. Författarna är ofta flygvapenanställda med djup insikt i stridsflyget.
Även de brittiska och norska flygdoktrinerna har används som underlag i
uppsatsen.
De skrivelser och handlingar jag har använt är främst officiella skrivelser från
Högkvarteret, FTK eller andra statliga verk, som behandlar upphandling och
beslutsfattning

kring

lufttankning.

Även

regeringsproppositionen

och

FTK-förmågedokument har nyttjas som underlag.
De rapporter som har använts är främst från FMV men även utländska rapporter
om flygoperationerna i Kosovo och Gulfkriget har nyttjas. Dessa är hämtade
från Internet och främst från Maxwell University i USA. Jag har även använt
andra länders luftstridsdoktriner och studerat deras erfarenheter av lufttankning.
Källorna jag använt kan ofta kontrolleras med andra oberoende källor.
Dokument och rapporter är primärkällor och kan spåras och kontrolleras. De
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flesta författarna har medverkat i flygoperationer och utifrån dessa erfarenheter
skrivit böcker.
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Förmågor
2.1

Utifrån

Inledning
försvarspropositionen,

där

regeringen

ger

Försvarsmakten

huvuduppgifter och fastställer ett antal operativa förmågor och kompetenser som
Försvarsmakten skall upprätta. Försvarsmakten bearbetar och fördelar de givna
strategiska förmågorna till försvarsgrensbundna operativa förmågor.
För att kunna komma fram till vilka långsiktiga satsningar som skall utvecklas
för att bygga en framtida försvarsstruktur, används en metod som undersöker
Försvarsmakten i olika omvärldsutvecklingar. Dessa strategiska typ situationer
(STS) kan nyttjas för att framta förbandstyper för troliga framtidsutvecklingar.
Genom att titta på STS kan man skapa en uppfattning hur luftstriden och
flygstridskrafterna är tänkta att utvecklas.
Sverige har från 2004 anmält en JAS-division till EU:s krishanteringsstyrka.
Sverige har också anmält ett utökat samarbete med NATO inom ramen för
”Partnership for Peace” PFP. Detta åtagande kommer i sin tur att ställa krav på
de förband som skall deltaga i övningar eller i en krishantering. De taktiska och
operativa förmågorna som kan komma att ställas på en internationell flygstyrka
kan vara andra förmågor än de som ställs nationellt.
2.2

Regeringens krav på förmågor

Regeringen uppdrar via Försvarspropositionen och de årliga Regleringsbrev åt
Försvarsmakten att utföra och upprätthålla ett antal förmågor. Förmågorna har
sitt ursprung i Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter. Dessa politiska
förmågekrav bearbetas av Försvarsmakten via HKV15 och OPIL till de
taktiska kommandona. För Flygvapnet genomförs utvecklingen av de givna
politiskt

strategiska

förmågorna

mot

operativa

flygstridskrafterna vid flygtaktiska kommandot (FTK).

15

HKV 1999-05-19 23210:65117.

förmågor

till
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Efter Försvarsbeslutet (FB) 1996 kan man konstatera att Försvarsmakten fick
två nya huvuduppgifter. Försvarsmakten ska som tidigare försvara landet mot
väpnat angrepp (VA) och hävda vår territoriella integritet (TI) men förutom
detta ska försvaret också:
?? kunna genomföra internationella fredsfrämjande insatser (II) och
?? kunna nyttjas vid svåra nationella påfrestningar på samhället i fred
(SS). 17
Ett antal förmågekrav i huvuduppgifterna II, TI och VA kommer att påverkas
vid ett införande av lufttankning i de svenska flygstridskrafterna. Genom att
påvisa vilka förmågor som påverkas av lufttank ningsförmåga, kan en senare
jämförelse mellan att inneha lufttankningsförmågan eller inte inneha
lufttankningsförmåga göras. Denna jämförelse kommer att visa på vilket sätt
förmågorna påverkas med lufttankning.
I Försvarspropositionen 2001 fastställde Re geringen att den långsiktiga
inriktningen skall vara 8 divisioner JAS 39 Gripen från och med år 2005.18
Regeringen fastslog också att det skall finnas åtta nya flygbasförband för att
stödja flygdivisionerna.

Från år 2001 påbörjas avvecklingen av 16

flygbasbataljoner och 4 flygdivisioner.
I Regeringens propositioner 19 ges flygstridskrafterna följande förmågor, som kan
påverkas av en lufttankningsförmåga i huvuduppgiften VA. Flygstridskrafterna
skall:
?? med tillräckligt antal jaktflygplan tidigt kunna upptäcka, analysera och
möta insatser av fjärrstridsmedel och flygstridskrafter mot Sverige.
?? kunna möta intrång och angrepp på svenskt sjöterritorium, samt kunna
skydda svenska fartyg och luftfartyg över svenskt sjöterritorium och på
internationellt vatten.

17

http://www.forsvar.regeringen.se/pdf/fprop.pdf. Prop 1996/97:4, ss 94-103
Försvarspropositionen 2001/02:10 s 57
19
Prop 2001/02:10 och 1999/2000:30 s 42
18
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?? efter anpassning kunna växa och få ökad uthållighet för att kunna möta
ett mer omfattande angrepp.
Förmågor som flygstridskrafterna skall uppnå vid huvuduppgiften TI 20 , som kan
påverkas av en lufttankningsförmåga är följande. Flygstridskrafterna skall:
?? ingripa mot kränkningar av svenskt territorium under fred och neutralitet.
Särskilt skall förmågan kunna genomföras i Östersjöområdet, vid akuta
kriser.
?? kunna genomföra taktisk- och operativunderrättelseinhämtning
Förmågor som flygstridskrafterna skall uppnå vid huvuduppgiften II 21 , som kan
påverkas av en lufttankningsförmåga är följande. Flygstridskrafterna skall:
?? ha förmåga att samverka med andra nationer i planering och
genomförande av övningar samt fredsbevarande operationer. Främst i
Europa och närområdet.
?? kunna delta i fredsbevarande operationer med flygstridskrafter i vårt
närområde och efter regeringsbeslut utanför närområdet.
De givna förmågorna och huvuduppgifterna har sedan utvecklats av OPIL till ett
hundratal förmågor som flygstridskrafterna skall kunna utvecklas emot. 22 Syftet
med denna utveckling av förmågorna är att ge en spårbarhet från statsmakternas
krav på Försvarsmakten, som skall ligga som grund för flygstridskrafternas
utveckling och övningsverksamhet.
FMV har i sin systemanalys om lufttankning identifierat ett antal förmågor,
baserade på huvuduppgifterna II, VA och TI, som påverkas av en svensk
lufttankningsförmåga. Grunden för FMV systemanalys har varit att uppfylla de
delförmågekrav som ställs på flygstridskrafterna i Målbild 2010. 23

20

Prop 1999/2000:30 s 45
Ibid s 46
22
Inriktning av luftstridskrafternas förmågeutveckling perioden 2000-2003 (-2003),2000-05-01,
FVC 05 340:50410.
23
FMV Rapport ”Konsekvenser vid införande av lufttankningsförmåga
i de svenska flygstridskrafterna". Bilaga 1 till Analys 05 340:35172/00, s 3
21
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Nedan återfinns de operativa förmågor som kan påverkas vid lufttankning, enligt
FMV analys 24 och OPIL:s inriktning av luftstridskrafternas förmågeutveckling 25 .
Nedan återgivna förmågor är tagen ur FMV:s analys och kompletterade med
förmågor ur FM Luft 2010 26 , siffrorna anger vilka förmågor ur FM Luft 2010
som är integrerade och sammanslagna i punktsatsen.
Fredsbevarande/-framtvingande int. op.
?? Operativ/taktisk rörlighet
?? Uthållig närvaro och kontinuitet vid insats
?? Delta i övn/utb samt i op. enl. NATO-std.
Enl FM Luft 2010 förmågorna: II 316, 317, 414, 415, 322, 422, 110, 419
Väpnat angrepp
?? Flexibelt kunna anpassa beredskap
?? Långräckviddig bekämpning av: ledningsfunktioner, basområden,
transporter, utskjutningssystem och bärare
?? Bekämpa luftrörliga insatsstyrkor
?? Hög förbandsknuten operativ rörlighet
?? Samordnad bekämpning
?? Bekämpning på djupet av motståndarens territorium
?? Standardisering (NATO)
Enligt FM Luft 2010 förmå gorna: VA 14, 27, 28, 62, 72, 74, 111
Hävda territoriell integritet
?? Inhämta … taktisk und
?? Kraftsamla till prioriterat geografiskt område
?? Verka över hela landet i alla väder
?? Uthållig närvaro på internationellt område
?? Standardisering NATO
Enligt FM Luft 2010 förmågorna: TI 11,21,31,15,16,42
24

Ibid.
Inriktning av luftstridskrafternas förmågeutveckling perioden 2000-2003 (-2003),2000-05-01,
FVC 05 340:50410.
26
FTK, FM Luft 2010 ”FörmågeMålsättning för Luftstridskrafterna 2010” Utkast från 2000-0531, utlämnat av FHS:OPI Luft.
25
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Försvarsmaktsidé och målbild

Etablerandet av en europeisk krishanteringsstyrka har ökat kraven på de olika
medlemsländerna att bidra med militära förband. Förbanden måste kunna nyttjas
i såväl samverkan mellan de olika deltagande nationerna, som i det nationella
försvaret.

En

internationell

styrka

måste

sträva

efter

att

begränsa

våldsutnyttjandet och minimera förluster. Det är därför av stor vikt att
internationella insatser kan göras snabbt och på ett tidigt stadium, innan en
konflikt eskalerar. ”En internationell samverkan kräver en långtgående
interoperabilitet inom de områden där Sverige väljer att delta”27 .
Framtidens utveckling av Försvarsmakten måste bland annat ta hänsyn till
förmågan att vara interoperabel med andra europeiska försvarsmakter samt att
skapa behovssammansatta förbandsenheter. 28
Perspektivstudierna har framkommit med ett antal strategiska typsituationer
(STS). Dessa är framtagna utifrån att en konflikt sker i eller över det svenska
närområdet eller som fredsbevarande insats i Europa med dess randområden.
De strategiska typsituationerna är:29
(1) ”Väpnat angrepp” (Idébild A och B)
Typsituationerna innebär för flygstridskrafterna att kunna upptäcka
och

bekämpa

kryssningsmissiler.

Här

finns

ett

behov

av

underrättelsesystem som kan upptäcka och identifiera små mål på
långa avstånd. Insatstiden från upptäckt till verkan kan ställa krav på
patrullering i luften med stöd från lufttankning.
Flygstridskrafterna skall också svara för territoriell integritet inom
svenskt luftrum, övervakning av internationellt luftrum i svenskt
närområde samt luftrummet över operationsområdet.
Möjlighet att bekämpa och övervaka sjömål skall beaktas.

27

Försvarsmaktsidé och målbild, rapport 5, 2001. s 114.
Ibid s 101-120.
29
Ibid ss 135-150.
28
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(2) “Europeisk Peace-Enforcement” ( Idébild C)
Inriktningen är att svenska flygförband med kort varsel skall kunna
insättas i fredsframtvingande syfte, i Europa eller i dess närhet. I
detta

typfall

utnyttjas

flygstridskrafterna

flygförbudszoner samt för luft-

till

att

kontrollera

och markmålsbekämpning i

operationsområdet. Insatserna skall kunna ske med kort varsel i
samverkan med andra stater.
(3) ”Global Peace-Keeping” (Idebild D)
Flygstridskrafterna kommer ej att utnyttjas i detta scenario.
Flygstridskrafternas uppgifter kommer endast att vara territoriella
samt övervakning av internationellt luftrum i närområdet.
(4) ”Breddad hot- och riskbild” (Idèbild E)
Flygstridskrafterna utnyttjas för att svara för territoriell integritet
inom svenskt luftrum, övervakning av internationellt luftrum i
svenskt närområde. I uppgiften ingår att kunna ingripa mot olovlig
flygning genom svenskt luftrum.
2.4

PFP, Planning and review process (PARP)

Att tidigt använda flygstridskrafterna som ett verktyg vid internationell
krishantering för att demonstrera den politiska viljan, kommer att tillsammans
med diplomatiska och ekonomiska åtgärder, utgöra ett viktigt hjälpmedel i
framtida konflikthantering. 30
Sverige deltar sedan 1995 i den planerings- och översynsprocess (PARP) som
bedrivs inom ramen för Partnerskap För Fred (PFF).
Regeringen fattade 2000-06-21 beslut om att anta 60 partnerskapsmål inom
ramen för PARP. 31 Sverige kommer att utveckla partnerskapsmålen under
perioden 2001-2006. Partnerskapsmålen har utvecklats i dialog mellan Sverige
och NATO och är i huvudsak en fördjupning av de tio initiala
30
31

AP 3000, ”BRITISH AIR POWER DOCTRINE” ss 1.1.3 -1.1.4
Regeringsbeslut 2, 2000-06-21
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partnerskapsmålen. 32 Vilket innebär att Försvaret skall anpassas och integreras i
enlighet med NATO:s standard, för att kunna delta i internationella operationer.
PARP- målen som är förhandlade med NATO är nationella åtaganden med avsikt
att ställa resurser till förfogande för en eventuell NATO-ledd PFF- insats. Dessa
resurser är kvantitativa mål som angivits förutom detta har även framtagits
kvalitativa mål på de förband som ställs till förfogande. Det innebär att en analys
av vilka förmågor som krävs av de förband som ställs till förfogande har
genomförts.
Enligt PARP- målen har följande förband och förmågor anmälts för NATO- ledd
PFP-operation för flygstridskrafterna:
?? 4 transportplan C-130 Herkules med underhållsresurser.
?? 4 spaningsplan AJS 37 Viggen med basresurser fram till 2004. Därefter
avser regeringen att anmäla 8 stycken JAS 39 Gripen med både spaningsoch jaktförmåga samt basresurser.
Uppgifterna är övervakning av flygrestriktionsområden, så kallade "no fly
zones" och ”skydd av sjö- och markförband”33 . Snabbinsatsförbanden var
insatsklara 2001-01-01.34 Insats av förbanden ska kunna ske inom ramen för ett
FN-mandat.
Sverige har inom ramen för de 11 partnerskapsmålen som enbart berör
flygstridskrafterna skrivit att man avser studera möjligheten att anskaffa en
nationell lufttankningskapacitet, eller i samarbete med andra nationer skaffa
tillgång till denna förmåga. 35 För att kunna uppfylla detta har svenska
Flygvapnet beslutat om att uppgradera en Tp-84 Herkules (C-130) med
lufttank ningssystem för

att

kunna

träna

lufttankningsprocedurer. 36

32

Regeringsbeslut 2, 2000-06-21

33

Försvarsdepartementets pressmeddelande 2000-11-09.
34
http://www.mil.se/forband/swedint/rekry/swafrap/index.htm
35
36

PARP GOALS s 6
Flygvapennytt 4-2001, s27

JAS-

och C-130

piloter

i
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Länder som bidrar med utrustning eller förband till NATO-ledda multinationella
operationer, skall vara interoperabla med givna NATO-standarder. Ett exempel
är att NATO har beslutat att standardflygbränslet ska vara F-34. Den logistiska
vinsten med att endast behöva distribuera en sorts flygbränsle är att det förenklar
hanteringen till flygbaser. 37
Det svenska Flygvapnet, använder ett flygbränsle som heter MC75 i JAS 39
Gripen, vilket motsvarar NATO:s JP 4 (F40) och består av det kommersiella
flygbränslet Jet A1 med tillsats av små mängder “high-tech oil”. För att kunna
nyttja tankflygplan ur NATO behöver JAS-39 konverteras för att kunna använda
JP 5 (F-34) vid övningar eller operationer med NATO. Konsekvensen blir att det
måste utredas hur NATO :s bränsle påverkar de tekniska systemen i JASflygplanen.
För att medverka med tank flygplan i en NATO-ledd PFF-operation skall
lufttankningsutrustning för att vara godkänd inneha följande tekniska förmågor:
1) Transponder i mod C
2) Navigation

och

radiosystem

som

är

interoperabla

med

NATO:s

militära/civila flygtrafikkontroll.
3) Självförsvarsutrustning (VMS) enligt NATO standard ska finnas eftersom
tankflygplanet kan komma att operera i fientlig miljö.
4) Markpersonal och utrustning för service, underhåll och lastning bör medfölja
från bidragande nation till utgångsgruppering.
5) Personal och flygplan måste räkna med att ingå i en gemensam
multinationell styrka under ledning av NATO. Försörjning för att säkra
operationen måste genomföras. 38
2.5

EU:s krishanteringsstyrka

Under HFC39 -mötet i juni 2001, genomfördes en resursrevidering av
medlemsländernas militära bidrag till den EU-styrka, som skall vara upprättad år

37

PFP PLANNING PREVIEW PROCESS, SWEDEN, s 1-39
Ibid, s 1-1:22
39
EUMC, Doc 09/01, EU- DEFENCE HTF ” Helsinki Goal Task Force Catalog” juni 2001,
uppslag 5.
38

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
ChP 00-02
Håkan Jacobsson

ENSKILD UPPSATS
2002-06-20

19 100:2016
Sida 23 (81)

2003. Under detta möte konstaterades att medlemsländerna måste öka sitt
engagemang och truppbidrag för att kunna uppfylla HHG40 till slutet av år 2003.
EU

ska

kunna

erbjuda

en

militär

styrka

som

kan

genomföra

Petersbersgsuppgifterna.
Petersbergsuppgifterna är:41
?? humanitära insatser och räddningsinsatser,
?? fredsbevarande uppdrag, dvs. att med militär trupp eller polisstyrkor
bevaka ett krisområde, t.ex. efter en vapenvila, och
?? internationell krishantering med militära medel, inklusive operationer,
för att framtvinga fred i en konflikt.
Under HHG- mötet 2001 framkom stora brister i de militära förmågorna. Dessa
brister finns inom alla försvarsgrenar. Några av de mer påtagliga bristerna som
kan påverka målsättningen för en Europisk insatsstyrka är:
?? Marinen har brist på hangarbaserat flyg
?? Armens brist på förband både kvantitativt och som insatsklara förband.
?? Flygets brister är främst i förmågorna SEAD, AAR, AWACS, AEW och
CSAR. 42
Dessa brister kan begränsa EU-styrkans möjlighet till snabb etablering i en
internationell krissituation. 43
I juni 2001 hade de större europeiska lufttankningsnationerna 44 anmält 28
lufttankningsflygplan till EU-krishanteringsstyrka. 45 Det beräknade antalet
lufttankningsflygplan är 73 stycken, som kommer att krävas i en fullskalig
flygoperation med 300 stridsflygplan.
EU beräknar att fem stridsflygplan kan stödjas av ett lyfttankningsflygplan
resterande tanker flygplan kommer att användas till transportflygplan.

40

Helsinki Headline Goal
http://www.riksdagen.se/eu/EUblad/04.htm
42
Se ordlista bilaga 2.
43
Underlaget hämtat från CHOD genomgång den 23 Maj 2001. CD: EU- DEFENCE HTF ”
Helsinki Goal Task Force Catalog” juni 2001, uppslag 7.
44
Italien, Frankrike, England, Holland.
45
EUMC, Doc 09/01 EU - DEFENCE HTF ” Helsinki Goal Task Force Catalog” juni 2001,
uppslag 6, s 2.
41
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Konsekvenser för svenska flygstridskrafter.

Uppgifterna för flygstridskrafterna kommer troligtvis att skilja sig mellan de
nationella kraven på förmågor jämfört med de internationella kraven.
STS pekar på ett behov av en luftförsvarsförmåga som har hög operativ rörlighet
med möjlighet att bekämpa små till medelstora mål. Genom föregående
försvarsbeslut har antalet flygbaser minskat, och med de minskar förmågan att
basera stridsflyg. Detta är särskilt påtagligt i de norra delarna av Sverige. 46
Flygstridskrafterna skall kunna utnyttjas kraftsamlat till olika uppgifter eller
områden. Kraftsamling skall kunna ske till uppgift, tid och rum. Neddragningen
av flygdivisioner och antalet flygbaser innebär att ett större antal flygplan
kommer att baseras på de kvarvarande baserna. Detta kommer att innebära
logistiska problem vid en kraftsamling i någon landsända, främst i Norrland.
Genom ett minskat antal flygbaser har även möjligheten till skydd genom
spridning av resurserna minskat. JAS 39 inbyggda räckvidd har begränsningar
om endast flygbaser i södra Sverige kan nyttjas för operationer i norra Sverige
eller vise versa. 47
Internationellt har lufttankning nyttjats en längre tid för att snabbt kunna nyttja
och utöka flygstridskrafternas fart och räckvidd. Det har gett möjligheten att
snabbt insätta flygstridskrafter kraftsamlat och reducera risken för förluster. EU
och NATO betonar möjligheten att snabbt kunna etablera en internationell
flygstyrka vid en fredsbevarande insats. 48
Svenska flygförband kommer att kunna insättas i rollerna luftförsvar och
spaning. 49 Erfarenheter från Kosovo- och Gulfkriget visar på behovet av att
kunna vara uthållig i luften. För förband i luftförsvarsrollen kunde insatstiden i
luften vara över 6 timmar 50 . Detta krävde i sin tur att deltagande nationers
flygstridskrafter kunde lufttankas och att det fanns en gemensam standard i
lufttankningsproceduren.
46

Se bilaga 3.
Ibid.
48
NATO Allied Joint Doctrine AJP 01(A) Kap 7-2 s 111.
49
JAS 39 Gripen.
50
Diskussion med Norska flygofficeren Övlt Mårten Klever, den 18 april 2002.
47
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Multi-role-flygplan51 kan användas effektivt i en internationell flygstyrka,
genom att ha multi- role och swing-role flygplan kan antalet flygplan minskas
och på så sätt kan kostnaderna reduceras. En Force Commander (FC) kommer
med största sannorlighet att begära att få nyttja de tillförda flygresurserna till alla
de uppgifter som ställs. Det kan innebära krav på att svenska flygstridskrafter
kan användas till andra uppgifter och nyttjas för markmålsbekämpning i en
internationell flygstyrka.
2.7

Slutsatser

För att uppnå NATO-standard på de Svenska Tp-84 Herkules krävs en stor
modifiering, framförallt när det gäller radio- och självförsvarsutrustning.
För att JAS-39 skall kunna medverka i en internationell flygoperation inom
NATO krävs att flygplanet är interoperabelt med NATO-standard. Ett ex är att
JAS-39 bör konverteras så att NATO:s JP5 bräns le kan användas.
Försvarsbesluten 1996 och 2001 har inneburit en kraftfull reducering av antalet
flygbaser, konsekvensen har blivit att det finns mindre antal start och landnings
möjligheter, särskilt i norra delarna av Sverige. Det kan innebära att vid en
konflikt i eller i närheten av Sverige har möjlighet till basering av eget och
internationellt flyg minskat. Sårbarheten och möjlighet till påverkan, om en eller
flera baser utsätts för sabotage eller annan förstörelse, har ökat. Det kommer att
påverka möjligheten till snabb kraftsamling genom att det kommer att ta lång tid
till insats och samtidigt påverka uthålligheten i förbanden.
Flygoperativa förmågor som kan påverkas av en lufttankningsresurs, kommer
främst

att

vara

förmågor

som

berör

rörlighet,

uthållighet

och

samordning/interoperabilitet.
Strategiska studier påvisar behovet av en ökad förmåga till rörlighet för svenska
flygstridskrafterna nationellt som internationellt. Ökad rörligheten ger en
51

Swing-role: Piloten kan byta uppdrag i luften från t.ex. spaning till bekämpning av markmål.
Multi-role: Flygplanet kan beväpnas och genomföra olika typer av uppdrag t.ex. luftförsvar,
attack och spaning.
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möjlighet att tidigt vara på plats i en konflikt, och ger också en ökad uthållighet
genom att flygförbanden snabbt kan förstärka operationen om det behövs.
Sverige har utökat sitt internationella åtagande genom beslut om att utveckla
samarbetet med NATO/PFF. Detta samarbete kan leda till att svenska
flygstridskrafter kommer att insättas i internationella flygoperationer under
ledning av NATO. För att kunna uppfylla PARP målen skall Sverige utveckla en
lufttankningsförmåga vilket kommer att innebära en anpassning mot NATO av
material och persona l.
Trots

påtryckningar

från

HHG- gruppen

påvisar

Europa

och

EU:s

krishanteringsstyrka stora brister i lufttankningsförmåga främst gäller det större
tankflygplan som kan stödja en flygoperation. Bristen kan påverka strategisk och
operativ rörlighet och medföra begränsningar i EU-styrkans flygräckvidd vid en
insats.
Den stora bristen på tankflygplan kommer att innebära att nationer som inte har
egna tankflygplan, inte kan räkna med att stödjas av andra nationers
lufttankningsflygplan. Om Sverige i framtiden ska delta med 8 stycken JAS 39 i
internationella

uppdrag

och

EU

beräknar

att

det

går

fem

stridsflygplan/ tank flygplan kommer det att innebära ett behov av en svensk
tank flygplan.
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Vad är lufttankning?
3.1

Historiebeskrivning av lufttankning
3.1.1 Första försöken

Försök till lufttankning genomfördes redan år 1918. Piloter från U.S. Navy
gjorde försök att ”fiska” upp bensindunkar från Potomac floden. Tanken var att
på detta sätt kunna hämta drivmedel från fartyg för att ta sig över haven.
Bland de mest spektakulära och våghalsiga pionjärförsöken genomfördes 1921,
då en flygare vid namn Wesly May klättrade över vingen från en flygande
dubbeldeckare till ett annan, med en 20 liters bränsledunk fastsatt på ryggen. 53
Försöken utvidgades och år 1923 genomfördes de första tankningarna via slang
mellan två flygande flygplan. Under 1929 lyckades man genom 43
lufttankningar hålla en dubbeldeckare i luften i 150 timmar. Försöken var mer
till för att sätta långflygningsrekord än för operativa ändamål, men det var
starten på dagens utveckling av lufttankningsflygplan.
Under andra världskriget finns ingen dokumentation om att någon part skulle ha
använt sig av lufttankning, den sista större konflikten där lufttankningstekniken
inte användes.
I mars 1946 bildades U.S. Air Force Strategic Air Command (SAC) på Offutt
AFB. Syftet med SAC var att symbolisera USA:s utrikespolitik mot
Sovjetunionen: avskräckning med möjlighet till långräckviddiga kärnvapen
operationer. 54 Under 1949 hade USA 35 B-29 modifierade för lufttankning, med
räckvidd att nå Sovjetunionen från Island eller Alaska.
3.1.2 Milstolpar i lufttankningens historia
1950 genomfördes den första jordenruntflygningen med en B-50. Samma år
levererades det första flygplanet med lufttankningsbom 55 , en B-29 och det första
jetflygplanet lufttankades. 1951 genomfördes den första lufttankningen under
53

Tom Clancy “Fighter Wing”, HarperCollinsPublishers 1996, London. s 108
http://www.stratcom.af.mil/, 020110.
55
Tillverkare var Boeing Aircraft i USA. Lufttankningsbom se kap 3.2.4.
54
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krigsförhållanden i Koreakriget. 1953 genomfördes den första ombaseringen
non-stop av stridsflygplan över Atlanten.
I början av 1960-talet nådde SAC sitt högsta antal lufttankningsflygplan
någonsin, 1095 st.
3.1.3 Vietnam, Gulfkriget, Kosovo.
Under

Vietnamkriget

genomfördes

mellan

1964-73 totalt ca 195000

lufttankningsföretag. Många av de kampanjer som genomfördes var helt
beroende av lufttankning. 56
Under Gulfkriget genomfördes en omfattande lufttankningsoperation. Under
uppbyggnadsfasen inför operationen ”Desert Storm” ombaserades ca 1000
stridsflygplan från USA till området kring Persiska viken, understödda av ca 100
tankflygplan.
Under Gulfkrigets 43 dagar genomfördes tankning av ca 1000 fpl/dygn och ca
350 tankerföretag/dygn. Av totalt 340 st lufttankningsflygplan som var
verksamma i Persiska viken kom ca 300 från USA. Hälften av USA:s
tankflygplanflotta var baserat i området. Sammanlagt utfördes 50 000
lufttankningar. En anledning varför Tactical Air Control Center (TACC) inte
begärde mer flygstyrkor till Gulfområdet under operation ”Desert Storm”, trots
att det fanns tillgängliga styrkor i Europa, var koalitionens begränsade
lufttankningskapacitet. 58
Under operation ”Allied Force” i Kosovo uppvisade de europeiska NATOmedlemmarna brister i förmåga avseende bl a precisionsbekämpning, strategisk
rörlighet och lufttankningsförmåga. 59 U.S Air Force stod för närmare 90% av
lufttankningsflygplanen av NATO-styrkan under Kosovo-kampanjen. Totalt

56

Smithsonian. Air & Space, Nov 1997.
Se ordlista i bilaga 2.
58
FOA rapport A 10026-1.4,Kriget vid Persiska viken 1990-91, 1991, s 35
59
Enligt vice commander US Air Forces in Europe Lt Gen William J. Begert.
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj99/win99/begert.htm (2002-03-21)
57

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
ChP 00-02
Håkan Jacobsson

ENSKILD UPPSATS
2002-06-20

19 100:2016
Sida 29 (81)

hade USA 175 tankflygplan i området, som flög över 5000 uppdrag för att tanka
24.000 flygplan60 av totalt 38.004 genomförda uppdrag. 61
Återigen visade USA sin strategiska rörlighet, genom att med flygplanet B-2
Spirit genomföra attacker mot strategiska mål i Kosovo från USA med hjälp av
lufttankning. 62 “Reaching nearly any point on the globe from any other point is
possible in a matter of hours. Through aerial refueling, there is no spot on the
earth's surface that cannot be reached within less than 20 hours, many within
half that time.”63
Utan lufttankning har operationen ”Allied Force” inte varit möjlig att
genomföra. 64 Förutom att stödja stridsuppdragen genomfördes ett stort antal
transportflygningar med lufttankningsflygplan för att ombasera och förstärka
amerikanska styrkorna i Europa.
3.2

Principen för lufttankning
3.2.1 Inledning

I USA utvecklades två olika metoder för lufttankning. Den första var prob-anddrogue 65 metoden, vilket innebar att givarflygplanet vinschade ut en slang med
en konisk tratt (drogue) som kunde ”spetsas” av mottagarflygplanets fasta eller
utfällbara teleskopiska bränslerör (prob). Denna metod kom U.S.Navy, Royal
Air Force och ett antal NATO-länder att föredra.
Den andra metoden benämns Boeings ”Flying Boom”. Denna metod styrdes från
en bom-operatör från ett givarflygplan, dennes uppgift var att styra en
teleskopisk

bom

mot

mottagarflygplanets

bränsleanslutning,

medan

mottagarflygplanet försökte formationsflyga efter tankflygplanets turbulenta luft.

60

FOA rapport A 10026-1.4,Kriget vid Persiska viken 1990-91, 1991, s 1
Anderew Brookes. Hard European Lesson from the Kosovo air campaign, 2000, s 5-9
62
För varje B-2 attack behövdes 14 CAP/eskortflygplan, Electric Counter Measure (ECM) och
Suppress Enemy Air Defense flygplan samt AWACS och lufttankningsflygplanet RC-135 River
Joint.
63
The US Air Force in 2025. http://www.maxwell.af.mil/au/2025. Chapter 4, s 1.
64
Andrew Brookes, “Hard European Lesson from the Kosovo air campaign”,Institutt for
forsvarsstudier (IFS) Tollbugt, Oslo. s 9.
65
Fritt översatt ”rör och tratt”, vilket avser konstruktionen på mottagarflygplan – givarflygplan.
Enligt ordlista prob och vindstrut.
61
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av

bränsleanslutningarna ska genomföras av professionell personal. 67
Dessa två metoderna är inte kompatibla med varandra. Till vissa tankflygplan
utrustade med bomsystemet kan adapter 68 kopplas till slutet på bommen för att
kunna tanka flygplan med rörkoppling.
Bränslekopplingar har standardiserats mellan olika tillverkarnationer inom
NATO.69
3.2.2 Lufttankning från ”probe and drogue”70
Tankflygplanets bränsleöverföringsslang är upplindad på en motordriven
trumma eller rulle. För att släppa ut slangen lossas bromsarna på slangtrumman
och luftströmmen drar ut slangen i kontrollerad hastighet med hjälp av tratten.
När sedan slangen är fullt utvinschad inkopplas ett momentinstrument som
mäter och balanserar ut luftströmmens dragkraft på tratten. Detta moment
bibehålles och absorberar kraften under ihopkoppling med mottagarflygplanet.
Denna flexibilitet i slangvinschen förhindrar att slangen/tratten kommer i
svängning vid anslutning till mo ttagarflygplanet.
När kontakten är ansluten påverkar mottagarflygplanets bränslerör trattens
kopplingsanordning för att anslutningen ska bli tät och bränsleventilerna i tratt
och rör kan öppna. Därefter kommer mottagarflygplanet att flyga något framåt
och trycka slangen in i trumman. När tillräckligt av slangen är intryckt71 i
trumman öppnar huvudbränsleventilen och överföring av bränsle kan ske.
Efter genomförd tankning backar mottagarflygplanet, genom gasavdrag, till
positionen för inkoppling. Bränsleve ntilen stänger automatiskt när slangen
närmar sig fullt utvinschat läge. När slangen är fullt utvinschad stänger

66

U.S Air Force.
Tom Clancy “Fighter Wing”, HarperCollinsPublishers 1996, London. s 109
68
S.k. Boom Drogue Adapter kit (BDA)
69
Standardization Agreement (STANAG) nr 3447.
70
ATP 56 (A), kap 3-1.
71
Generellt behöver mottagarflygplanet trycka tillbaka slangen ca 2m för att öppna
bränsleventilen, men det finns olika typer av lufttankningsutrustningar. Därefter kan slangen
ytterligare tryckas 7m framåt med öppen bränsleventil.
67
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trattens

fastkopplingsanordning mottagarens bränslerör.
Om tankerpiloten kommenderar ”avbryt” backar mottagarflygplanet snabbt
genom hastigt gasavdrag. En sensor i vinschen kommer att känna av den snabba
slangrörelsen och automatiskt stänga bränsleventilen och bromsa vinschen. Detta
medför att en snabb losskoppling sker innan slangen nått fullt utvinschat läge
vilket kan orsaka svängningar i tratt och slang med skador på flygplan eller
utrustning.
3.2.3 Lufttankerutrustningar (Tankpumpar).
Det finns två generella typer av lufttankningsutrustningar:
1. Lufttankningspod är ett självförsörjande system som endast behöver
bränsle och ström (låg spänning) från värdflygplanet. Drivningen för
slangtrumman och bränslepumpen sker genom en ram- luft-driven turbin.
Dessa lufttankningspoddar kan vara ett alternativ för stridsflygplan att
förlänga sin räckvidd utan att ha tillgång till större lufttankningsflygplan.
Poddarna är fästa under vingen eller i en av balkarna.
Lufttankningspoddar kan även fästas på större lufttankningsflygplan, ofta
burna i balkar under varje vinge.
2. Integrerad lufttankningsutrustning är ofta inbyggd i flygplankroppen med
en kåpa eller tunnel där bränsleslangen kan löpa ut. Integrerade system
kan

använda

slangtrumman,

olika
de

typer
kan

av

vara

drivning
t.ex.

för

bränslepumpar

hydrauliska,

elektriska

och
eller

pneumatiska.
3.2.4 Lufttankning från bom 72
Tankningsflygplanet är utrustad med en flygande teleskopisk bom som går att
styra.

Änden

på

bommen

är

utformad

som

ett

bränslemunstycke.

Mottagarflygplanet har en motsvarande koppling för mottagning av bränsle.
Mottagande flygplan formationsflyger på en speciell plats medan tankflygplanet
bomoperatör manövrerar och förlänger bommen för att erhålla kontakt med
72

NATO ATP 56 (A), kap 3-3. “The NATO Air to Air Refuelling document”
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mottagarens koppling. Vissa bommar är utrustade med intercomsystem vilken
medger direkt kommunikation med utrustade mo ttagarflygplan.
För att hjälpa mottagaren att erhålla rätt position och för att hjälpa bomoperatören finns två olika hjälpmedel:
?? Det första hjälpmedlet är ”Pilot Director Lights” (PDL). Under
flygplankroppen på tankningsflygplanet finns två parallella ljusstaplar.
De informerar mottagaren hur han skall manövrera för att komma i rätt
position för tankning. Det ena lampstapeln ger höjd läge och den andra
ger framåt- respektive bakåtkommando. Det finns också färgade band på
teleskopsdelen

av

bommen

för

att

underlätta

inkoppling

och

tankningsprocedur.
?? Det andra hjälpmedlet är ”AAR Equipment Lights”. Tankflygplan med
bom är utrustade med ett stjärtmonterat flodljus som lyser upp
mottagaren för att hjälpa operatören i tankflygplanet. Även bommen är
utrustad med en munstyckes lampa för att hjälpa operatören att finna
mottagarens bränslekoppling.
Bommen har en speciell fastkoppling i tankflygplanet, vilket begränsar
rörelsefriheten hos mottagarflygplanet. Om mottagarflygplanet rör sig utanför
tillåten rörelseenvelop kommer tankningen att avbrytas.
När tankningen är genomförd, kopplar operatören i tankflygplanet bort
anslutningen medan mottagaren ligger kvar på samma plats intill dess att
operatören bekräftar losskoppling.
3.2.5 Lufttankning från Boom Drogue Adapter (BDA)73
Lufttankningsflygplan av typen KC-135 och C135FR, kan modifieras med en
adapter för att kunna tanka flygplan med röranslutning. Adaptern består av en
3m lång bränsleslang med en hård tratt, vilket innebär att det inte finns något
dämpande system i denna konstruktion. Mottagande flygplan måste därför agera
med stor försiktighet vid in- och urkopplingsmomentet.
En hård inkoppling (fart >2 knop) eller en felaktig urkoppling kan leda till ett
trasigt bränsleinkopplingsrör eller en avsliten bränsleslang. Efter inkoppling
73

RAF/NATO ATP 56 (A), kap 3-3. “The NATO Air to Air Refuelling document”
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medges endast 1.50m rörelse framåt eller bakåt. Losskoppling sker genom att
mottagar planet backar försiktigt.
3.2.6 Bränsletryck och bränsleflöden
För att stödja strategiska ombaseringar som vid Gulf- eller Kosovokrigen krävde
att tankningsflygplanet hade lång räckvidd, stor överförbar bränslemängd,
förmåga att kunna lämna bränsle i hög fart och på hög höjd.
Av ovan redovisade lufttankningsutrustningarna ges stora variationer i
bränsleöverföringshastighet.

Tankning

från

bom

erbjuder

det

största

bränsleflödet, med upp till 3650 kg/min. 74
Ett integrerat lufttankningssystem i ett tankflygplan kan klara ett bränsleflöde på
2300 kg/min, medan ett slangsystem i kapsel som (t.ex. C-130 Herkules) klarar
890-1000 kg/min. Bränsletrycket är standardiserat till 3.5 bar, vid mottagarens
koppling. 75
3.2.7 Lufttankningsflygplan i Europa och USA
USA har i särklass den största tankerflottan. De 552 stycken Boeing KC-135R
Stratotanker är ryggraden i den Amerikanska tankerflottan. Flygplanen byggdes
mellan åren 1956 till1966. Flygplanen har modifierats med modern elektronik
och nya motorer och kommer att vara i tjänst många år framöver. USA har en
mindre flotta av den nyare lufttanknings flygplanet KC-10 Extender76 . Båda
flygplanstyperna är utrustade för tankning via bom, KC-10 har även slang/tratt
koppling medan KC-135 kan utrustas med BDA för tankning via slang/tratt. 77
I Europa finns ett fåtal tankerflygplan i länderna Italien, Spanien, England
Frankrike och Holland. Även Turkiet har lufttankningsflygplan. Europa har både
förmågan att tanka stridsflygplan med bom- och via slang/tratt-anslutningar.
Generellt

74

har

länder

med

Amerikanska

F16

flygplan

(Turkiet,

RAF/NATO ATP 56 (A) Annex 10R och 10 S. (Allied Tactical Publication) se bilaga 5 och 6.
Tankningshastigheten kan begränsas av mottagande flygplans koppling och dess förmåga att
motta bränsle.
76
Tom Clancy “Fighter Wing”, HarperCollinsPublishers 1996, London. s 106
77
NATO ATP-56(A) Annex 10R och 10 S. (Allied Tactical Publication) se bilaga 5 och 6.
75
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Holland),tankflygplan med bom anslutning övriga har slang/tratt koppling. 78 För
mer detaljerad information se bilaga 4 och 5.
Framtida tankflygplan kommer att vara s.k. Multi-role Tanker Transport
(MRTT) flygplan. Den Europeiska flygplan tillverkaren Airbus har lanserat
A310-300 som kommer att vara ett MRTT- flygplan. Flygplanet ska kunna
konverteras för rollerna: lufttankning, fraktflyg, och passagerar transport. I
lufttankningsrollen kommer lastkapaciteten att vara 96000 liter som kan
jämföras med C-130 på 13500 liter. 79
3.2.8 Internationell användning
“Air-to-Air Refuelling (AAR) contributes to air operations as a force multiplier
by extending the range, and/or time-on-task and flexibility of aircraft, as well as
enabling a trade-off between fuel load and weapon or payload. It allows air
power to be projected over great distances or concentrated where and when it is
most needed.”80
Lufttankning delas upp i två stora användningsområden. Det första är
Strategisk lufttankning som genomförs vid t.ex. ombasering från Canada/USA
till Europa. Vid ombaseringen till Gulfkriget användes 100 stycken
lufttankningsflygplan för att stödja stridsflygets transport till Saudiarabien. Även
under anfallen mot Kosovo och senare mot Afghanistan har strategiska
lufttankningar genomförts för att anflygning och återflygning skall kunna ske
med B-2 Spirit och B-52 bombare.
Den andra typen är operativ/taktisk lufttankning. Denna teknik användes under
Gulf- och Kosovo-konflikterna. Uppgiften är då att fungera som tankstatio ner åt
flygplan som återvänder från operationsområdet med lite bränsle kvar. Eller för
att fylla upp flygplan som har startat med maximal vapenlast och som därför
förbrukat mycket bränsle vid start. Den främsta uppgiften var att tanka de
flygplan som genomförde luftförsvar och behövde tanka ett antal gånger per
flyguppdrag.
78

NATO ATP-56(A) Annex 10R och 10 S. Se bilaga 4 och 5.
Flygvapennytt 4-2001, s27
80
NATO AJP-01, Kap 7-4 (Allied Joint Publication)
79

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
ChP 00-02
Håkan Jacobsson

19 100:2016

ENSKILD UPPSATS
2002-06-20

Sida 35 (81)

I erfarenheter från de senare flygoperationerna kan man utläsa att deltagare i
framtida konflikter måste ha förmågan att genomföra uppdrag på långa avstånd,
eller över en lång tid med precisionsvapen i alla väder och ljusförhållanden. 81
Internationellt och främst från USA kommer ett ökat krav på att deltagarna i en
internationell flygoperation skall vara interoperabel eller anpassningsbar mot de
tekniska och vapensystem som används i operationen. 82
3.3

Slutsatser

Inom NATO finns det två internationella system för lufttankning. Dessa är
standardiserade enligt NATO –standard. Genom att det finns två olika
tankningsmetoder, som endast till viss del är kompatibel med varandra, gör att
en operationsplanering måste ta hänsyn till båda systemen. Eftersom båda
metoderna är spridda över Europa måste även EU:s insatsstyrka planera med att
flygresurser från de båda metoderna kommer att medverka i en krishantering.
Dubba lufttankningsmetoder kommer att öka kostnaderna och komplicera
planeringen

för

nyttjandet

av

lufttankningsflygplan.

Många

amerikansktillverkade flygplan använder bom-anslutning medan huvuddelen av
europeiskt tillverkade flygplan använder slang/tratt- metoden.
I

de

konflikter

som

USA

har

medverkat

i

har

huvuddelen

av

lufttankningsflygplanen varit från U.S.Air Force. Flygplanen som använts i
lufttankningsoperationerna är KC-135 Stratotanker och KC-10 Extender, båda
kan genomföra tankning med både slang/tratt- och bom- metoden. Om
tank ningspoddar används kommer bränsleflödet att vara 1/3 del av bomtankning. Konsekvensen blir att tankningen från vingpoddar tar tre gånger så
lång tid än vid tankning genom bom.
Flygoperationer genomförs i större omfattning på natten, främst har det varit för
att dra nytta av den tekniska överlägsenheten. Lufttankning ställer stora krav på
precisions flygning under genomförandet, speciellt vid tankning i mörker. Det
81

STRENGTHENING TRANSATLANTIC SECURITY A U.S. STRATEGY FOR THE 21ST
CENTURY.
82
Department of defense, Strengthening Transatlantic Security “A U.S.STRATEGY FOR THE
21ST CENTURY” USA 2000, s 16.
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kommer att ställa krav på att Svenska flygförare kan lufttanka i mörker om de
ska medverka i en flygoperation.
Erfarenhet från internationella flygoperationer i Gulfkriget och Kosovokampanjen, talar för att flygstridskrafterna baseras på betydande avstånd från ett
operationsområde eller att det endast finns ett fåtal baseringsmöjligheter i ett
område. Tankflygplanen kräver långa start- och landningsbanor genom sin
tyngd, vilket det kan vara brist på vid ett operationsområde.
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JAS 39 Gripen och de fem grundelementen.
4.1

JAS 39 Gripen

Efter riksdagsbeslut i början av 1982 tecknades ett avtal mellan FMV och
industrigruppen

JAS

om

utveckling

av

JAS

39

Gripen.

Det

perspektivplanearbete som arbetats fram av ÖB hade enligt dåvarande
försvarsministern ”…visat på ett operativt behov av en ny gemensam plattform
för jakt-, attack- och spaningsuppdrag under 1990-talet”83 . Kravet från
Försvarsmakten var att flygplanet skulle möta de särskilt svenska kraven på
allsidighet och operativa förutsättningar samt att flygplanet skulle vara lätt. 84
SAAB utvecklade ett litet effektivt multi-role- flygplan som dimensionerats efter
jaktflyguppgiftens krav på fart, acceleration och svängförmåga. Gripen är det
första operativa generation-fyra flygplan85 med inbyggd förmåga att klara olika
typer av uppdrag, vilket är en grundförutsättning för den operativa flexibiliteten.
4.1.1 Bekämpningssystem
Med

sin

tekniska

mångsidighet

och

korta

reaktionstid

kan

flygets

bekämpningssystem sättas in kraftsamlat inom timmar eller högst några dagar
över hela världen. Ett ökat krav på träffsäkerhet och minskad tolerans fö r sk.
collateral damage, vilket har ställt krav på användning av precisionsstyrda
vapen. Möjligheten att kunna skifta uppgifter i luften genom att använda ett
multi-role- flygplan med swing-role kapacitet kommer att öka i takt med att
generation-fyra flygplan implementeras. Det kommer att öka flygets möjligheter
att tränga djupt in på angriparens territorium och där slå mot olika typer av
strategiska och taktiska mål.

83

Jan Ahlgren, Lars Christofferson, Lasse Jansson, Anders Linnér. Faktabok om GRIPEN,
Utgåva 4, JAS AB, 1998, s 10
84
Trenden var att varje ny flygplanstyp större och avsevärt dyrare än sin föregångare, främst
gällande driftskostnader. Kravet var att JAS skulle vara 50% lättare än Viggen och med
bibehållen prestanda. Kostnad och vikt står ofta i direkt relation till varandra.
85
Fjärde generationens flygplan är systemflygplan med överljudsprestanda och med en digital
uppbyggd infrastruktur samt fullt integrerade datoriserade systen, som nyttjar en gemensam
databas och standardiserade gränssnitt.
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Att ha räckvidd för att nå en motståndare med avancerade bekämpningssystem
kan räcka för att avskräcka honom att genomföra en aggressiv handling.
Genom Gripens totala systemintegration86 kan bekämpningssystemet anpassas
till en mängd olika vapen. Vapenlasterna kan kombineras så att flygplanet under
ett och samma uppdrag kan användas i alla tre rollerna, sk swing-role.
JAS-39 bekämpningssystem medger bekämpning av luft-, mark- och sjömål
under såväl dager som mörker under alla väderförhållanden.
Gripen kan bära ca fem ton vapen fördelat på 8 balkplatser. Balkarna är
placerade på vingar och flygplankroppen. Vapenbalkarna är mekaniskt och
elektriskt NATO-kompatibla.
JAS-39 är utrustad med avancerad databus s.k. MIL-STD-1553B till
vapenbalkarna som kan anpassas till nya vapen. Denna teknik möjliggör att t.ex.
styrda vapen, som kräver elektronisk kommunikation mellan bärare och vapen
kan installeras. 87
JAS-39 kan bära följande last för jakt- och attackuppdrag:
Vapen

Jakt

IR-robotar
RR-robotar
Sjömålsrobot
Markmål

X
X

Mark/
sjömål

X
X

Bombkapsel
Raketkapsel

X
X

Bomber

X

ECM-kapsel
FLIR-kapsel
Målutpekningskapsel
Fälltankar

X

X

X
X
X
X

Flygvapnet

Anm

Rb 74,Rb 24
Rb 99
Rb15
Rb 75
KEDP 350
Bk 39

Sidewinder
AMRAAM
Maverick
Taurus
13.5 cm
Smarta, järn, cluster

1100 liter/tank

Max 3 tankar

Förutom denna beväpning har Gripen en inbyggd 27 mm höghastighetskanon av
märket Mauser.
86

JAS 39 Gripen är byggd efter konceptet ”system av system”, vilket innebär att nya
komponenter eller system kan snabbt och enkelt integreras med flygplanet.
87
Jan Ahlgren, Lars Christofferson, Lasse Jansson, Anders Linnér. Faktabok om GRIPEN,
Utgåva 4, JAS AB, 1998, s 22-47.
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Genom att Gripens har multi-role- och swing-role- förmåga kan de ställas om till
alternativa målval eller genomföra flera uppgifter. En motståndare kommer inte i
förväg att veta hur många flygplan som finns av varje kategori.
4.1.2 Rörlighet
Det är rörlighet som utmärker luftmakten. 88 Flygets unika möjligheter att snabbt
kunna förflytta sig över stora avstånd och utan fördröjning genomföra
bekämpning, är en egenskap som skiljer flyget från andra stridskrafter. Genom
ny teknik inom positions- och navigationshjälpmedel, som t.ex. GPS, kan
flygplan idag orientera sig över långa avstånd och möta lufttankningsflygplan
över hav eller land. 89 Detta har givit flygstridskrafterna möjlighet att globalt
insättas för insatser. 90 Genom den inbyggda mobiliteten kan flygstridskrafter
insättas för att visa militär närvaro och för att demonstrera den politiska viljan
vid en konflikt. Flygets snabba utplacering och omplacering i ett avlägset
krisområde är ett politiskt maktmedel som mer och mer används som
konfliktförhindrande åtgärd.
JAS-39 har en aktionsradie på ca 800 km91 utan komplettering av bränsle.
Räckvidden påverkar flygets möjlighet att slå mot en geografisk plats. Svenskt
flyg har fram till 1990-talet haft en sådan roll att spridning av våra resurser har
skett på ett stort antal flygbaser. Flygbaserna har varit kustnära belägna för att
tidigt kunna möta en fiende. Målet var att försvara svenskt territorium från ett
stort antal spridda flygbaser med flera start- och landningsmöjligheter. JAS
systemet utvecklades under dessa förhållanden och erhöll också förmågor som
t.ex. landning och starter på korta banor (800m), korta klargöringstider på
marken och hög tillgänglighet. JAS-systemets nackdelar ligger främst i
begränsad tid i luften.

88

AF2025 ”The US Air Force in 2025” http://www.au.af.mil/au/2025/volume4/chap01/v4c14.htm , s 4.
89
Daniel Gouré m.fl. Air and Space Power in the New Millennium The Center for Strategic and
International Studies (CSIS) Washington, D.C. USA 1997, s 13.
90
Idag har endast USAF kapaciteten att reagera mot en fientlig handling globalt, menande
insättande av flyganfall över hela jorden. Flera flygvapen har däremot förmåga att ombasera
global t.ex Frankrike och Kanada.
91
Försvarsmakten och försvaretsmaterielverk, FLYGPLAN KORT, Stockholm 1999, s228
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Vid en jämförelse med andra nationers flygsystem kan man konstatera en annan
prioritering än den svenska. Internationellt kan man se egenskaper som långa
räckvidder och lång aktionstid, liksom längre och mer komplicerad service på
marken.
JAS-39 delserie 3 och modifierade delserie 2 flygplan kommer att utrustas med
lufttankningsbom för att kunna tanka enligt slang/tratt metoden. Lufttankning
kommer att påverka JAS-39 räckvidd och uthållighet i luften.
4.1.3 Uthållighet
Manöverkrigföring grundas på att man innesluter angriparens starka förmågor
medan man söker hans svaga punkter och därefter utdelar det avgörande slaget.
Flygstridskrafterna är känsliga för bekämpning och måste därför kunna anpassa
sig och vidta skyddsåtgärder mot nya hot samtidigt som nya tekniska lösningar
skall kunna appliceras på vapenplattformen. Genom att kunna förändra och
anpassa flygplan och flygbassystem på korta tider kommer överlevnaden att öka.
JAS-39 är konstruerad för en mycket hög tillgänglighet, s.k.”advanced
simplicity”. Flygplan kan efter stridsinsats klargöras och ombeväpnas för nästa
uppdrag av en officer och fem värnpliktiga på ca 10 minuter, vilket minskar
bekämpningsrisken på marken. Inbyggda testsystem möjliggör snabb felsökning
i luften och på marken. Testsystemet kan underrätta teknisk personal om
tekniska fel och piloten kan anvisas lämplig flygbas där utbyte av trasig apparat
kan ske. Kommunikationsteknik och inbyggda automatiska testsystem ger JAS
39 Gripen unik flexibilitet i anpassning av underhållet vilket ökar uthålligheten.
Den höga datoriseringen innebär stor flexibilitet genom att den underlättar
tekniska förändringar. Många taktiska och tekniska förändringar kan snabbt
introduceras genom att mjukvaran i flygplanet förnyas. Detta innebär att nya
vapen eller andra tekniska applikationer, på kort tid kan implementeras i
systemet utan att flygplanet måste tas in på verkstad för ombyggnad.

JAS-39 är svår att upptäcka såväl på marken som i luften genom att den har en
liten signatur både med avseende på radar- och värmestrålning. Gripen har en
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inbyggd reservkraftsanläggning92 vilket medger hög beredskap på marken med
möjlighet att sprida flygplanen över en stor yta. Detta försvårar en angripares
möjligheter att slå ut flygplanet på marken.
4.1.4 Ledning
En framgångsrik operation är inte en fråga om vem som sätter in mest personal
eller bäst teknik på ett slagfält, utan handlar mer om vilken opponent som har
bäst kunskap om slagfältet. 93 Genom att spektrumet av konflikter ökar och blir
mer komplexa i sin natur måste en framtida C2 -organisation94 , mer än förut,
kunna anpassas mot fart, flexibilitet, integration och innovation. 95
För att kunna leda flygstridskrafterna är det av vikt att insamla erforderlig
information

för

att

täcka

det

behov

av

kunskaper

som

behövs.

Flygstridskrafterna har en unik förmåga att kunna insamla och utnyttja
information om fiendens stridskrafter genom att kunna röra sig i tredje
dimensionen.

Flygstridskrafterna

kan

med

ledning

av

den

insamlade

informationen insätta en styrka mot en svaghet för att ta och behålla initiativet.
Överlägsen kunskap om stridsfältet är grunden för att komma innanför fiendens
beslutscykel. 96
JAS-39 är ett informationssystem, med olika sensorsystem, som ingår i ett större
nätverk. I detta nätverk finns ledningscentraler och andra taktiska enheter, som
via krypterad datalänk kan delge varandra information i realtid utan att
upptäckas

av

fienden. 97

Genom

denna

information

kan

piloten,

ledningscentraler och andra intressenter få tillräckligt informationsunderlag för
92

Auxiliary Power Unit (APU), ger ström, hydraul och kylluft till elektronik.
Claes Sundin & Henrik Friman ROLF 2010 ”A Mobile Joint Command and Control Concept”
Stockholm 1999. s 16-25
94
Se ordlista, bilaga 2.
95
Claes Sundin & Henrik Friman ROLF 2010 ”The Way Ahead and The First Step” Stockholm
2000, s 17.
96
”Beslutscykel omfattar 1) Händelser och rapport. 2) Bearbetning och beslut. 3) Delgivning och
verkställighet. Andra sätt att ange en beslutscykel är Boydcykeln eller OODA-loopen
(Observation, Orientation, Decision, Action), efter den amerikanske flygöversten John Boyd,
som gjorde en studie över beslutscyklar i Koreakriget 1950-1953” Lars Bergström OPI, PM,
FEM GRUNDELEMENT, s 4,
97
http://www.gripen.com/index.asp?sidan=gripen/index.asp&sidan2=../gripen/concept.html,
2002-01-16.
93
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en snabb beslutcykel. 98 Stridsledning kan också ske från ett tvåsitsigt Gripen
flygplan. 99
I

luften

kan

Gripen

uppträda

autonomt

om

ledningscentraler

eller

kommunikationer är störda eller utslagna. Radarns goda spaningsegenskaper ger
piloten möjligheter att själv genomföra uppdraget.
4.1.5 Underrättelsetjänst
Gripen kan förses med olika typer av sensorer (kameror, FLIR-pod100 ,
spaningskapsel) och speciella hjälpmedel101 för spaningsuppdrag.
Gripens sensorer (radar, EWS 102 ) registrerar data under uppdraget. Insamlade
data och information, som lagrats i en datastav, bearbetas i datorer och kan sedan
utnyttjas i senare uppdragsplanering. Även om inte flygningen har varit ett
spaningsuppdrag kan uppgifter om motståndarens position, rörelse och annat
vara registrerade i JAS-39 inbyggda sensorer.
4.2

Hur ser svensk lufttankningsutveckling ut idag?

Under år 2000 genomförde FMV en analys för att kartlägga kravbild och
nödvändig funktionsutveckling vid införande av lufttankningsfö rmåga i de
svenska flygstridskrafterna. Analysen rapporterades 2000-09-14.103
Under dessa studier var det tänkta givarflygplanet C-130J Herkules. Detta
alternativ var av kostnadsskäl inte acceptabelt vilket medförde att lösningen blev
modifierade Tp-84 med livstidsförlängning. 104
FMV:s utredning svarar på vilka konsekvenser en lufttankningsfunktion kommer
att få inom funktionsområdena Flyg, Bas, och Ledning.
4.2.1 Lufttankningsförmåga
98

Se fotnot 53. ”Beslutscykel omfattar 1) Händelser och rapport. 2) Bearbetning och beslut. 3)
Delgivning och verkställighet. Andra sätt att ange en beslutscykel är Boydcykeln eller OODAloopen (Observation, Orientation, Decision, Action), efter den amerikanske flygöversten John
Boyd, som gjorde en studie över beslutscyklar i Koreakriget 190-1953”
99
Jan Ahlgren, Lars Christofferson, Lasse Jansson, Anders Linnér. Faktabok om GRIPEN,
Utgåva 4, JAS AB, 1998, s 22-47.
100
Forward Looking Infra Red. Värmesökande utrustning.
101
HUD kamera, kamera som spelar in Head-Up Display, (det föraren ser).
102
Early Warning System,
103
Analys skr 05 340:35172/00
104
PM, KRI LUFT, 2001-02-06.
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utrustas

med

(delserie 3 flygplan och modifierade flygplan ur

delserie 2). Detta innebär att insatsförbanden kommer att utrustas med JAS 39
Gripen som kan lufttanka. Lufttankningssystem som kan stödja Gripens
lufttankning är ”Prob and Droug”106 eller Boom med BDA. 107
Förutsättningar för ett nordiskt samarbete saknas för närvarande eftersom de
tekniska applikationerna inte finns. Norges och Danmark har F-16 flygplan som
utnyttjar bomkonceptet (se kap 2.2.4) och Finland saknar Herkulesflygplan och
lufttankningsflygplan. Finlands F/A-18 Hornet är utrustade med ”rörslang/tratt” system108 . F/A-18 från U.S.Navy och USMC 109 är certifierade och
kan tankas från kanadensiska 110 CC-130 T (Herkules). Även Spanska EF/A –18
är certifierade för att kunna lufttanka från spanska KC-130H. Den politiska
viljan för ett samarbete om lufttankning har inte uttalats och Finland har inte
anmält några flygstridskrafter till EU-styrkan. 111
4.2.2 Certifiering av lufttankningsförmåga
För att få lufttanka skall flygplanen (mottagarflygplan respektive tanker) vara
godkända och certifierade för lufttankning. För flygbesättningen finns en
liknande certifiering som visar att de är tränade för lufttankning med respektive
flygplan. 112 Endast när certifiering av flygplan och flygförare är uppfyllda
kommer lufttankning att vara tillåten. Är förare- flyplan kombinationen godkänd
för lufttankning i ett NATO-land är den även tillåten i andra NATO-länder.
Detaljerad lista för vilka flygplan som är certifierade finns i bilaga 4 och 5.

105

KRI LUFT Flyg Jan Björkenstam, Anmälan om anskaffning av lufttankningsmodifiering av
ett flygplan Tp84, s 3
106
Se kap 3.2.2
107
Se Kap 3.2.5
108
se kap 3.2.1.
109
Se ordlista, Bilaga 2
110
NATO ATP 56 (A), Annex 10C. “National annex- Canada”.
111
EUMC, Doc 09/01: EU- DEFENCE HTF ” Helsinki Goal Task Force Catalog” juni 2001,
uppslag 6.
112
FMV IPT SALT 2000, Lufttankning. Scenario svarande mot Internationella Insatser inom
Sverige, s 9.
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Certifiering kräver utförlig dokumentation av mottagarflygplanets/tankerns
prestanda och egenskaper, markprov med bl.a. överföring av bränsle mellan
givar- och mottagarflygplan samt flygprov. 113
För att flygföraren ska bibehålla sin kunskap krävs minst 3 kontakter/90
dagar114 . I ett II-scenario med en JAS-39 division kommer detta att kräva 390
kontakter/år. Om piloterna skall vara certifierade för ytterligare en typ av tanker
kommer det att innebära en dubblering av antalet träningskontakter.
Tre sätt att genomföra utbildning och övning om Sverige inte anskaffar ett eget
tankflygplan är:
1. Hyra en tanker för att genomföra utbildning och träning i Sverige.
2. Genomföra träning och utbildning i länder där tankflygplan finns
stationerade. Denna form kan också underlätta underhållstjänsten
eftersom det finns begränsade basresurser i Sverige för att motta
tankflygplan. Större tankflygplan kräver en viss bärighet på landings-,
start- och taxibanor. Tankflygplan står ofta uppställda vid speciella
områden p.g.a. brandrisken på en flygbas.
3.

Hyra ett tankflygplan för att genomföra lufttankning i närområdet, ex.
över Östersjön med ett givarflygplan som är baserat i t.ex. England.

Genom att köpa ett lufttankningsflygplan eller alternativt bygga om en Tp-84 till
en demonstrator, kan övningar i tankningsprocedur genomföras nationellt.

C-130 Herkules används i stort sett till att tanka långsamgående flyg och
helikoptrar. Det är få flygplan i Europa och NATO som är certifierade för att
tanka från C-130 Herkules. I Europa har endast Spanien117 två KC-130H118
som är tankerutrustade. Detta kommer att innebära att certifiering och träning
måste genomföras mot tankflygplan som är kontrakterade mot den europeiska
113

FMV Bilaga 2 till Analys 05 340:35172/00, s 5.
FMV Analys 05 340:35172/00, Underbilaga 1:1, s10 kap 5.6.
115
ATP-56(A), ANNEX 10N, “National annex - Spain”
116
http://www.airpower.maxwell.af.mil/almanac/spanish/colombia/c-130.htm
117
ATP-56(A), ANNEX 10N, “National annex - Spain”
118
http://www.airpower.maxwell.af.mil/almanac/spanish/colombia/c-130.htm
114
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insatsstyrkan. C-130 Herkules kommer inte att nyttjas som tanker flygplan i
EU:s insatsstyrka eftersom Spanien inte anmält sina KC-130H till EU:s ”Force
Cataloge”.
Vid ett sve nskt deltagande i internationell flygverksamhet med JAS-39 förband,
kommer en certifiering och godkännande att krävas mot de olika deltagande
flygplantyperna för att få lufttanka. 119
4.3

Slutsats

JAS-39 har åtta vapenbalkar. För att erhålla längre räckvidd kan fälltankar
monteras. Om maximala tre fälltankar monteras för att öka räckvidden innebär
detta att färre tunga attackvapen kan hängas på vapenbalkarna eftersom de
hänger på samma balkar. Det kommer att minska flexibiliteten hos JAS-39 i
attack rollen men kan öka räckvidden i luftförsvars- och spaningsrollerna.
I ett nordiskt samarbete i lufttankning kan det vara möjligt med det Finländska
Flygvapnet. Norge och Danmark har F-16 som lufttankar med bom- metoden.
Finländska

F/A-18

skulle

kunna

vara

en

samarbetspartner

i

ett

lufttankningsprojekt genom att den lufttankar med slang/tratt- metoden.
Kanadensiska F/A-18 är certifierade för att lufttankas från tankningsflygplan av
typ C-130 Herkules. 120
JAS 39 Gripen systemet stöder manöverteorin genom att den höga
tillgängligheten kan möjliggöra ett högre tempo än motståndaren. Den
autonoma förmågan ger ledningen möjlighet att delegera besluten till piloten och
utnyttja uppdragstaktik. Gripens räckvidd och tekniska förmåga ger en
befälhavare möjlighet att kraftsamla flygets insatser i tid och rum, mot en
fiendes

tyngdpunkt eller

mot avgörande

punkter för att påverka

motståndarens Centre of Gravity.

119

FMV IPT SALT 2000, Lufttankning. Scenario svarande mot Internationella Insatser inom
Sverige, s 9.
120
ATP-56(A), ANNEX 10S, ”TANKER/RECEIVER CLEARANCES” . Se bilaga 5 och 6.
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Komparativ
diskussion
om
svenska
flygstridskrafters förmågor med respektive
utan lufttankning.
5.1

Grunder i svensk flygfilosofi (arvet)

De svenska flygstridskrafterna är i grunden anpassade för vår egen miljö och
våra behov, enligt ”den svenska profilen”. De är bland annat optimerade för
snabba insatser från ett stort antal, över ytan spridda, krigsbaser och med
närliggande operationsområde. Kort tid på marken har prioriterats före lång tid i
luften. Vid ett deltagande i internationella operationer kan andra egenskaper hos
flygsystemen komma att prioriteras högre, ett exempel är lång aktionstid och
långa räckvidder.
Försvarsbeslutet (FB) 1996 och 2000 med dess ominriktning av Försvarsmakten
från ett invasionsförsvar till ett anpassningsförsvar kom att ställa nya operativa
och taktiska krav på flygförbanden. 121 Flygvapnet har som övriga totalförsvaret
reducerats.
I FB 1996 reducerades antalet stridsdivisioner från 15 till 12, vilket också
påverkade flygbasorganisationen som minskade från 24+2 till 16 basbataljoner,
och utbyggnaden av Bas 90 systemet avbröts.
Flygbas 90 byggde på spridning av flygplan och förband inom baser och kan
sägas vara flexibelt på den lokala nivån, d.v.s. rörligt vid framförallt
huvudbaserna med ett flertal start- och landningsmöjligheter. 122
Försvarsbeslutet 2000 förändrade än en gång inriktningarna för flygvapnet,
ytterliggare neddragningar bestämdes och stridsdivisionerna minskade från 12
till 8. Krigsflygbaserna halverades från 16 till 8 och fredsflottiljerna minskade
till 4 stycken (Frösön, Såtenäs, Ronneby och Luleå).

121

Förbanden ska ha förmågan att lösa uppgifter i en internationell miljö.
Varje huvudbas hade ett antal kortbanor eller andra start- och landningsmöjligheter knutna till
basområdet.
122
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Försvar mot väpnat angrepp
5.2.1 Bekämpning

Samordnad bekämpning
JAS-39 har god kapacitet att genomföra samordnad bekämpning inom eget
territorium och mot fientliga baser i närliggande territorium. JAS-39 bygger på
konceptet ”system av system” och kan med hjälp av avancerad teknik och via
krypterad datalänk genomföra samordnad bekämpning på en motståndares djup.
JAS-39 begränsade räckvidd kan kompenseras med lufttankning eller med
långräckviddiga bekämpningssystem KEDP 350. 123
Med en lufttankningsförmåga kan fler flygplan nyttjas i den samordnade
bekämpningen under förutsättning att det finns fler C-130 eller större
lufttankningsflygplan till förfogande. För att erhålla en god effekt måste flera
grupper av flygplan kunna lufttankas samtidigt.
En C-130 Herkules kommer att kunna betjäna maximalt 4-8 stycken JAS-39 vid
ett tillfälle 124 för att sedan själv landa och fylla på bränsle. Varje C-130 kan
lufttanka två JAS-39 samtidigt, tiden för att tanka dessa två är ca 20 minuter. På
ca 40 minuter skulle således en grupp JAS-39 tankade. Tiden för att landa på en
flygbas och genomföra snabbtankning av gruppen är under 20 minuter. De långa
tiderna för att genomföra en lufttankning från Tp-84 beror på faktorer som låg
givarfart, turbulens bakom turbopropflygplan och höga alfavärden125 vid
anslutning. 126
En erfarenhet från Kosovo var att lufttankningsflygplan erhöll tankningsplatser i
områden där luftöverlägsenhet kunde säkras och dessutom skyddades
tankflygplanen av jakteskort. Lufttankning bör genomföras över eget skyddat
luftrum, för att minska bekämpningsrisken av dessa tankflygplan. I Sverige
erhålls den största effekten med lufttankning för att genomföra transporter eller

123

KEDP 350 är en målsökande robot med egen drivmotor och navigeringssystem som har
räckvidd på över 400 km.
124
C 130 Hekules kommer att utrustas med en inskjutningsbar tank i lastutrymmet. Innehållande
13,5m3 flygbränsle.
125
Vinkel på flygplanet i förhållande mot planflygning.
126
FMV:s IPT Systemanalys Lufttankning 2000, II version 2.0 s 5-6.

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
ChP 00-02
Håkan Jacobsson

19 100:2016

ENSKILD UPPSATS
2002-06-20

Sida 48 (81)

ombasering av flygplan från södra Sverige till Norra Norrland eller tvärtom. I
Öst-Västlig riktning begränsas lufttankning till kustnära genomförande, för att
kunna

tanka

över

eget

kontrollerat

luftrum

för

att

kunna

skydda

lufttankningsflygplanen.
Bekämpning på djupet av motståndarens territorium
JAS-39 systemet är en produkt av kalla krigets krav på förmågor med en
väldefinierad fiende och en klar målsättning. Idag är kraven mer diffusa och
ibland mer svårförståeliga. Att svenska flygplan skall kunna bekämpa en
motståndare på djupet, kommer att vara mer aktuellt i en internationell insatts än
vid det natione lla försvaret
För att kunna genomföra bekämpning på djupet av motståndarens territorium
måste flygstridskrafterna ha lokal luftöverlägsenhet eller genomföra en
överraskande attack för att reducera motståndarens förmåga till luftförsvar. En
lufttankningsförmåga skulle kunna förlänga räckvidden, om lufttankning går att
genomföra i internationellt eller eget kontrollerat luftområde. I annat fall skulle
lufttankning ske över eget territorium vilket inte skulle ge önskad effekt på
räckvidden.
Strategiska attacker med JAS-39 mot en fiendes CoG127 långt in över dennes
territorium

kan

bli

en

svår

uppgift.

Däremot

kan

attacker

mot

uppsamlingsområden, hamnar och gränsnära flygbaser vara mer genomförbara.
Med

dagens

räckvidd

på

800

km

och

med

nya

långräckviddiga

bekämpningssystem, kan en JAS-39 genomföra anfall och få effekt från ett stort
avstånd från den svenska gränsen utan att behöva lufttankning.
Med en egen lufttankningsförmåga kan detta avstånd utsträckas marginellt
genom att lufttankning troligen inte kommer att kunna genomföras över ett
fientligt område utan måste genomföras över eget kontrollerat och behärskat
luftområde. Lufttankning skulle då kompensera för bränsleåtgången vid start
eller för att ta sig till krigsbas efter genomfört uppdrag.

127

Se ordlista, bilaga 2.
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Långräckviddig bekämpning av ledningsfunktioner, basområden, transporter,
utskjutningssystem och bärare.
Denna

förmåga

har

likheter

med

den

tidigare

och

påverkas

av

lufttankningsförmåga och framtida vapenköp. Ett vapenköp kan påverka
mängden fälltankar som kan monteras. Ifall vapentyngden skulle vara så hög
eller att behovet av vapenbalkar inte medger montering av fälltankar, skulle en
lufttankning efter start ge en ökning av räckvidden.
JAS-39 kan endast lasta tyngre vapen för bekämpning av t.ex. fartygs- och
basområden i samma balkar som även kan ta externa bränsletankar. Vid en
fullast av tunga attackvapen kommer JAS-39 endast att kunna ta en centralt
placerad tank för att utöka räckvidden.
Det största bränsleförbrukande momentet är startmomentet, speciellt när
flygplanet är tungt lastat. Om flygplanen kan genomföra lufttankning innan
uppdraget utförs kan det öka räckvidden eller flygtiden.
Bekämpa luftrörliga insatsstyrkor
Luftförsvar av svenskt territorium har förändrats genom neddragning av antalet
flygbaser i de senaste FB. Konsekvensen av detta är att flygplanen inte kommer
att kunna spridas över ett lika stort område som tidigare. Trots detta har Sverige
ett stort antal flygplan att disponera vid en konflikt jämfört med våra
grannländer. 128 De 200 JAS-39 kommer att kunna bekämpa fientliga luftrörliga
insatsstyrkor runt våra gränser enligt de förutsättningar som ges i strategiska
typsituationerna. Främst genom Gripens möjlighet att uppträda autonomt och
möjligheten till anpassning av nya vapen och tekniska lösningar men också för
att JAS-systemet kan kopplas ihop med andra sensorer med bättre möjlighet att
upptäcka små mål på långa avstånd. 129
Att upptäcka och ingripa mot kryssningsmissiler är en svår uppgift som kräver
kontinuerlig bevakning av luftrummet samt vapen med hög precision på små
mål. En lufttankning skulle då ge flygplanen längre tid i luften och minska

128

Finland ca 60 F/A 18, Norge ca 55 F16, Danmark 68 stycken F16. Enl http://www.fakta-o mforsvaret.dk/
129
Fasta radar –stationer och FSR 890 och på längre sikt eventuella aerosoler.
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behovet av antalet operativa flygplan i luften. Men samtidigt, vid en jämförelse
med internationellt luftförsvar, kan man se att behovet för en Combat Air Patrol
(CAP) med två flygplan, kräver två flygplan i CAP, två som genomför
lufttankning och två i transport till och från lufttankningsflygplanet, totalt sex
flygplan. Genom den korta tiden för tankning kan samma uppgift genomföras
med fyra JAS-39 i Sveriges närområde.
5.2.2 Rörlighet
Lång räckviddig bekämpning
Ett exempel på måltyp, där långräckviddig bekämpning kan behövas, är
bekämp ning av TBM- 130 eller TLAM-ramper 131 . TBM och TLAM är mycket
svåra att bekämpa i luften genom att de har låg radarsignatur och är svåra att
upptäcka. Därför kan det vara lättare att slå ut utskjutningsramperna på marken.
Antalet länder som har tillgång på kryssningsmissiler har ökat. Genom att
missiler är ett billigt och effektivt vapenalternativ jämfört med flyg har också
risken ökat att terrorgrupper försöker komma över missiler i terrorsyften. USA
har därför intensifierat forskning och utveckling av TMD-system132 för att kunna
skjuta ner ankommande missiler.
Detta kommer att ställa mycket stora krav på förmåga att upptäcka och mycket
snabbt överföra information om rampernas positioner till stridskrafter som kan
förstöra dessa ramper. För att kunna genomföra samordnade offensiva insatser,
innehållande funktioner för såväl ytmålsbekämpning, offensivt luftförsvar och
SEAD133 , krävs kraftsamlade insatser med långräckviddiga vapen. 134
För att kunna genomföra ett offensivt uppträdande med våra flygstridskrafter
krävs en utveckling av, aktiv offensiv motmedelsförmåga för att effektivt kunna
degradera motståndarens system, så att lokal överlägsenhet uppnås och
130

Theatre Ballistic Missile (TBM)
(Theatre)Tomahawk Land Attack Missile (TLAM)
132
Michael O´Hanlon,”Technilogical Cange and the Future of Warfare”, The booking Institution
2000, ss 96-105. USA utvecklar och förbättrar luftvärnssystemet Patriot för att erhålla bättre
träffsannorlighet än vad som visade sig i Gulfkriget där utdelningen var mellan 10-20% av
skjutna missiler. Theatre Missile Defence (TMD)
133
Suppress of Enemy Air Defence
134
Försvarsmakten, FTK, ”Systemmålsättning för Luftstridskrafterna 2010 ”, kap 4.2.3 s11.
131
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bekämpas

(SEAD/DEAD135 ).
Med hänsyn till JAS-39 räckvidd och sanno likheten att Sverige troligen i första
hand själva försvarar eget territorium, och därigenom kan påverkar
samordningen av de offensiva insatserna, kommer lufttankning endast att ge ett
begränsat tillskott. Om den lokala luftöverlägsenheten kan möjliggöra en
framgrupperad lufttankningsoperation, kan lufttankning innebära att ett mindre
antal flygplan med ökad last och precisionsvapen behöver genomföra
bekämpningsföretag. Samtidigt kommer skyddet av lufttankningsflygplan att
kräva ett antal flygplan, vilket kommer att öka antalet insatta flygplan.
Samordnad bekämpning
Den samordnade bekämpningen kan ökas med lufttankning, genom att
flygstridskrafter från baser i t.ex. Norrland snabbt kan insättas kraftsamlat och
överraskande mot ett anfallsområde i t.ex. Södra Östersjön. Genom att kunna
anflyga eller återflyga med hjälp av lufttankning, avlastas krigsbaserna i södra
Sverige. Flygbasernas underhållsförmåga kommer inte att påverkas av
kraftsamlingen utan kan bibehålla hö g uthållighet.
Även i luftförsvaret kan operativa fördelar vinnas genom lufttankning.
Flygstridskrafter från t.ex. södra Sverige kan kraftsamlas för att erhålla lokal
överlägsenhet i samband med attackanfall mot en motståndarens luftförsvar eller
markstridskrafter. Genom att ett större antal flygplan kan insättas i ett område
med högre uthållighet kan effekten av flyginsatsen öka.

Hög förbandsknuten operativ rörlighet
JAS-39 har god operativ/taktisk rörlighet genom den inbyggda räckvidden och
möjligheten till landning på kortbanor. JAS-flygplan med fungerande stödsystem
som radarbilder och kommunikation kan uppträda dolt och samordnat via
datalänk, men även utan stödsystem kan JAS 39 uppträda autonomt.

135

Destruction of Enemy Air Defence
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JAS-39 kan ombasera från baser i Norrland till baser i södra Sverige enbart med
den inbyggda räckvidden. För att flygförbandet skall ha uthållighet måste även
basförbanden kunna omgruppera snabbt när flygbasen hotas.
Basförbanden har en hög mobilitet och kan själva utan transportstöd omgruppera
till annan bas. Det stora problemet är antalet vägar till/från norra Sverige. En
ombasering på 1000 km med mobila förband kommer att ta lång tid. Ett
alternativ är att flygtransportera viktiga funktioner 136 till de nya baserna för att
utöka uthålligheten. För detta krävs tillgång på transportflygplan. I USA
använder man lufttankningsflyget även för viktiga transporter, på detta sätt kan
ombasering av hela förband ske snabbt, men en begränsning är att under
transportfa sen kan inte lufttankningsflygplanen137 genoföra lufttankning.
Tankflygplanen är utrustade med ”Roll-On/Roll-Off- ”möjlighet vilket ökar
snabbheten i lastning/lossning av materiel.
5.2.3 Underrättelser
”Taktiska underrättelser skall kunna inhämtas över eget, internationellt och
annan aktörs territorium, med nya sensorer som samverkar i ett nätverkbaserat
försvarssystem. Sensorerna kan finnas inom alla områden, såsom flyg-,sjö och
markburna, över och under ytan mm.”138
Framtidens militära operationer kommer att handla om vem som har bäst
situationsuppfattning och information om stridsfältet. Att komma innanför
fiendens beslutscykel kommer att vara avgörande. Det är viktigt att alla nivåer,
från högsta ledning ner till stridspiloten har tillgång till korrekt information och
ett bra verktyg för bearbetning och beslutsfattning, för att kunna fatta de rätta
besluten.
En lufttankningsförmåga kan öka JAS-39 tid i luften vilket gör det möjligt att
med flygplan spana mot mål i hela operationsområdet med en ökad uthållighet,
främst genom att skiftestider mellan flygplan minskas. Med lufttankning skapas
möjlighet att uppträda i/över operationsområdet även om väderförhållandena på
136

Främst tekniskt stöd så som serviceplutoner och klargöringsförband.
KC 135 Stratotanker.
138
Försvarsmakten, FTK, ”Systemmålsättning för Luftstridskrafterna 2010 ”, kap 6 s 29
137
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baser i området inte möjliggör landning. Det kan t.ex. vara för att genomföra en
offensiv telekrigsinsats i syfte att nå lokal informationsöverlägsenhet. För denna
typ av insats måste en utvecklad förmåga till SEAD/DEAD139 anskaffas.
JAS-39 har förmågan att uppträda dygnet runt för att identifiera mark- och
sjömål. Med ny teknik, enligt ovan, skulle Gripen kunna uppträda över områden
som behärskas av angriparen. Vid sådana tillfällen kan lufttankning öka trycket
på motståndaren, för att ta och behålla initiativet, genom att förlänga tiden över
området och förbättra möjligheter till avlösning mellan patrullerande flygplan,
och samtidigt sända information till beslutande staber via realtidsöverföring.
I ett läge där våra sensorer och kommunikationer har begränsade eller ingen
funktion, är det möjligt att använda JAS-39 som sensor i informationskedjan
genom JAS förmåga att uppträda autonomt eller att skicka information genom
krypterad datalänk. Även här skulle lufttankning ge fördelar som ökad
uthållighet och möjlighet till framskjuten spaning.
Lufttankning kan ge operativa fördelar i många fall men så länge det gäller att
försvara svenskt territorium och inte avståndsmässigt långa offensiva
attackuppdrag, kan den inbyggda räckvidden i kombination med antalet flygplan
täcka det behov som behövs, särskilt om man beaktar de strategiska
typsituationerna och regeringens tänkta framtidsutveckling, är det i värsta fall ett
begränsat väpnat angrepp som kan företas mot Sverige. Mot det hotet kommer
antalet JAS-39 med nuvarande räckvidd och aktionstid i luften att kunna göra en
betydande insats utan lufttankning.
5.2.4 Uthållighet
Krigsflygbaserna har blivit färre, vilket har minskat antalet baser som flygplan
kan spridas till, men samtidigt har ny teknik möjliggjort att alla baser kan vara
s.k. multi-role baser med möjlighet att betjäna flygplan i alla roller 140 . Under 37
Viggen-eran och dessförinnan var varje flygplan och flygbas uppdelade i roller
vilket innebar att antalet människor på en bas med två roller t.ex. jakt och attack
139
140

Se ordlista.
Jakt, Attack och Spaning.
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kunde överskrida 2000 personer för att stödja 16 flygplan. Idag kan en krigsbas
stödja alla roller och personalbemanningen är ca 800 personer. Krigsbasen har
förmågan att kunna dela sig i två lika stora grupper. Genom denna delning och
den inbyggda höga mobiliteten kan den ena halvan omgruppera till annan bas
och påbörja betjäning av flygstridskrafterna. Betjäning kan ske från civila
flygfält eller från utbyggda vägbaser.
Svenska flygsystem har under modern tid alltid konstruerats så, att tiden för
service och tillsyn på marken skall vara så kort som möjligt. För JAS-39 innebär
detta att tiden för att återställa flygplanet för strid underskrider 15 minuter. 141 I
de fall flygplanet är fullbeväpnat och endast behöver fylla på bränsle genomförs
en s.k. snabbtankning, vilket innebär att tankning sker med flygplanmotorn
igång, vilket kan utföras på 5-8 minuter.
En lufttankningsförmåga innebära att operativa resurser kan baseras på
tillbakadragna flygbaser och operera i ett område långt ifrån basen. Genom det
minskade antalet flygbaser kan en utslagning av baser till viss del kompenseras
av lufttankningsflygplan, främst för att erhålla luftherravälde över eget
territorium men också för att skydda armé- och marina förband från luftangrepp.
Flexibelt kunna anpassa beredskap
Möjligheten att använda flygstridskrafterna över hela konfliktskalan får ses som
ett exempel på flexibilitet. Flygstridskrafterna kan samtidigt uppnå mål på både
taktisk, operativ och strategisk nivå. På den taktiska nivån har möjligheterna till
flexibelt utnyttjande ökat avsevärt genom införandet av swing-role142 flygplan. 143 Men även lufttankning har medfört en ökad uthållighet över ett
operationsområde, genom att förlänga förmågan till långvarig vistelse över ett
område beläget långt ifrån flygbaser.

141

Om inte flygplanet skall ombeväpnas för att sättas in i en annan roll kommer tiden att öka.
Swing-role flygplan kan byta mellan attack- jakt- och spaningsuppgifter under samma
flyguppdrag.
143
European Air Chiefs’ Conference, A European Perspective on Air Power, draft 4, 13.04.2001,
s 10
142
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Beredskap för flygförband kan ske på två sätt, dels från luften dels från marken.
I luften genomförs beredskapen i form av patrullbanor s.k. ”Combat Air
Patrol”(CAP) eller som övervakning av ett område s.k. ”Air Policing”. 144 Genom
att ha flygplan i luften kan insats mot mål ske mycket snabbt eller så kan
flygplanen skyddas genom att undvika konfrontation med en fiende för att
senare kunna insättas i en motattack.
På marken kan flygplanen spridas och kamoufleras över ett stort område för att
reducera en angripares anfall. Även då flygplanen står på marken kan de inneha
en kort (< 1min) start beredskap om order skulle komma. En start kan då vara
för att bekämpa fientliga flygstridskrafter eller för att ombasera till ett säkrare
område, för att vid ett senare tillfälle kunna utnyttja kraftsamling mot en
angripare.
En lufttankningsförmåga skulle kunna förlänga tiden i luften för de flygplan som
genomför CAP och Air Policing. Effekten skulle bli en ökad uthållighet på
flygbaserna genom att flygpassen innan behovet av klargöring på marken blir
längre. Men den utökade flygresursen för att skydda lufttankningsflygplanen,
kommer att öka antalet JAS- flygplan i luften vilket i sin tur innebär ett ökat
servicetryck på flygbaserna, genom att den totala flygtiden kommer att öka.
Skyddet av flygplanen skulle kunna ökas med lufttankning genom att JAS-39
kan hållas i luften på en tillbakadragen plats till dess att faran är över. Samtidigt
bör man beakta att möjligheten till att sprida flygplanen på ett större antal
flygbaser kan ge samma resultat men med mindre flygande resurser i luften.
5.2.5 Ledning
En central ledning är en förutsättning för att kunna prioritera och kraftsamla
luftstridskrafterna. Dessutom är den centrala ledningen nödvändig för att skapa
synergieffekter genom utnyttjandet av flygstridskrafternas inbyggda operativa
och strategiska flexibilitet. 145

144
145

Se ordlista bilaga 2
Svedberg Marco, Om luftkriget, 1998, s 172
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Det är dock viktigt att ledningen av genomförandet av enskilda uppdrag
delegeras för att säkerställa entydigt ansvar och taktisk flexibilitet. 146
Flexibilitet, kraftsamling i verkan med precision och i kombination med god
omvärldsuppfattning och en snabb beslutsprocess är vitala förmågor för framtida
flygoperationer. JAS-39 har förmågan att i realtid hålla samtliga inblandade
informerade. Med krypterad datalänk kan JAS-39 uppdatera flygplan i luften och
på marken om det rådande läget i det aktuella flygoperationsområdet.
Informationen kan också förmedlas till den operativa/taktiska nivån för att
utgöra ett underlag för snabba beslut. Flygvapnets nya taktiska radiosystem
(TARAS) kommer att tillåta att stora mängder krypterad information snabbt kan
förmedlas till beslutsfattare. I det nya stridsledningssystemet (StriC) är visionen
att kunna fördela rätt information i rätt mängd till rätt nivå.
Detta system är idag på väg att införas operativt. Mycket av hårdvaran finns i
systemet och med träning kommer det att bli ett verktyg för att kunna korta
beslutstider.
Ledning

av

en

lufttankningsförmåga

bör

inarbetas

i

den

befintliga

ledningsorganisationen enligt NATO-standard. I stället för att skapa två
lednings typer av lufttankning, en för nationell och en annan för internationell
verksamhet, ska en ny funktion vara kompatibel med NATO ledning av
lufttankningsoperationer.
På operativ/taktisk nivå bör inriktningen vara att planeringen av lufttankning
skall ske på normalt tillvägagångssätt, med företagsorder. Målsättningen med
denna planering är att den ska vara så lik den internationella ledningen som
möjligt, dels för att kunna motta stöd i form av lufttankningsflygplan från andra
nationer och dels för att kunna planera lufttankning för stödjande stridsflyg.
I NATO finns speciella planerare för att hantera en tankerresurs och som i
samverkan med övriga planerar och följer upp basering, lufttankningsområden

146

Ibid, s 172
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och flygsäkerhet i och med lufttankning. 147 Motsvarande funktion kommer att
behövas i den operativa planeringsstaben.
På taktiskt/teknisk nationell nivå, ska tankningsflygplan och JAS-39 koordinera
av STRIC när det gäller anvisning för flygning till och från det området där
lufttankning ska ske. I närområdet runt tankern och under tankningsförfarandet
har tankerbesättningen ledningsansvaret för att motta och leda stridsflygplan.148
5.3

Förmåga att hävda svensk territoriell integritet
5.3.1 Rörlighet

Verka över hela landet
Flygstridskrafterna skall kunna upptäcka och avvisa kränkningar och
säkerhetshot i luften, till sjöss och på marken samt ha förmåga att anpassa
insatsberedskapen mot gällande hotbild. En lufttankningsförmåga skulle
möjliggöra

en

ökad

flexibilitet av beredskapen.

Genom

att

koppla

lufttankningsflygplan till en beredskapsdivision kan beredskap hållas över hela
landet utan att extra flygbaser är i drift. Det skulle också vara möjligt att
kontinuerligt

och

med

uthållighet

bedriva

luftövervakning

med

hög

insatsberedskap över hotade områden. Ett exempel är att genom lufttankning
kunna luftförsvara Stockholm eller Gotland, under lång tid, från baser i södra
eller norra Sverige.
Samtidigt har JAS-39 redan idag en hög inbyggd räckvidd eller tid i luften vilket
kan ökas med frambasering till flygbaser vid dessa viktiga eller hotade
områden. 149 Eftersom fredstid råder bör en sådan beredskapshöjning fullgöra sitt
syfte genom att visa ”flagg” i dessa områden. Detsamma gäller naturligtvis
skydd av andra betingelser, såsom fartygstransporter och fiskeflottan, där vi vill
hävda svenska intressen.
Att upptäcka och avvisa säkerhetshot och kränkningar i samverkan med andra
länder, kommer att innebära ett krav på rörlighet och interoperabelt handlande
147

Lt Gen William J.Begert, USAF. ”Kosovo and Theater Air Mobility“ s 7
http://www.airpower.maxwell.af.mil/aircronicles/apj/apj99/win99/begert.htm.
148
NATO ATP-56(A), Chapter 4- RV Procedures och Chapter 6- Safety Procedures.
149
Jmf med kartbild, räckvidd och flygbaser i bilaga 3.
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vad gäller IKFN/ROE150 för att kunna klassificera och genomföra graderade
insatser. Framförallt om ett konfliktområde uppstår i närheten av de svenska
gränserna och i Östersjöregionen.
En sådan utveckling kan resultera i förfrågning till Sverige att kunna stödja
lufttankningsflygplan med baser eller att få nyttja eventuella svenska
lufttankningsflygplan. Det förutsätter att ankommande flygplanstyper är
certifierade

och

influgna

mot

svenska

lufttankningsflygplan.

Eftersom

lufttankning är en komponent som används internationellt bör Sverige skaffa sig
kunskap om hur man mottar och stödjer större tankningsflygplan som önskar
basera i Sverige i händelse av oroligheter i vårt närområde.
Kraftsamla till prioriterat geografiskt område
Kraftsamling

syftar

stridssituationen.

151

till

att

skapa

luftöverlägsenhet

i

den

givna

Flygstridskrafter är det enda militära maktmedlet som inom

några timmar kan kraftsamla enheter från olika delar av landet för att höja
beredskap eller för att skydda svenska intressen. Genom flygstridskrafternas
ökade möjligheter till rörlighet och mångsidighet är det i dag enklare att
åstadkomma kraftsamling i luften, utan att enheterna är geografiskt tätt
baserade. 152 Denna möjlighet kan ökas med hjälp av lufttankning i ett avlångt
land som Sverige. JAS-39 baserade i en landsände kan stödja en kraftsamling i
den andra landsändan utan att påverka uthålligheten för basförbanden. Den
geografiska spridningen ger också ett skydd mot bekämpning av basområdena
och ger samtidigt en reträttbas om trycket eller hotet blir för stort.
Den hitintills största kraftsamlingen i luften torde vara den under inledningen till
Gulfkriget. Under inledningen avfyrades 100 kryssningsrobotar och över 400
flygplan deltog i de första anfallsvågorna. Totalt flögs 1300 offensiva
flygföretag under flygoffensivens första dygn, 153 vilket endast kunde genomföras
tack vare lufttankning.
150
151

Roules of engagement
European Air Chifs’ Conference, A european perspective on Air Power, draft 4, 13.04.2001, s

11.
152
153

Svedberg Marco, Om luftkriget, 1998, s 188
Ibid, s 193
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Operativ/taktisk rörlighet
Det är stor skillnad på räckvidd och aktionstid. Vid luftförsvarsuppdrag, som kan
innehålla allt från det svenska jaktuppdraget till det mer internationaliserade
”defensivt luftförsvar”154 , är aktionstiden i luften mer intressant än räckvidden.
Detta främst för att flygning normalt sker inom eget luftövervakat område i syfte
att reducera verkan av en angripares attacker.
Normal flygtid för ett flygpass med extratanksutrustat flygplan är ca två timmar.
Vid mycket ekonomisk flygning beräknas JAS-39 kunna utsträcka tiden i luften
till ca 3,5 timmar. Å andra sidan kan ett högt effektuttag resultera i att begränsa
tiden i luften till en timme. En lufttankningsförmåga skulle förlänga aktionstiden
med tre till sex timmar innan flygplanet måste genomföra service på marken.
Omsatt till aktionsradie kan JAS-39 uthållighet i luften antas vara en normal
räckvidd på ca 800 km. 155 Med en ekonomisk flygning kan räckvidden ökas till
>3000 km. Flygplanets uthållighet i luften grundar sig även på ett eventuellt
behov av reservbränsle. Behovet av reservbränsle bedöms t.ex. av vädret vid den
planerade landningsbasen och antalet landningsplatser i förhållande till den
trafik som råder i det aktuella området. Även med lufttankningsflygplan måste
planering av flygning ske med alternativa flygbaser ifall lufttankningsflygplanet
inte kan komma till det förbestämda tankningsområdet.
Efter de senaste neddragningarna i Försvarsmakten har antalet landningsplatser i
Norrland minskas drastiskt. Å andra sidan har JAS-39 en bättre aktionstid och
räckvidd än sina föregångare, JAS-39 kan landa på korta banor och starta med
mycket kort förvarningstid. Flygplanet uppdateras under uppstart på befintlig
information från andra JAS i luften eller radar bilder från StriC via datalänk.
Med dessa inbyggda förmågor får förbandet en hög operativ taktisk rölighet
samt möjlighet att kraftsamla förbandet geografiskt för att kunna bekämpa eller
övervaka ett fientligt luftanfall.
Hög förbandsknuten operativ rörlighet

154
155

(Defensive Counter Air) eller (Air Defence)
Försvarsmakten och försvaretsmaterielverk, FLYGPLAN KORT, Stockholm 1999, s228
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Genom att våra flygförband ligger utspridda från F21 Luleå i norr till F 17
Kallinge i söder finns god redundans i antalet start och landningsbanor under
fredstid. Genom den geografiska spridningen kan JAS- förband verka över hela
Sveriges yta med möjlighet att nå ett reservalternativ i händelse av dåligt väder
eller blockerad landningsbana. Denna flexibilitet visar på hög operativ rörlighet.
Genom att alla flottiljer som är utrustade med JAS-39, kan basenheter och
flottiljer runt om i Sverige motta och genomföra service på JAS-flygplanet.
Under Viggen-perioden kunde inte spaningsversionen av Viggen landa på vissa
baser, om inte certifierad teknisk personal tillfördes flygbasen.
Om det genomförs ytterligare neddragningar på baser och flottiljer kan en
situation uppstå där det operativa utnyttjandet till större utsträckning styrs av
möjligheten att kunna nå ett reservalternativ i händelse att något inträffar på
hemmabasen. I en sådan situation skulle ett lufttankningsflygplan kunna
förlänga räckvidden så att flygplanen kan nå alt ernativa baser/flottiljer.
En operativ/taktisk lufttankningskapacitet används internationellt mer som en
funktion som kan ge extra bränsle för att nå ett mål eller för att öka aktionstiden
i luften. I planeringen kalkylerar man med att denna funktion, p.g.a.
omständigheter som tekniskt fel, dåligt väder mm, inte kan nyttjas utan att
reservbaser måste inplaneras för att kunna användas.
5.3.2 Underrättelser
Inhämta … taktisk und
Denna förmåga ställer krav på flygstridskrafterna att kunna upptäcka och avvisa
kränkningar i luften till sjöss och på marken, men även att skaffa
informationsöverlägsenhet i ett oroligt område kring vårt territorium. Detta för
att ge beslutsfattare rätt informationsunderlag, så att beredskapen kan anpassas
mot rådande omgivning. Detta ställer krav på flexibel beredskap som snabbt kan
anpassas.
Underrättelseinhämtning kan ske på flera sätt dels genom radarövervakning av
luft och hav dels genom foto- eller IR-spaning över land och hav. Information
kan också komma från signalspaning via inbyggda sensorer. Möjlighet finns att
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sända informationen till ledningscentraler i realtid för att få en snabbare
beslutsprocess. JAS-39 är ett multi-role och swing-role flygplan vilket kan
effektivisera beredskapen, genom att flygplanet kan byta uppgift från
informationsinhämtning till att vara insatsberedd under samma uppdrag.
Att kunna lufttanka skulle innebära att ett mindre antal flygplan behöver
användas vid en ökad beredskap. Men samtidigt kan en beredskapshöjning
innebära

ett

hot

mot

våra

flygande

resurser

med

resultatet

att

lufttankningsflygplanet måste skyddas eller att lufttankning sker över eget
territorium. I ett sådant läge kan det tidsmässigt gå snabbare att genomföra
landning för att fylla på bränsle.
5.3.3 Uthållighet
Att visa uthållig närvaro över internationellt område, för att bevaka svenska
intressen kommer att vara en viktig uppgift i TI. En lufttankningsförmåga med
egna tankflygplan kommer att förlänga räckvidden så att flygplan från andra
delar av landet kan stödja en sådan operation. Det innebär att logistiska resurser
kan kvarstanna på hemmabasen medan flygplanen genomför uppdrag långt
därifrån. En lufttankning utökar uthålligheten när det finns behov av att skydda
svenska intressen över internationellt vatten, i Östersjön eller i Kattegat.
Uthålligheten kan ökas genom att endast de kvarvarande flottiljerna kommer att
behövas, personal och materiel behöver inte omgruppera till flygbaser närmare
insatsområdet.
Men att anskaffa lufttankningsflygplan för att inte behöva ombasera resurser till
andra baser, är ett dyrt alternativ eftersom JAS 39 räckvidd täcker hela
närområdet inklusive hela Östersjön och Kattegat. 156

156

Se karta bilaga 3.
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Bidra till fred och säkerhet i omvärlden
5.4.1 Bekämpning

Kontinuitet vid internationella insatser
Under de senaste konflikterna har lufttankning varit en ”force multiplier” genom
att flygresurser snabbt kunnat omgruppera från hemmabaser i t.ex. USA till
Europa eller Saudiarabien med stöd av lufttankning.
Europa har ett begränsat antal tankflygplan. I de operationer som genomförts
från Gulfkriget och framåt har i huvudsak USA lufttankningsflygplan stöttat
operationerna. I t.ex. Gulfkriget och Kosovo var det stora brister i antalet
tankflygplan trots att USA baserade över 300 tankningsflygplan i Persiska viken.
Totalt genomfördes ca 50000 lufttankningar under Gulfkriget 157 och nästan
24000 lufttankningar under flygoperationen i Kosovo. 158
Vid internationella insatser kommer många flygplan från olika nationer att
samlas på ett fåtal flygbaser. Det kommer att få konsekvenser vid start och
landning. Framför allt tar det tid att starta och landa en större flygstyrka.
Anfallen koordineras genom en detaljerad planering av varje anfallsgrupp, det
för att kunna genomföra insatser samordnat och strukturerat. Det är inte ovanligt
att flygpassen sträcker sig uppemot sex timmar och inkludera ett antal
lufttankningar.
Huvuddelen av NATO-medlemmarna har flygplan som är utrustade för
lufttankning. Det mest vanliga systemet är ”probe and droug159 ” dock har
amerikanska F16 ”boom160 ”systemet. F16 Fighting Falcon är Europas vanligaste
stridsflygplan och medverkar i internationella insatser. Erfarenheten visar att vid
en internationell operation ledd av USA, kommer båda lufttankningssystemen att
nyttjas. Men i planeringen av en operation kan beslut tas om att endast ett system
skall användas för att underlätta planeringen av lufttankningsproceduren vid

157

Fredrik Wetterqvist och Lennart Johansson Kriget vid Persiska viken 1990-91 – förlopp,
lärdomar och slutsatser - FOA rapport A 10328-3.1 Sundbyberg1991. s 35
158
Lt Gen William J.Begert, USAF. ”Kosovo and Theater Air Mobility“
s 6
http://www.airpower.maxwell.af.mil/aircronicles/apj/apj99/win99/begert.htm.
159
Se kap 3.2.1.
160
Ibid.
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attackinsatser men det mest troliga är att båda systemen kommer att användas en
lång tid framöver genom att ny produktionen av flygplan fortfarande använder
olika system. 161
JAS-39 har låg bränsleförbrukning i förhållande till mängden vapenlast. Men vid
en medverkan i en internationell operation, med flera nationer kommer JAS-39
att behöva fylla på bränsle om flygtiderna kommer att vara 3-6 timmar. Eftersom
antalet flygbaser kan vara begränsat, p.g.a. infrastruktur, kommer start- och
landningsproceduren ta lång tid, ett flygplan som inte har möjlighet att tanka i
luften kommer att behöva starta sist och landa först för att kunna deltaga. Ett
sådant flygplan kommer att komplicera planeringen och kommer troligen inte att
få delta om det finns andra flygplan att tillgå, som kan lufttanka.
Regeringen har anmält JAS-39 Gripen i rollerna luftförsvar och flygspaning.
Internationellt bedrivs luftförsvar i s.k. CAP eller som eskort till ett antal attack-,
spaning- och SEAD163 -flygplan (strike package), erfarenheter från Kosovo och
det Norska flygvapnet är att huvuddelen av anfallen sker nattetid, vilket
komplicerar lufttankningen. För att få delta måste man vara certifierad för att
kunna lufttanka från givarflygplan som deltager i operationen. För flygplan i
CAP-uppdrag innebar det, i snitt, två till tre lufttankningar per flygpass. 164
En mission med SWAFRAP kan pågå upp till ett år. 165 Under en så lång period
med flygningar, behövs det planeras för kvalificerat flygplanunderhåll eller
modifieringar av flygplan ingående i styrkan. Det kan göras på flygbasen med
tillförd förstärkning av hangarer och verkstäder. Ett annat alternativ är att byta
trasiga flygplan mot hela från hemlandet och på så sätt få ett jämnare slitage på
flygresurserna. I ett alternativ där flygning till hemlandet skall ske, kan
lufttankning förenkla bytet av flygplan och eliminera behovet av att teknisk
personal behöver tillföras en mellan landningsbas.
161

En tendens är att flygplan tillverkade i Europa som JAS 39, Eurofighter och Rafal har valt
”probe and drogue” medan USAF har valt ”boom” metoden för att lufttanka.
162
Se ordlista.
163
Se ordlista
164
Samtal med norsk pilot, Övlt Mårten Klever som deltog i Kosovooperationen ”Allied Force”.
165
Enligt anmälan till EU:s insatsstyrka.
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Möjlighet till lufttankning för att komma till eller ifrån ett operationsområde kan
underlätta en förstärkning om behovet uppstår och ger ökad kontinuitet för de
egna flygstridskrafterna.
5.4.2 Rörlighet
Operativ och taktisk rörlighet
Svenska lufttankningsflygplan skulle vara ett välkommet tillskott i den
europeiska insatsstyrkan, med anledning av att styrkan saknar lufttankare 166 , som
skall vara upprättat år 2003. Brister i lufttankningsförmåga har anmälts eftersom
det

finns

ett

begränsat

lufttankningsförmåga

skulle

antal

lufttankningsflygplan

underlätta

och

skynda

i
på

Europa.

En

etablering

av

flygstridskrafter till ett krisområde. Flygstridskrafterna kan snabbt visa närvaro
över operationsområdet och därigenom avhålla/avskräcka en upptrappning av
konflikten. JAS-39 har en operativ och taktisk rörlighet som kan ökas med hjälp
av lufttankning vid en internationell insats. Det stora problemet är bristen på
lufttankningsflygplan.

För

att

kunna

få

lufttanka

från

andras

lufttankningsflygplan måste avtal om nyttjande ha skrivits och flygande personal
ska ha erforderlig utbildning och träning på de aktuella typerna av
lufttankningsflygplan som används. Även JAS-39 måste certifieras mot
lufttankningsflygplanet.
Genom historien har den största avgörande faktorn varit bränsletillgång och
räckvidd

för

de

stridande

flygplanen.

Den

största

enskilda

underhållskomponenten i alla krig är bränsle och drivmedel. I Gulfkriget var två
tredjedelar av inskeppat underhåll POL167, och flygdrivmedel. 168 Genom att
använda lufttankningsflygplan kan drivmedel hämtas från längre avstånd från
operationsområdet och flygas till användarna till dess att underhållskedjan
upprättats. Detta gäller speciellt om flygbaserna ligger i ett otillgängligt område
med dålig infrastruktur.

166

2001 hade det anmälts 28 lufttankningsflygplan av ett beräknat behov av 73 tankers.
Petrol, Oil and Lubricant.
168
Michael O´Hanlon,”Technological Change and the Future of Warfare”, The booking
Institution 2000, s 84.
167
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En lufttankningsförmåga kan underlätta hemtransporter av flygplan som skall
modifieras eller genomföra större tekniska tillsyner. Att kunna flyga direkt
mellan hemlandet och operationsbasen underlättar transporterna och kan minska
antalet flygplanindivider som behövs i ett operationsområde.
5.4.3 Underrättelser
Från år 2004 är det beslutat att JAS-39 skall överta insatsberedskapen i
SWAFRAP i rollerna luftförsvar och som spaningsflygplan. JAS-39 kan då
komma att få olika spaningsuppdrag. En uppgift kan vara att ingå i ett större
förband och via spaning skaffa information om stridande parter för att erhålla
planeringsunderlag till operationsledningen. En annan uppgift kan vara att
dokumentera insatser av vapenmakt genom att följa med i attackuppdraget för att
fotografera före och efter anfall, internationellt kallas detta Battle Damage
Assessment (BDA). Vid internationella insatser är det vanligt att använda
lufttankning för attackgrupperna 169 främst för att det kan ta tid att samla alla
flygförband från olika flygbaser, för en gemensam attack eller för att avstånden
är långa och flygplanen är lastade med tung vapenlast.
Vid genomförande av spaningsuppdrag kan en kombination av flygplan sändas
iväg för att samla informationen. JAS-39 uppgift kan vara att fotografera medan
andra flygplan i gruppen har varierande uppgifter t.ex. SEAD170 - och
eskortuppgifter för att skydda spaningsflygplanen.
5.4.4 Uthållighet
I en internationell flygoperation är logistikstödet av större vikt än vid nationella
insatser eftersom till och från transporter av reservdelar är begränsat. Att kunna
flyga till och från konfliktområdet med hjälp av lufttankning kan innebära att
flygstyrkan får ökad uthållighet och kan basera reservflygplan i hemlandet. Ett
minskat behov av reservflygplan skulle innebära att trycket på flygbaserna kan
minskas. Att kunna flyga hem trasiga flygplan för underhåll och service kommer
att minska behovet av tung servicemateriel på insatsbasen. Detta skulle innebära

169
170

Sk. Strike Package.
Se ordlista.
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att resurserna i hemlandet kan nyttjas både för flygplanen i konfliktområdet och i
verksamheten i hemlandet.
5.4.5 Ledning
Delta i övn/utb samt i op. enl. NATO-std.
Under flygoperationen i Kosovo genomfördes ledning och planering av
lufttankningsflygplan i operationsområdet av CAOC.171 CAOC var ansvarig för
att inplanera stridsflygplanens möten med tankflygplan i en ATO. 172 För att
skapa en väl fungerande lufttankningsplan måste arbetet samordnas mellan de
som planerar stridsuppdrag och de som planerar stödverksamhet. För att skapa
uthållighet

på

tankerstyrkan

krävs

det

kunskap

om

tankningsflygets

begränsningar. Risken finns annars att antalet tankflygplan inte stämmer överens
med antalet stridsflygplan i operationsområdet med behov av lufttankning.173
Under

Kosovo-kampanjen

var

planerare

för

lufttankningsoperationerna

medlemmar i teamen för planering, och genomförandet (Combat Plans,
Operations Divisions) i CAOC för att stödja stridsplaneringen med lufttankning.
Förutom detta fanns ett planeringsteam i AMD174 för att planera andra
lufttankningsoperationer och för att stödja utplacering och basering av
lufttankflygplan.

171

Se ordlista bilaga 2.
Ibid.
173
Lt Gen William J.Begert, USAF. ”Kosovo and Theater Air Mobility“ s 6
http://www.airpower.maxwell.af.mil/aircronicles/apj/apj99/win99/begert.htm.
174
Se ordlista bilaga 2.
172
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Bild: Visar ledningsstrukturen för lufttankning och transportflyget i USA och i
NATO under Kosovo operationen. 175

Om Sverige deltar i en internationell insats kommer ledningen, planering och
genomförande av lufttankningsoperationer att genomföras enligt föregående
beskrivning. Det är därför av vikt att förstå NATO:s lednings struktur även på
lufttankningsområdet. Om svenska flygstridskrafter ska bidra med egna
lufttankningsflygplan kommer personal att behöva ingå i ovan beskrivna
organisationen. Detta ställer kunskapskrav på personal som skall ingå i staben,
avseende lufttankningsoperationer inom NATO. Men även vid ett deltagande,
där JAS-39 ska lufttankas av NATO-tankers, kan det finnas behov av svensk
personal

vid

planeringen

i

CAOC

som

är

införstådd

med

lufttankningsproceduren för att medverka till en förståelse för JAS 39
egenskaper vid lufttankning.
5.5

Övrigt
5.5.1 Utbildning

Ett stort problem är bristen på lufttanknings flygplan i Europa. För att få lufttanka
från andra nationers lufttankningsflygplan måste avtal om nyttjande ha skrivits
och flygande personal ska ha erforderlig utbildning och träning på den aktuella
tankertypen.
Att svenska piloter genomför övningar på koppling och anflygning mot en
C-130 Herkules modifierad för lufttankning kommer inte att ha så stor betydelse
om inte flygplanstypen kommer att användas vid internationella insatser. Detta
är dock inte troligt eftersom i Europa äger endast Spanien två KC-130 för
lufttankning.
Även om Sverige kommer att anmäla ett antal ombyggda C-130 för lufttankning
till EU:s krishanteringsstyrka kommer vi förmodligen vara de enda som tankar
från dessa flygplan eftersom flygplanet har stora begränsningar. Behovet att
kunna tanka från en annan tankertyp skulle kvarstå varvid utbildning och träning
behöver genomföras för att certifiera piloter och flygplanet JAS-39.
175

Lt Gen William J.Begert, USAF. ”Kosovo and Theater Air Mobility“ s 4
http://www.airpower.maxwell.af.mil/aircronicles/apj/apj99/win99/begert.htm.
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5.5.2 Lufttankare
De första operativa tankflygplanen var propellerdrivna, men redan i början av
50-talet uppmärksammades att de inte kunde hålla jämn takt med de moderna
jetflygplanen. Den turbulenta luften samt att den låga farten försvårade
tankningsproceduren. Lösningen var att köpa en jettanker som kunde integreras
med moderna stridsflygplan i USAF. Problemet var att ingen flygplantillverkare
hade ett jetdrivet transportflygplan som kunde lasta den vikt som behövdes.
Efter den första lyckade prototyp flygningen av ett nytt jettransportflygplan176 ,
beställde USAF en flotta av tankflygplan. 177
Idag opererar endast ett fåtal propellerdrivna lufttankningsflygplan i bl.a.
Kanada, Frankrike och Spanien. Fördelen med långsamtgående tankflygplan är
främst att de kan lufttanka stridshelikoptrar. KC-130H Herkules som finns i
Spanien och Kanada är licensierad för F/A 18 och helikoptrar.
Flygplanet i sig har en begränsning i mängden bränsle som den kan överföra. I
internationella förhållanden kommer en modifierad C-130 att kunna ta 1/7-del av
en KC 135R178 . Överföringshastigheten är låg då tankningsutrustningen är av typ
tankningspodar179 . Att lufttanka två JAS-39 kan ta upp till 20 minuter. 180 Det ska
jämföras med att F-16 Fighting Falcon tankas på ett par minuter av en KC-135
Stratotanker. Dessutom är luften mer turbulent efter propellrarna på en KC 130
Herkules vilket försvårar ihopkopplingen av bränsleanslutningarna.
Ytterligare en brist är farten vid bränsleöverföringen. Först när mottagar- och
givarflygplanet

kan

hålla

hög

fart

kan

en

stabil

koppling

mellan

bränsleanslutningarna ske. När givarflygplanet håller lägre hastighet behöver
mottagarflygplanet kompensera flygegenskaperna med att ha högre anfallsvinkel
176

Boeing 707
Tom Clancy “Fighter Wing”, HarperCollinsPublishers 1996, London. s 106
178
Tom Clancy “Fighter Wing”, HarperCollinsPublishers 1996, London. s 110. KC 135 som kan
lasta 92.210 kilo bränsle, är det vanligaste lufttankningsflygplanet. KC 135 används ofta vid
internationella insatser, en annan vanlig flygplanstyp är KC 10. USA äger ca 550 st KC 135.
179
Se Kap 3.2.3 och 3.2.6. Främst beroende på låg bränsleöverföringskapacitet 900 kg/min jmf
med 2300 kg/min eller högre.
180
FMV:s IPT Systemanalys Lufttankning 2000, II version 2.0 s 5-6. Att det tar tid är främst
p.g.a. turbulens och svårigheter att koppla ihop vid låga farter.
177

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
ChP 00-02
Håkan Jacobsson

ENSKILD UPPSATS
2002-06-20

19 100:2016
Sida 69 (81)

vilket försvårar precisionsflygningen för att kunna koppla ihop anslutningarna,
speciellt vid tungt lastade stridsflygplan. Detta var en av anledningarna varför
USA snabbt övergick till jetdrivna lufttankningsflygplan.
En Tp-84 kommer att byggas om för att kunna användas som svensk lufttankare
till JAS 39 Gripen. På varje vinge, utanför yttre motorerna, monteras en pod som
kan rulla ut en bränsleslang med tratt. Bränsletankarna på 13.5 kubikmeter
kommer att lastas på rullbara palletter i lastrummet. Med dessa monterbara
tankar tillsammans med ordinarie bränslesystem kommer Tp-84 att kunna
lufttanka två Gripen samtidigt.
Modifieringsarbetet är planerat att påbörjas i oktober 2002 för att vara färdigt,
inklusive teknisk utbildning av personal, i maj 2003. 181
5.6

Slutsatser av den komparativa diskussionen

Lufttankning kan stödja alla typer av luftoperationer genom att öka räckvidden,
nyttolasten, uthålligheten i luften och flexibiliteten för deltagande flygplan. 186
5.6.1 Bekämpning
Det finns behov av en nationell långräckviddig bekämpning för att kunna
bekämpa missil- och flyghot mot svenskt territorium. Med JAS–39 Gripens
inbyggda räckvidd och nya långräckviddiga bekämpningsvapen kommer de
operativa förmågorna att kunna uppnås. En bekämpning kan genomföras på ett
långt avstånd från svenskt territorium. En lufttankningsförmåga kommer att
förbättra räckvidd, utöka tiden i luften och ge möjlighet att öka vapenlasten.
Erfarenheter från lufttankningsoperationer har visat att lufttankning endast bör
ske i eget kontrollerat luftrum där tankflygplanen kan skyddas. Det innebär att
tidsvinsten med nationell lufttankning inte kommer att vara så stor, därför att
JAS-39 är byggd för att kunna genomföra klargöringar på kort tid på marken.
För att få en effektiv lufttankningskapacitet, speciellt vid VA, bör antalet
181

Flygvapen nytt, 2001-4, s 27.

186

Forsvarets overkommando, ”Forsvarets fellesoperative doktrine” Norge 2000, s 195.
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lufttankningsflygplan vara proportionell mot antalet stridsflygplan. I EU räknar
man med fem stridsflygplan per tanker.
I internationella insatser kommer ett större antal flygpla n av olika typer att
genomföra gemensamma insatser. Samlingstiden för denna styrka kommer att
bli lång innan attackgrupperna och deras försvarsflygplan är samlade.
Bekämpningen kan genomföras på ett avstånd som överskrider den inbyggda
räckvidden. JAS-39 har en låg bränsleförbrukning i förhållande till den mängd
vapen som kan lastas, trots detta kommer lufttankning att behöva genomföras.
Även i andra uppdrag t.ex. CAP, kommer flygtiderna att vara längre än den tid
som JAS-flygplan kan stanna i luften, varvid lufttankning kommer att behöva
genomföras.
5.6.2 Rörlighet
I situationer där Sverige ensamt har att ansvara för en flygoperation d.v.s. där
våra flygstridskrafter inte behöver uppträda samordnat med andra nationers flyg
och där avståndet till operationsområdet medger huvudsaklig basering på
svenskt territorium, kan vi lösa uppgiften utan lufttankningsförmåga.
Genom den spridda fredsbaseringen och antalet krigsflygbaser har JAS-39 en
förmåga att kunna insättas över hela Sverige. Genom den inbyggda räckvidden
kan ombasering och kraftsamlingar göras i prioriterade områden.
En lufttankningskapacitet skull kunna öka den operativa räckvidden i nordsydlig riktning och tillåta att beredskap utföres av baser långt ifrån
insatsområdet.
Sverige har anmält flygresurser till den europeiska krishanteringsstyrkan. EU har
målsättningen att år 2003 kunna uppsätta en flygstyrka på 400 flygplan som ska
vara understödda av 73 tankflygplan. De ska kunna insättas i en operation inom
radien av 4000 km från Bryssel. För att kunna genomföra en sådan operation
kommer det att behövas en strategisk och operativ/taktisk lufttankning.
Strategisk rörlighet genom att flyga till och från operationsområdet från
hemlandet,

och

taktisk

rörlighet

att

kunna

genomföra

insatser

över
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operationsområdet. En lufttankningsförmåga kommer att öka den svenska,
taktiska och strategiska rörligheten vid internationella insatser.
5.6.3 Uthållighet
Den svenska uthålligheten har trots nedskärningar i antalet flygbaser en hög
uthållighet. Dels genom att de befintliga baserna är enhetsbaser och kan
genomföra service i alla JAS-39 rollerna och dels genom att flygplanet är ett
multi-role flygplan och kan nyttjas i alla roller. Det ger en högre flexibilitet i
användandet av flygstridskrafterna. Även om lufttankning har utökat tiden i
luften och därmed också räckvidden kan inte flyget hålla sig i luften under
obegränsad tid. Flygplanen måste landa för att underhållas och för att fylla på
beväpningen.
Med hjälp av lufttankning kan flygplan snabbt bytas ut mot flygplan från
hemlandet, och därigenom skapa en större uthållighet och därmed också minska
behovet av antalet flygplanindivider i operationsområdet. Genom att snabbt
kunna ombasera flygresurser till operationsområdet kan en reservkapacitet
skapas hos deltagande nationer och insatsen kan därför på ett bättre sätt regleras
mot behov som uppstår.
5.6.4 Ledning
Om Sverige beslutar att skaffa en operativ lufttankningsresurs med tankflygplan
bör ledningen av denna resurs integreras i den befintliga ledningsstrukturen. För
att kunna delta i en internationell operation och vara interoperabel bör en ledning
av lufttankningsresursen vara så lik NATO- ledningen som möjligt. Även om
Sverige inte anskaffar lufttankningsflygplan kommer ett kunskaps behov om
planeringen av lufttankningsoperationer att behövas om JAS-39 ska lufttankas
från en annan nations tankflygplan.
5.6.5 Underrättelser
En lufttankningsförmåga kan öka tiden i luften för JAS-39 Gripen. Det innebär
att JAS-39 kan ge kontinuerlig informationsinhämtning från oroligheter i
närområdet utan att behöva landa för att tanka. Under TI kommer ett
lufttankningsflygplan att kunna tanka över internationellt vatten och på så sätt
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öka uthålligheten över området. Men under VA kommer en lufttankningsresurs
att vara ett primärmål vilket innebär att lufttankning bör ske över eget
kontrollerat luftrum. Å andra sidan så kan JAS-39 uppdatera de som skall överta
bevakningen via datalänk, så att de har en klar lägesuppfattning. JAS-39 är
bränslesnål, och kan överta bevakningen i timmar utan att behöva fylla på
bränsle och samtidigt uppdatera ledningscentraler och avbytande flyg.
5.6.6 Tankflygplan
Att anskaffa och bygga om en Tp-84 till demonstrator, ger inte den önskade
effekten. Lufttankning är precisionsflygning och det kan de flesta piloter.
Behovet är istället att träna lufttankning på flygplan som troligen kommer att
medverka i en internationell operation där Sverige deltar. Att öva dessa moment
på en Herkules kommer inte att ge den kunskapen som krävs, dels för att inget
annat land tankar stridsflygplan från en propellerdrivet tankflygplan dels för att
den turbulenta luften och den låga farten försvårar en ihopkoppling av
bränslekopplingarna. Genom att bränsleflödet är lågt tar överföringen av bränsle
tid.
I Kosovo och Gulfkriget genomförde tankflygplan transporter av materiel och
människor när flygplanen inte nyttjades till lufttankning. Alla framtida
lufttankningsflygplan bör kunna konverteras till annan transport. Antalet
tankningsplatser bör vara fler på samma flygplan samt en möjlighet att kunna
tanka både från lufttankningsbom och också från tratt/bränslerör utrustning. Vid
anskaffning av svenskt

lufttankningsflygplan

bör

flygplanet

vara

ett

MRTT- flygplan. Möjligheten att använda samma typ av flygplan för att snabbt
kunna transportera viktig personal och samtidigt lufttanka stridsflygplan som
ombaserar till operationsområdet kan ge en snabb etablering av flygstridskrafter
till ett krisområde.
5.6.7 Utbildning
För att erhålla en svensk kunskap om lufttankning kan lufttankningsutbildning
inklusive tid för lufttankning från lufttankningsflygplan köpas av kommersiella
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företag. Den principen nyttjas även av England, en nation som har tillgång till
många tankflygplan.
5.6.8

Sammanfattande slutsatser

Att anskaffa system för strategisk rörlighet och lufttankning som inte erfordras
för det nationella försvaret är tveksamma mål för en liten nation. En anskaffning
av enstaka system löper en uppenbar risk att inte bli utnyttjande
kostnadseffektivt. En multinationell lösning torde vara att föredra men detta
förutsätter ett nära alliansförhållande för att inte den nationella handlingsfriheten
skall ifrågasättas. Att anskaffa enstaka komponenter för att bygga upp en
kompetens, t.ex. för lufttankning, kan vara nödvändigt om detta inte kan lösas på
andra sätt, exe mpelvis genom avtal om samövning och/eller inhyrning av
system.
Uppsatsen har visat att behovet av en nationell lufttankningsförmåga med egna
tankflygplan inte behövs för att klara de av regeringen givna huvuduppgifterna
VA och TI. JAS 39 Gripen är framtagen ur ett koncept där flyghotet mot Sverige
var betydligt större än det hot vi kan se idag. JAS-39 kan möta de nya hoten med
sin grundkonstruktion och den inbyggda räckvidden.
Däremot i ett internationellt perspektiv kommer lufttankning att vara ett krav för
att få deltaga som fullvärdig medlem i en flygoperation. JAS-39 skulle med stor
sannolikhet klara de flesta uppdragen utan att behöva lufttanka, men den
internationellt vedertagna flygoperativa planeringen och genomförande, kräver
längre tid i luften och längre räckvidder än vad moderna flygplan idag har.
För att få lufttanka från tankflygplan behöver besättning och flygplan certifieras
mot de flygplantyper som deltar i operationen. Att anskaffa en udda tankertyp
för att träna piloter i kopplingsprocessen kommer endast att innebära
dubbelutbildning av de piloter som ska medverka i en internationell operation.
De få kontaktövningar som piloterna skall göra för att behålla certifikatet skulle
gå att köpa från en kommersiell firma. Sverige har anmält flygstridskrafter till
Europas krishanteringsstyrka. I EU råder brist på tankflygplan, därför bör
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Sverige arbeta för att ingå i ett gemensamt tanker- och transportflygplanprojekt
för att säkerställa styrkans strategiska och operativa rörlighet.

6

Sammanfattning

Lufttankning är en ”force multiplayer” genom att den kan stödja alla typer av
flygoperationer genom att utöka flygplanens tid i luften och deras räckvidd.
För de svenska flygstridskrafterna, som i årtionden utvecklat organisation och
materiel för att mer defensivt kunna försvara sig mot en aggressiv fiende. Det
har inneburit det att utvecklingen mer inriktats mot uthållighet och rörelse i form
av snabb reaktionsförmåga, hög autonomitet, spridda resurser.
Det skall jämföras med NATO som med en kvantitativ stor organisation vars
gemensamma

agerande

bygger

på

hög

rörlighet

och

kraftfull

bekämpningsförmåga i större operationer. Denna organisation kom att utveckla
och prioritera andra förmågor som hög mobilitet, långa räckvidder och förmågan
att kunna stanna lång tid i luften.
Försvarsutvecklingen efter kalla krigets slut, i början av 90-talet, kom att bygga
nya internationella försvarsstrukturer med sammansatta reaktionsstyrkor för att
snabbt kunna motverka uppkomna konflikter.
Hotet mot Sverige har minskat till att utgöra fragmenterade terror attacker med
små luftburna styrkor eller hot om missilinsatser samtidigt som den svenska
viljan till att deltaga i den internationella krishanteringen har ökat.
Något större hot mot Sverige kan inte ses på överskådlig tid. Den nya hotbild
som framträtt, har ställt andra krav på de svenska flygstridskrafternas förmågor,
bl.a att. kunna möta och upptäcka små luftrörliga mål, men också en mer
interoperabel förmåga för att kunna delta i en internationell flygoperation ledd
av NATO eller EU inom ramen för FN-mandat. I såväl internationella insatser
som i nationella kommer en hög operativ och taktisk rörlighet på flygförbanden
att krävas. Medverkan i internationella flygoperationer kommer dessutom att
ställa krav på en strategisk rörlighet på flygstridskrafterna.
Lufttankning har använts i flygoperativ planering sedan 50-talet. Det är dock
efter berlinmurens fall och under Gulfkriget, som vi kan se en betydande ökning
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i användandet av lufttankningsoperationer, speciellt i flyginsatser som leds av
USA och NATO. Strategiska flygtankningsoperationer har vid flera konflikter
genomförts för att stödja en snabb etablering av flygstridskrafter över långa
avstånd till ett krisområde. Flygstridskrafterna har vid dessa konflikter varit
baserade på ett långt avstånd från operationsområdet, ibland utanför den
inbyggda räckvidden för deltagande flygplan, dels för att skydda resurserna men
dels också för att erhålla tillräckligt antal flygbaser för antalet deltagande
flygplan.
Ur ett sve nskt luftperspektiv kan man konstatera att en egen anskaffning av
resurser av förmåga till lufttankningsoperationer, endast marginellt kommer att
ge en ökad effekt av de givna förmågor i VA och TI. De lufttankningsresurser
som ger möjlighet att stanna längre i luften och med det längre räckvidd,
kommer att behöva ett eget skydd i form av eskorterande flygplan, vilka även de
kan behöva lufttanka. Därigenom kommer effekten att bli liten, speciellt om
tankningsflygplanet har liten lastkapacitet av överföringsbar bränslemängd.
Internationellt genomförs lufttankning endast i områden där luftöverlägsenhet
eller

till

och

med

luftherravälde

har

uppnåtts

främst

för

att

lufttankningsproceduren tar tid och är känslig för angrepp eftersom den är
exponerad för en eventue ll motståndare.
JAS 39 Gripen är utvecklad och byggd för att klara de krav som ställdes under
kalla krigets dagar. Det minskade hotet, genom förändrad omvärldsutveckling,
med en fiende som inte kommer med utvecklade flygstridskrafter utan med
luftburna helikoptrar och missiler bör kunna inkluderas i grundförutsättningen i
de givna parametrarna för att bygga JAS-39, vilken var planerad utan
lufttankningskapacitet. JAS 39 Gripens tekniska anpassningsmöjligheter ger ett
alternativ till att utveckla/anskaffa vapen med långt ”stand-off” avstånd eller
med bättre upptäcks förmåga, för att kompensera en brist i räckvidden.
Om antalet flygbaser bibehålls enligt nuvarande struktur kommer de svenska
flygresurserna att kunna spridas och täcka hela Sveriges yta. Den inbyggda
räckvidden i JAS-39 och förmågan att kunna landa/starta på korta
landningsbanor, innebär att flygsystemet kan tåla en viss utslagning av flygbaser
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och med bibehållen effekt kunna genomföra offensiva/defensiva flygföretag
över hela landet.
Vid

internationella

insatser

ledda

av

NATO

eller

EU,

kan

en

lufttankningsförmåga förbättra möjligheterna till snabb och direkt förflyttning
till ett operationsområde för att tidigt kunna påverka och dämpa en uppblossande
konflikt. Genom lufttankningsoperationer kan hotet mot flygstridskrafterna
minskas genom att insatser kan ske från baser långt ifrån operationsområdet.
Internationellt har lufttankning varit en förutsättning för att kunna genomföra
större internationella flygoperationer under senare tid.
Erfarenheter från flygoperationerna i Gulfen, Kosovo och Afghanistan har
påvisat brist hos de europeiska länderna när det gäller kapacitet till
lufttankningsoperationer. Främst är det brist på strategiska och taktiska
lufttankningsflygplan.
Huvuddelen av den insatta lufttankningsflottan har under konflikter kommit från
USA. Behovet av att bygga upp och öva lufttankningsoperationer inom den
europeiska insatsstyrkan är stort. I en sådan uppbyggnad är det viktigt att beakta
både den strategiska och den operativa/taktiska lufttankningsförmågan.
Ytterligare en komplicerande faktor är att bland europeiska nationerna de båda
lufttankningssystemen; ”Prob and Drogue” och ”boom” 187 . Vilket av dessa
system skall användas? Systemen är kompatibla endast till begränsad del. Att
anskaffa utrustning och genomföra övningar eller insatser med två system är inte
kostnadseffektivt och kan komplicera planeringen av en flygoperation.
En anskaffning/förstärkning av mindre lufttankningsflygplan som C-130
Herkules skulle inte tillföra den önskade effekten, genom att den mängd bränsle
som går att lasta ger ett begränsat antal lufttankningar. Jämfört med ett större
tanker flygplan som KC-135, kan en C-130 Herkules endast transportera och
överföra en sjundedel av bränslemängden.
Propellerflygplan har begränsningar genom att luftströmmen bakom flygplanet
är

187

turbulent

Se kap 3

och

kan

påverka

inkopplingsmomentet

som

kräver
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precisionsflygning. En annan begränsning är att hastigheten är låg, vilket innebär
svårigheter för moderna stridsflygplan att koppla samman bränsleanslutningarna.
Beslut om att anskaffa lufttankningsutrustning till svenska C-130 Herkules har
tagits

av

regeringen.

Syftet

är

att

kunna

genomföra

övning

på

lufttankningsproceduren och att uppfylla PARP- målen om att utveckla en
lufttankningsförmåga. I övriga Europa finns KC-130H endast i Spanien, övriga
nationer använder olika typer av jetflygplan som tankers. För att kunna deltaga i
den europeiska insatsstyrkan och få tillgång till lufttankning behöver övning och
certifiering genomföras på de tankflygplan som är anmälda till styrkan. Det
skulle innebära att övning och certifiering för JAS-39 och deltagande piloter,
måste göras på en annan tanker än C-130 eftersom övriga nationer, förutom
Spanien, inte har motsvarande flygplan. För att behålla certifikatet måste att
antal tankkontakter genomföras per år.
6.1.1 Teorikoppling
Jag har använt FHS KVI:KV/Mark fem grundelement som stöd för att utveckla
uppsatsen mot ett militärteoretiskt tänkande.
Det finns ett behov att mellan försvarsgrenarna att hitta gemensamt synsätt på
militärteoretiska

grundfaktorer,

som

kan

nyttjas

vid

utveckling

av

stridskrafterna. Genom att hitta gemensamma grundfaktorer är jag övertygad om
att försvarsgrenarnas utveckling kommer att vara mer transparanta och
därigenom bidra till en ökad förståelse för varandras utveckling. Att utnyttja de
fem grundelementen har ibland varit svårt eftersom de riktar sig mot
markstridskrafterna. Även när man studerar militärteoretisk litteratur som
Clausewhitz kan det finnas svårigheter att omvandla manövertänkandet i ett
försvarsgrensgemensamt koncept, även yngre författare som Van Crevelt, borde
mer kunna insätta flygets förmågor i en gemensamt manöverteoretisk tanke.
Flyget är mer än ett understöd till markstridskrafterna, och att besegra
motståndarens markstridskrafter kanske inte alltid är det primära målet vid
dagens konflikter.
Ett bra exempel på hur manöverteorin och dess grundelementen kan leda till
utveckling

av

stridskrafterna

utifrån

en

gemensam

bas

oavsett
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försvarsgrenstillhörighet, är den Norska Felles Doktrinens militärteoretiska
uppbyggnad.
6.1.2 Fortsatt forskning
Förslag på fortsatt forskning är:
Hur fattades beslutet om att JAS-39 skulle ha lufttankning. Undersök
beslutkedjan från regering och högkvarteret till FMV och SAAB. Hur stor
påverkan hade SAAB på detta beslut?

Genomför en fördjupad studie om lufttankning i internationella insatser. Hur
påverkar lufttankning en internationell flygoperation? Hur kan en framtida
europeisk tank flotta konstrueras?

Hur ska svenska piloter och flygplan certifieras på tankflygplan som medverkar i
en internationell styrka, hur kan tillgång på tankerflygplan säkras innan en
insatts?
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Abstract
The background for the essay is that through the military internationalization of the
Swedish armed forces, the interest of Air-to-Air Refueling (AAR) has increased
where it is usually required in international air operations.
The aim with the essay has been to examine if there is a need for AAR of the JAS 39
Gripen based upon the operative ability of the Swedish armed forces main tasks.
Is there a need of AAR to solve the assigned tasks?
The method that is used is part descriptive and part comparative. This study comes
from the maneuver theory basic elements. By analyzing the effect that the AAR has
on the operative abilities in the main tasks can a comparative discussion be done.
This study has showed a need of AAR only in the task “Contribute to peace and
security of the world around”, all other tasks can be solved by the original
configuration whiteout AAR of the JAS 39 Gripen.

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
ChP 00-02
Håkan Jacobsson

ENSKILD UPPSATS
2002-06-20

Ordlista .
AAR= Air to Air Refueling
AEW = Airborne Early Warning
AJP = Allied Joint Publication
AMD = Air Mobility Division. Planerings grupp i CAOC.
APU= Auxiliary Power Unit
ATO = Air Tasking Order
AWACS = Airborne Warning And Command System
BDA= Boom Drogue Adapter kit
BDA = Battle Damage Assessment
BVR= Beyond Visual Range
CAOC = Combined Air Operation Center
CAP= Combat Air Patrol
CENTCOM = Central Command
CoG = Centre of Gravity
CHOD= Chef Of Defense
CSAR= Combat Search and Rescue
C2 = Command and Control
C3I = Command, Control, Communication and intelligence.
DCA = Defensive Counter Air
DEAD = Destruction of Enemy Air Defense
EW = Electronic Warfare
FC= Force Commander
FLIR = Forward Locking Infra Red
ECM= Electric Counter Measure
GCC = Gulf Co-operation Council
HARM = High-speed Anti Radiation Missile
HHG= Helsinki Hedline Gole
IOC = Initial Operational Capability
IRST = Infra Red Imaging System- Tail control
JAS= Jakt, Attack, Spaning.
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JDAM = Joint Direct Attack Munitions.
JFACC = Joint Force Air Component Command
MRTT = Multi Role Transport Tanker
Multi-role= Flygplanet kan beväpnas och genomföra olika typer av uppdrag t.ex. luftförsvar,
attack och spaning.
OCA = Offensive Counter Air
OODA= Observation, Orientation, Decision, Action
PSO = Peace Support Operations.
SAM = Surface-to-Air-Missile
SEAD = Suppression of Enemy Air Defense
SHAPE = Supreme Headquarters Allied Power Europe
STS = Strategiska TypSituationer
SOC = Sector Operation Center
STANAG= Standardization Agreement
Swing–role= flygplan kan byta mellan attack, jakt och spanings uppgifter under samma
flyguppdrag.
TACC = Tactical Air Control Center
TBM = Theatre Ballistic Missile
TLAM = Tomahawk (Theartre) Land Attack Missile
TMD = Theatre Missile Defense
UAV = Unmanned Arial Vehicles
USAF = Untied States Air Force
USN= US. Navy
USMC= US. Marine Corps
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Operativ aktionsradie för JAS 39
utan lufttankning* med dagens
infrastruktur.
Basering av JAS 39 på Jokkmokk
och i Ronneby.
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JAS 39 Gripens räckvidd ur
ett europeiskt perspektiv!
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*Bilderna visar JAS 39:s räckvidd (operationsradie) på
800 km, enligt Försvarsmaktens flygplankort, 1999 s
228. Bilderna är skalenlig.
Infrastrukturen är hämtad från FTK bildunderlag 00-0816, gäller fr.o.m. –01.
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