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Fredsluftbevakning i Sverige på 1950-talet 

Bakgrund 

Den fredsorganisation för luftbevakningen som beslutades av 1948 års riksdag var endast av-
sedd för utveckling av luftbevakningens funktion, materielanskaffning, krigsplanläggning 
samt utbildning och övning av luftbevakningens krigsförband. Krigsförbanden bestod fortfa-
rande i huvudsak av reservpersonal, värnpliktiga och krigsfrivilliga (lottor). Tjänsten i lfc ba-
serades i stor utsträckning på användandet av lottor. 
 
Frågan om en fredstida radarluftbevakning behandlades inte av vare sig 1944 års luftförsvars-
kommitté eller 1945 års försvarskommitté. Frågan berördes därför inte heller i 1948 års för-
svarsbeslut.  
 
En väl fungerande fredsluftbevakning av det egna och omgivande luftrummet med radar 
krävde en omfattande organisation. Förutom driften av radarstationerna och observations-
tjänsten vid dessa krävdes också att luftläget rapporterades och presenterades i luftförsvars-
centralerna. För att luftbevakningen skulle bli effektiv måste därför ett betydande antal flygfö-
retag följas upp, såväl egna militära som civila för att man säkert skulle kunna identifiera 
okända kränkande flygplan. Uppföljningen av det egna militära flyget och det civila flyget 
innebar att en omfattande förhandsmeddelandetjänst och samverkan med civila flygtrafikled-
ningsorgan måste organiseras för att man skulle kunna skilja ut vad som eventuellt var främ-
mande flygföretag.  
 
Verksamhet som syftade till att regelmässigt följa upp främmande flygverksamhet inom om-
givande luftrum var per definition att anse som militär beredskap. Någon beredskapsorganisa-
tion för denna verksamhet hade efter andra världskriget inte ansetts nödvändig och följaktli-
gen därför inte inrättats. Kostnader för beredskapsåtgärder inom försvaret, som skulle bedri-
vas med krigsorganisationens resurser, skulle bestridas med särskilda beredskapsmedel. Re-
geringen var av riksdagen bemyndigad att i fredstid besluta om begränsade beredskapsåtgär-
der och disponerade också särskilda medel för denna beredskapsverksamhet. När Kungl Maj:t 
i juni 1952 beslutade om att påbörja en fredsluftbevakning beslutades också att på beredskaps-
anslaget anställa lottor för denna verksamhet. 

Tidig fredsluftbevakning i Sverige 

Flygvapnets första radarstationer av typ ER IIIb placerades i fred vid flottiljerna och utnyttja-
des för utbildning och övning, främst för den värnpliktiga personalen, samt för flygsäkerhets-
tjänst. 
 
Fredsluftbevakning i avsikt att följa upp främmande flygverksamhet förekom i Sverige undan-
tagsvis före 1952. I Krigsarkivet förekommer uppgifter om att en fredsluftbevakning organi-
serades under en kortare tid hösten1948 med radarstationer av typ ER IIIb placerade vid Kor-
sö och Hamnskär i Stockholms skärgård samt vid Valleviken på Gotland. Luftbevakning skul-
le enligt en CFV skrivelse från den 27/8 1948 med dessa stationer bedrivas 10 tim/dygn och 
på varierande tider. Stationerna skulle rapportera till centrala flygledningen (Cefyl) fram till 
den 31/8 1948 och därefter till jc F 16. Detta är den enda uppgift om fredsluftbevakning som 
påträffats före 1952. Med stor sannolikhet förekom inte heller någon fredsluftbevakning annat 
än undantagsvis under korta perioder och i samband med utbildning och övningar. 
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Radarstationer för fredsluftbevakning 

De första radarstationerna i flygvapnet (ER IIIb) var inte särskilt lämpade för att utnyttjas i 
fredsluftbevakning. Räckvidden var kort (ca 100 km), stationerna krävde mycket underhåll 
och arbetsmiljön vid stationen var inte särskilt bra. Inte heller de beställda radarstationerna av 
typ AMES-13, AMES-14 och TPS-1 ansågs vara optimala för fredsluftbevakning. Verksam-
heten vid dessa radarstationer krävde mycket personal och driften var dyrbar.  
 
I en FS/LI PM från den 21/3 1949 nämns för första gången att det fanns ett intresse av att i 
såväl krig som fred kunna följa främmande flygverksamhet på andra sidan Östersjön. (Denna 

mening är dock överstruken i aktuell PM). 
 
I mars 1949 beslutade CFV om anskaffning av fem radarstationer av den engelska typen Mar-
coni 960. Denna station som i Sverige senare kom att få beteckningen PS-16/F hade stor räck-
vidd (över 250 km) och stor höjdtäckning (över 15 000 m). 
 
Med hänsyn till denna radarstations stora räckvidd kunde man med ett fåtal stationer bedriva 
en mer eller mindre kontinuerlig radarluftbevakning över stora områden under fredstid utan 
omfattande personella insatser. Radarstation typ 960 avsågs då bli det organ inom flygvapnet 
som skulle ha den högsta krigsberedskapen. Dessa stationerna skulle inte placeras vid flottil-
jerna utan redan i fredstid ges en framskjuten, fast fortifierad grupperingsplats och ha en kva-
lificerad fredsmässig bemanning. Valet av grupperingsplatser skulle ske kustnära (vid vatten) 
för att medge bästa möjliga räckvidd för luftbevakningen. 
 
Genom att placera en radarstation av typ 960 på Gotland kunde en mycket god luftbevakning 
erhållas över större delen av Östersjön. Placeringen av denna station blev också styrande för 
placeringen av de övriga fyra radarstationerna. 

Lfckommitténs syn på fredsverksamheten vid lfc mm 

1949-1950 års lfckommitté utvecklade i sin utredning från den 24/2 1950 också tankarna på 
fredsluftbevakningen och verksamheten i luftförsvarscentralerna i fred. Med hänsyn till den 
höga beredskap som krävdes av flygvapnet i sin helhet ansåg man det rimligt att även strids-
ledningsorganisationen hade hög beredskap. Detta kunde erhållas genom att lfc hölls i daglig 
drift i fred. Lfckommittén ansåg också att en värdefull beredskapsåtgärd var att bedriva en 
mer eller mindre kontinuerlig luftbevakning av luftrummet ovanför svenskt territorium och 
angränsande områden. Tekniskt ansåg man också att en sådan övervakning blev möjlig när 
luftbevakningen tillfördes den nya radarstationen av typ 960.  
 
Någon särskild avdelad stridsledningsorganisation för lfc förekom inte heller fred i början av 
1950-talet utan radarjaktledningen sköttes normalt av i jaktdivisionerna ingående, och för 
detta ändamål, särskilt utbildade yngre flygförare.  

Försöksorganisation vid lfc W 2 

Någon särskild personal (främst lottor och värnpliktiga) för drift av lfc i fred hade före 1952 
inte planerats. För att få erfarenheter av tjänsten av lfc i fred samt för att öka stridsledningens 
beredskap framförde C E 2 den 8/12 1951 att det var önskvärt att från den 15/1 1952 försöks-
vis få organisera luftbevakning och stridsledning inom sektor W 2 enligt följande. 
1. Lfc W 2 bemannas i begränsad omfattning 
2. Två radarstationer med bemanning organiseras för luftbevakning. Rapportering från radar-

station-lfc W 2 skulle ske på radio. Direkt telefonförbindelse erfordrades inte. 
3. En jaktradarstation med bemanning vid Säve. 
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Enligt en marginalanteckning på arkivexemplaret planerades även för att upprätta en jaktra-
darstation vid Smögen. 
 
Personal för verksamheten skulle lämnas huvudsakligen av F 9. C E 2 ansåg att det var önsk-
värt att även pröva i vilken utsträckning kvinnlig personal (lottor) kunde användas som biträ-
den åt stridsledningspersonalen samt ersätta manlig personal. 
 
För att kunna genomföra ovan angivna försök anhöll C E 2 om   
- att dels få ett tillägg på övningsanslaget om 10 000 kr för betalning  av inkvartering, för-

plägnad och traktamenten. 
- att dels få anställa tre flyglottor från den 15/1 1952. (Förslagsvis på av FCF disponerade 

vakanta löner för kanslibiträden). 
 
Av en påteckning på den inkommande skrivelsen framgår att Cfs den 5/1 1952 beslutade 
-    att försöken skulle påbörjas så fort förhållandena medgav samt 
- att hos FCF begära bemyndigande för C F 9 att fr o m 15/1 1952 anställa tre lottor som 

extra tjänstemän i lönegrad 10 samt att öka övningsanslaget med 10 000 kr. 

PM angående luftbevakningens beredskap 

Frågan om luftbevakningens och stridsledningens beredskap togs upp av C FS/LI i början av 
1952. I en PM överlämnad till flygstabschefen den 27/1 1952 redovisas följande synpunkter. 
 
Luftförsvaret måste ha den högsta beredskapen och den snabbaste mobiliseringsorganisation-
en inom det totala försvaret. Jakten hade en mycket hög beredskap. Beroende på tid på dygnet 
kunde vissa jaktförband vara beredda till insats inom en eller två timmar efter order. Luft-
värnets beredskap var lägre. Direkt i fredstid disponibla luftvärnsförband var ringa och vissa 
tider på året fanns inga alls. 
 
Man måste därför i första hand lita till jakten för att lösa aktiva luftförsvarsuppgifter vid en 
hastigt uppkommande konflikt. Men för att jakten skulle kunna göra detta behövdes dels för-
varning, dels stridsledning. Luftbevakningen måste alltså kunna träda i funktion lika snabbt 
som jakten. Därtill kom att det totala försvaret under mobiliseringen och civilbefolkningen 
från första stund måste ha förvarning om flyg- och robotanfall. 
 
Kraven på luftbevakningens beredskap var ytterst stora. Om man inte ville ta några risker 
skulle luftbevakningen behöva vara organiserad i ungefär samma omfattning som under be-
redskapsåren. En sådan beredskap var inte möjlig att hålla av ekonomiska skäl då kostnaderna 
beräknades uppgå till 3-4 Mkr per månad. Man måste därför finna en utväg som var mindre 
kostsam men ändå något sånär tillgodosåg kraven på en rimlig beredskap.  
 
Fredsorganisationen måste därför åläggas beredskapsuppgifter och bilda en kärna kring vilken 
en utökning snabbt skulle kunna ske. 
 
De viktigaste radarstationerna för luftbevakning och jaktstridsledning avsågs ställas upp i 
bergrum och vara i gång i fred. Anledningarna till detta var främst 
- att jakten som leddes med radar skulle ledas dagligen 
- att en viss radarorganisation erfordrades för flygsäkerheten samt 
- kraven på beredskap. 
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Härtill kom generellt för all radarmateriel att en station som stod förrådsförvarad kunde behö-
va veckor för att komma i trim. 
 
Under första halvåret 1952 skulle all den i England beställda radarmaterien vara levererad. 
Materielen måste därför ställas upp och användas på flottiljerna och vid beredskapshöjning 
köras ut till sina krigsuppställningsplatser. Detta tog ofta flera dagar att genomföra detta och 
få god trim på stationerna på de nya platserna. 
 
En av de angelägnaste åtgärderna var därför att erhålla en väsentligt ökad tilldelning av bygg-
medel och byggkvot så att radarstationernas grupperingsplatser kunde förberedas i fred. Med 
då aktuell byggnadstakt skulle viktiga radarstationer komma att stå förrådsförvarade till fram-
emot 1955. 
 
Lika viktigt var det att marinen som skulle svara för lågspaningskedjan med radar kunde få 
materielen installerad på sina grupperingsplatser. 
 
En annan hämmande faktor att var personalbristen. Utvecklingen inom luftbevakningsområd-
et efter kriget var så stor att man inte längre, som under beredskapsåren, kunde driva organisa-
tionen med enbart värnpliktigt befäl, reservbefäl och krigsfrivilliga. Det fordrades också en 
stomme av fast anställd personal som dagligen tjänstgjorde i organisationen. 
 
Det var därför angeläget att riksdagen redan under 1952 fattade principbeslut om de 34 offi-
cersbefattningar som CFV äskat. Lämplig personal fanns att tillgå men det tog tid att utbilda 
dem och få dem användbara i luftbevakningstjänst. 
 
Vidare ville CFV ha en avlösning fast anställda kvinnliga befattningshavare  i de viktigaste 
luftförsvarscentralerna. Dessa kvinnliga befattningshavare behövdes inte enbart för beredska-
pen utan även för de dagliga övningarna med jakten. En utredning rörande dessa frågor pågick 
och framställning för en försöksorganisation i Göteborg hade gjorts. 
 
Den ovan skisserade organisationen kunde endast komma i fråga inom de från luftförsvars-
synpunkt viktigaste områdena. 
 
Radar kunde inte heller ensamt ombesörja övervakningen. Den ansågs också behöva kom-
pletteras med en optisk luftbevakning med mycket hög beredskap. Idealet var en organisation 
som liknade den engelska ”Royal Observer Corps”. Denna kår karaktäriserades som en halv-
militär organisation som hade luftbevakning som hobby. Dessa människor träffades på ”pu-
ben”, vid sitt eget ls-torn eller i den egna centralen och övade under lördagar och söndagar. 
Tanken på en sådan organisation hade varit uppe flera gånger men hade måst ges upp på 
grund av den begränsade personaltillgången. Det var dock fortfarande önskvärt att åstadkom-
ma en sådan organisation och det var inte rationellt, som nu skedde, att utbilda 20-åriga värn-
pliktiga för tjänst inom den optiska luftbevakningen. 
 
Det var angeläget att lottaorganisationen kunde få de medel som erfordrades för att hålla i 
gång utbildning i tillräcklig omfattning. Under de senaste åren hade resurserna i fråga om in-
struktörer väsentligt utökats. 
 
Det var också angeläget att anslagen för utbildning och övning inklusive telefonanslagen inte 
begränsades. Det var nödvändigt att hålla övningar, ty endast under övningar med verkligt 
flyg skapades den nödvändiga rutinen. 
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Ovan angivna åtgärder tog emellertid förhållandevis lång tid att genomföra. Om det skulle bli 
en skärpning av det utrikespolitiska läget, fick inte regeringen tveka att höja luftförsvarets 
beredskap genom att i mycket god tid mobilisera luftbevakningen. Utan denna åtgärd blev 
vårt förnämliga jetflyg utan möjligheter att verka och de flesta åtgärder inom lantförsvaret var 
förgäves. Stangenberg hänvisade avslutningsvis på de omfattande åtgärder som t ex USA och 
Canada kostade på sig i fråga om luftförsvarets beredskap. 
 
Tre dagar efter det att FS/LI PM överlämnats till flygstabschefen (den 30/1 1952) publicera-
des en artikel i Dagens Nyheter där skribenten propagerar för betydelsen av att luftbevakning-
en har en hög beredskap. Artikeln med benämningen ”Beredskapens spetsar” är uppenbarli-
gen baserad på FS/LI PM. Artikeln redovisas i sin helhet i bilaga 1. 

Luftförsvarscentralernas och radarstationernas användning i fred 

Med anledning av ovanstående PM tillsatte flygstabschefen den 4/3 1952 en utredning om 
luftförsvarscentralernas och radarstationernas användning i fred.  
 
Av direktiven framgår att önskemålet var att övervaka luftrummet i fred. Utredningen skulle 
föreslå lämplig täckning. Erfarenheter från inkörningstider beträffande materiel och personal  
skulle redovisas samt förutsättningarna för att hålla inkörningstiden. 
 
 Utredningen redovisades den 31/3 1952 med följande synpunkter. 

Allmän målsättning för organisationen 

Motiven för lfc och radarstationers användning i fred syntes väsentligen betingas av operativa, 
flygsäkerhetsmässiga, utbildnings- och tekniska önskemål. 
 
Den operativa målsättningen för verksamheten i fred dominerades av en önskan att dels för-
korta inkörningstiden för luftförsvarsorganisationen vid krig dels att övervaka vårt luftrum 
gentemot främmande överflygningar. 

Målsättning angående inkörningstiden vid krig 

Mobiliseringstiden för luftbevakningen var 24-48 tim (vissa radartroppar 72 tim) och för jakt-
förbanden högst 72 tim. När luftbevakningen mobiliserat erfordrades dock erfarenhetsmässigt 
10-14 dagar innan organisationen var i sådan trim att man kunde tala om någon större grad av 
säkerhet. Denna inkörningstid var enligt dittills vunna erfarenheter i hög grad betingad av att 
organisationen befunnit sig under utbyggnad samt att tekniska svårigheter förelegat. Inkör-
ningstiden bedömdes dock minska efter hand. 
 
Jaktstridsledningen var beträffande personal i stort sett funktionsduglig på jaktförbandens 
mobiliseringstid. Samma förhållande gällde vissa luftvärnsförband. Ett starkt önskemål var 
givetvis att jakt och luftvärn med stridsledning samt hela luftbevakningen hade samma mobi-
liserings- och inkörningstid. Detta skulle dock leda till stora kostnader och någon rimlig gräns 
måste dras. Vissa minimikrav måste också fastställas för att dels jakten inte skulle bli allt för 
utsatt på baserna, dels att jaktförsvaret skulle kunna fungera hjälpligt under de första kritiska 
dagarna av ett krig. Även för alarmering och orientering till civilbefolkningen måste vissa 
krav ställas. 
 
Som minimikrav för luftbevakningen ansattes att hög- och främst lågspaningsradarstationer 
samt ls, som genom sin förvarning tryggade beredskapsjakt, om möjligt skulle ha en mobili-
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serings- och inkörningstid som var lika med jaktens. I sådana fall där jaktförsvar kunde åstad-
kommas tidigare med till exempelvis beredskapsförband borde beredskapen vid luftbevak-
ningsförbanden vara så hög att verksamheten skulle kunna igångsättas helst inom några få 
timmar. 

Utbildning och övningar samt behov av lfc, radarstationer 

För att minska inkörningstiden erfordrades omfattande övningar och utbildning för jaktstrids-
lednings- och luftbevakningspersonalen. Övningar i lfc för nyckelpersonal borde genomföras 
med ett pass/vecka och motsvarande vid jaktradar med 4 pass/vecka. 

Övervakning av vårt luftrum gentemot främmande överflygningar  

Rapporter från dittills utförda främmande överflygningar var fragmentariska och inte helt till-
förlitliga. Generellt sett ansågs det önskvärt att kontrollera varje främmande överflygning 
(fullständig kontroll). Detta skulle fordra oavbruten bemanning med i varje fall hela radaror-
ganisationen, vilket i fred var uteslutet. Möjligheterna ökade dock kraftigt när (under tjänste-
tid och på hög höjd), PS-16/F tillkom under 1954. Intill dess ansågs det av främst kostnads-
skäl orimligt att hålla beredskap endast vid de för uppgiften lämpade radarstationerna (PJ-21), 
som fanns vid flottiljerna. Någon beredskap i lfc (motsvarande) ansågs inte behövas. De flot-
tiljer (radarstationer) som borde ifrågakomma söderifrån räknat var F 5 (alternativt F 10), F 12 
(alternativt F 17), F 13 (alternativt F 3), F 8 (alternativt F 18), F 16, F 15 och F 21. F 16, F 15 
och F 21 kunde dock ges en något lägre beredskap än övriga flottiljer. Alternativa flottiljer 
förutsattes överta beredskapen vissa tider så att en någorlunda jämn belastning uppstod vid de 
upptagna flottiljerna. 
 
Beredskapstiden borde under flygtjänsttid, då övningar ändå gjorde att radarstationen hölls i 
gång, vara omedelbar det vill säga passning vid PPI. Under övrig tid medförde kravet på 
passning att särskild personal måste avdelas. Om endast tidsbestämd beredskap anbefalldes 
riskerades att flygplan hunnit flyga igenom det bevakade området före upptäckt. Behovet av 
passning minskades vid dåligt väder, under mörker samt när inga övningar bedrevs. Följande 
beredskapstider föreslogs under tjänstetid 
 
”Blå alt röda flottiljer”, ständig passning. Preliminärt personalbehov per flottilj, 3 värnplik-
tiga observatörer + 1 tekniker. 
”Gröna flottiljer” (lägst) 10 min beredskap (lågspänning tillslagen). Preliminärt personalbe-
hov: 2 värnpliktiga observatörer + 1 tekniker. 
Övriga flottiljer (lägst 20 min beredskap. Preliminärt personalbehov: 1 värnpliktig observa-
tör + 1 tekniker. 
 
Under icke tjänstetid skulle samtliga flottiljer ha beredskap enligt särskild order. Under icke 
tjänstetid reglerades beredskapen av Cefyl, varvid som norm skulle gälla att hög beredskap 
beordrades när med hänsyn till vädret inflygningar var sannolika och kunde följas med radar. 

Sammanställning av önskemål beträffande passning, bemanning och förbindelser 

Under tjänstetid 
1. Ständig (rutinmässig ) passning vid radarstationer enligt ovan angivna grunder, samt dess-

utom vid lfc och radarstationer för flygsäkerhetstjänst. 
2. Under dager då övningar i jaktstridsledning avhölls (en dag/vecka) krävdes bemanning vid 

lfc, radarstationer samt direkta telefonförbindelser  
3. Vid övningar i radarjaktledning (4 pass/radarjaktledare och vecka) krävdes bemanning av 

radarstation. 
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Under icke tjänstetid 
Samtliga radarstationer (PJ-21 vid flottilj, senare PS-16/F skulle upprätthålla beredskap enligt 
särskild order (skulle regleras av Cefyl), dock lägst enligt för flygsäkerhetsledningen gällande 
grunder. 

Fredsluftbevakningen organiseras sommaren 1952 

Nedskjutningen av ett flygplan DC 3 den 13/6 och en Tp 47 Catalina den 16/6 1952 kom att 
bli startskottet för den svenska fredsluftbevakningen. Kungl Maj:t beslutade efter en före-
dragning av ÖB den 17/6 att vissa luftbevakningsförband skulle organiseras med uppgift att 
övervaka luftrummet över delar av Östersjön. Ett intensivt arbete startades i flygstaben för att 
organisera en beredskap inom luftbevakningen. 
 
I en PM från FS/LI med benämningen ”Övning Valfisken” från den 17/6 1952 framgår om-
fattningen av den planerade fredsluftbevakningen över Östersjön. Radarluftbevakningen skul-
le upprätthållas dygnet runt med radarstationerna PJ-21 vid F 16 Uppsala, F 18 Tullinge, F 13 
Bråvalla och F 17 Ronneby. En PJ-21 ur F 12 och en ER IIIb ur F 13 skulle överföras till Got-
land och grupperas vid Bunge respektive Hoburgen. En ER IIIb skulle också grupperas vid 
Korsö Hals. Den föreslagna organisationens radartäckning framgår av bilaga 2. 
 
Organisationen beräknades kunna intas ett dygn efter order. PJ-21/R transport till Gotland 
beräknades dock ta längre tid. ER III b-stationen förutsattes kunna flygtransporteras till Got-
land.  
 
Luftbevakningen skulle ledas av C flybo O och radarstationerna skulle rapportera på direkta 
telefonförbindelser (PJ-21 på F 17 skulle dock rapportera med luftförsvarssamtal) till den ny-
ligen färdigställda lfc O 2. En ny lägeskarta med utökat täckningsområde för lfc O 2 skulle 
tillverkas (bilaga 3). Den i lfc O 2 pågående lottaskolan skulle förflyttas till F 16. Detta be-
räknades kunna genomföras efter ett dygns varsel. 
 
Direkta telefonförbindelser omfattande 1700 km längd erfordrades för rapportering och strids-
ledning. Signalskiss framgår av bilaga 4. 
 
Personalbehovet beräknades uppgå till 118 personer varav 90 avsåg värnpliktiga. Av dessa 
var 62 radarobservatörer. Cirka 60 % av personalbehovet beräknades kunna täckas med på 
respektive förband tjänstgörande personal. Övrig personal skulle beordras ur andra flottiljer. 
 
Engångskostnader för organiseringen i form av resor och frakter beräknades till 7 700 Kr. De 
dagliga kostnaderna (merkostnaderna) för övningstraktamenten, förläggning, förplägnad, dag-
lön till frivilligt tjänstgörande beräknades (för tjänstgöring dygnet runt) uppgå till 1 560 
kr/dag. Driftkostnader för den tekniska materielen framgick ej av denna PM. 
 
Ett alternativ där luftbevakning endast skulle utföras under 8/tim dygn samt utan F 17 radar-
tropp beräknade kosta 1 150 kr/dygn. Personalbehovet minskade då också till 77 personer. 

ÖB order angående förstärkning av luftbevakning och jaktförsvar 

Den 18/6 1952 utfärdade ÖB följande order. 
 
”Flygvapnets radarluftbevakning på ostkusten mellan Simpnäsklubb och Sandhammaren samt 
på Gotland skall snarast och tills vidare ökas i den utsträckning, som är möjlig inom ramen för 
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nuvarande fredsorganisation och i särskild ordning beviljade medel men utan beredskaps-
inkallelse. Kontinuerlig radarövervakning skall härvid eftersträvas. Åtgärder skulle därjämte 
vidtagas för snabbt ingripande med smärre jaktförband främst inom sektorena O 1 och O 2 till 
skydd jämlikt IKFN av svenskt territorium samt svenska fartyg och flygplan”. 

Regeringens beslut angående förstärkning av luftbevakningen mm 

Genom nådigt beslut den 30/6 1952 bemyndigade Kungl Maj:t ÖB att under budgetåret 
1952/53 tills vidare låta förstärka beredskapen inom luftbevakningen och jaktflyget, utöver 
vad anvisade anslag beräknades medge, inom en kostnadsram av högst 150 000 kr per månad. 
 
Vidare bemyndigades chefen för flygvapnet genom särskilt beslut den 18/7 1952 att för 
tjänstgöring vid den för övervakning av luftrummet över delar av Östersjön organiserade re-
ducerade luftförsvarscentralen tills vidare intill den 1/10 1952 ha anställda lottor till ett antal 
ej överstigande 16 per dag. 

Övervakning av norra Östersjöområdet (flybo O) 

För att övervaka luftrummet över delar av Östersjön samt att lämna underlag för stridsledning  
av E 3 jaktförband utfärdade CFV den 18/6 1952 följande order om organiserandet av luftbe-
vakningsförband. 
 
”Av XIII. lbevbat organiseras snarast på F 18 depå och med början 18/6 förband för tillfällig 
och reducerad sammansättning (Enligt förslaget 37man). 
Lbevbat lyder under C flybo O enligt för krig eller beredskapstillstånd gällande grunder. 
Luftbevakning skall enligt flybochef närmare bestämmande t v äga rum dygnet runt. Iakttagen 
främmande flygverksamhet rapporteras från lfc till Cefyl. 
För rapportering och orientering användes Georef. 
Telefonpassning: lfc, jrr och rrls dygnet runt. 
Kostnader för lbevbat bestrides på övningsanslaget. Erforderliga medel kommer att ställas till 
förfogande. 
Verksamheten skall så bedrivas att minsta möjliga störning av pågående fredsutbildning 
åstadkommes”. 
 
 XIII. lbevbat (tillfällig organisation fr o m 19/6 och tills vidare) 
 
Förband Org av Gruppering  Anm 
XIII. lbevbatstaben F 18 F 18 depå Se nedan 
2. radarkomp   Se nedan 
2. rrkompstaben F 2 F 18 depå  
25. rrtroppen F 2 Korsö  
132. rrtroppen F 13 F 13 depå  
139. rrtroppen F 13 Hoburgen  
161. rrtroppen      F 16 F 16 depå  
165. rrtroppen F 16 Bungenäs, Gotland  
181. rrtroppen F 18 F 18 depå  
Anm. Den reducerade XIII. lbevbatstaben omfattade lbevbatch, radaroff, stabsuoff,  
lbevavd (27 man) och signalavd (7man). Radarkomp reducerade enligt C LI bestämmande. 
Personal vid egen depå tjänstgör i största möjliga utsträckning jämväl i fredsbefattning.” 
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Övervakning av södra Östersjöområdet 

Den 19/6 beslutade CFV om övervakning av södra östersjöområdet och utfärdade därmed 
följande order. 
 
”121. och 171. radartropparna organiseras omedelbart, reducerade enligt C LI bestämmande. 
Luftbevakning skall tills vidare äga rum dygnet runt på så sätt att minst en radartropp spanar.  
C F 12 reglerar denna verksamhet. 
Iakttagen främmande flygverksamhet inrapporteras från F 12 med luftförsvarssamtal till Ce-
fyl. 
För att snabbt kunna organisera ytterligare luftbevakning förbereder C F 17 TTQ på freds-
uppställningsplatsen (på F 12) så att luftbevakning och jaktstridsledning kan upptagas därifrån 
med 4 rrstn.” 

Kryssaren Göta Lejon deltar i luftbevakningen 

För att effektivisera luftbevakningen vid eventuella inflygningar mot sektor O 2 speciellt på 
höga höjder föreslog CFV den 30/7 1952 i en skrivelse till CM att kryssaren Göta Lejons spa-
ningsanläggning PS-16 skulle inkopplas i luftbevakningskedjan från och med den 7/8 1952 
och tills vidare under de tillfällen då kryssaren befann sig till ankars på Horsfjärden, och i den 
omfattning som CM bestämde med hänsyn till personalläget och tjänsten ombord. 
 
Förutom det värde rapporteringen skulle ha i den nu pågående luftbevakningen skulle även 
erfarenheter att kunna dras för organiseringen av luftbevakningsrapportering från flottans far-
tyg då dessa vid krig eller krigsfara befann sig på sina krigsankarplatser. 
 
Direktförbindelse Horsfjärden-lfc 02 skulle uppkopplas genom CFV försorg. Rapportering av 
iakttagen flygverksamhet föreslogs äga rum inom en sektor begränsad av de rättvisande bä-
ringarna 50°-190° och på samtliga höjder. Rapporteringen borde helst ske med användande av 
georef-koordinater (som ännu inte fastställts inom i försvaret) men kunde om svårigheter 
skulle förelåg även ske med angivande av rättvisande bäring och avstånd i km från fartyget, 
företagets kurs och eventuell höjd samt övriga iakttagelser. 

”Valfisken” 

Den 16/1 1953 utgav CFV nya bestämmelser för fredsluftbevakningen och jaktberedskapen 
att gälla från och med 21/3 1953. Nu fastställdes att organisation och verksamhet för att kon-
statera och avvisa främmande flygverksamhet skulle ges benämningen ”Valfisken”. Verk-
samheten reglerades i separata skrivelser till C E 3, C Flybo O samt till C F 12 och C F 17 
enligt följande. 

1. Till C E3 (CFV H 10, 16/1 1953) 

C E 3 ansvarar för avvisandet enligt IKFN av främmande flyg över östra Mellansverige. 
Under dager minimum genomsnittligt en rote 2 tim var tredje dag på varierande tider och   
platser i den kortaste beredskap som ger besättningen möjlighet att upprätthålla sig inomhus. 
Under mörker med flygplan ur F 1. 
Flygplan i beredskap skall vara beväpnade med stridsammunition. 
Stridsledning ordnas. Nattjaktflygplan skall även kunna ledas från jaktradar Tullinge. 
 
Under tid då dagjaktflygplan ej ha beredskap, har Cefyl tillstånd att via flygtrafikledningen 
beordra flygplan i luften eller på marken att insättas för identifiering av misstänkt främmande 
flygplan. Cefyl äger även rätt att vid sådana tillfällen beordra passning av radarjaktledare. 
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2. Till C Flybo O (CFV H 11, 16/1 1953) 

Luftbevakning organiseras i viss omfattning med uppgift att övervaka luftrummet över delar 
av territoriet samt lämna underlag för C E3 stridsledning över Östra Mellansverige. 
 
Luftbevakning utföres på varierande tider under ca 96 tim/vecka. Så stor del av luftbevak-
ningen förläggs till dygnets mörka del som kan ske med hänsyn till pågående utbildning. Öv-
riga tider 3 tim beredskap. 
 
Täckbenämningar används vid rapportering till lfc O2 enligt C Flybo O bestämmande. 
 
Direkta telefonförbindelser anordnas från rrtropparna till lfc O2. Milbef VII. Milo har inkopp-
lats på förbindelsen Bungenäs-lfc O2. Viss rapportering kan utföras genom VII. milbefs för-
sorg. 
 
Iakttagen främmande flygverksamhet eller radarstörning rapporteras omedelbart till Cefyl. 
Skriftlig rapport snarast till CFV. 
 
      Ingående förband. 
 

Förband Gruppering Anmärkning 
XIII. lbevbatstaben Lfc O 2 Reducerad till 26 man 
135. rrto Gotland  
132. rrto F 13 depå  
161. rrto F 16 depå  
181. rrto F 18 depå  

 
Luftbevakningsledaren O 2 anmäler till Cefyl dagligen de tider under vilka kryssare Göta Le-
jons PS-16 deltar. 

3. Till C F 12 och C F 17 (CFV H 12, 16/1 1953) 

Luftbevakning organiseras i viss omfattning med uppgift att övervaka luftrummet över delar 
av territoriet. 
 
121. Och 171. radartropparna organiseras för luftbevakning omväxlande under c:a 96 
tim/vecka. Övriga tider 3 tim beredskap. Gruppering enligt C F 12 respektive C F 17. 

Transport av en PJ-21/R till Gotland 

Det blev ingen överföring av radarstation PJ-21/R till Gotland under 1952. Frågan togs åter 
upp under sommaren 1953 då signalspaningsorganisationen fått tillgång till ett nytt flygplan 
av typ Tp 82 Varsity och signalspaningsflygningarna avsågs tas upp öster om Gotland. Senast 
den 25/7 1953 avsågs en PJ-21/R ur F 11 (111. radartroppen) överföras till Gotland. I ett 
meddelande till försvarsstabens kommunikationsavdelning (Fst/K) framförde C FS/LI att 
transporten skulle förbereds genom Fst försorg enligt följande. 
-     materielen skulle utgå från F 11 
- ilastning i Oxelösund, Nynäshamn eller Stockholm 
- urlastning i Fårösund, Visby eller Slite 
 
Utrustningen bestod av två fordon med avtagbar radarstation, tre kraftaggregat och en indika-
torvagn. Radarantennerna kunde monteras av men var mycket ömtåliga. Undersökningar för 
motsvarande transport hade genomförts för ett år sedan men avbeställts. Då planerades den att 
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genomföras av fartyget Gute som var det enda av Gotlandsbolagets fartyg som kunde ta sådan 
last.  
 
Transporten av 111. radartroppen till Gotland kom att genomföras under sommaren 1953 från 
Stockholm fördelat på tre omgångar enligt följande. 
22/7 från Hammarbyhamnen.  PS-14+indikatorvagn 
24/7 från Värtan. 2 kraggar 
30/7 från Hammarbyhamnen. PS-13+1 kragg. 

Kamera för fotografering av radarindikatorer 

Det hade under Valfisken visat sig önskvärt att exakt kunna  återge flygvägar då främmande 
flygplan befarades ha kränkt territorialvattengränsen. För att detta skulle bli möjligt erfordra-
des fotografering av radarbilden (PPI-bilden). 
 
Vidare var fotografering enda möjligheten för noggrann analys av iakttagna störningars karak-
tär och effektivitet och att PPI-bilder av störningens utseende kunde tjäna som underlag.  
 
FS/LI beslutade den 6/11 1953 att en försöksinstallation med lämplig kamera skulle utföras på 
PS-16/F vid Karlskrona.  
 
C F 18 anhöll den 5/12 1953 att F 18 radarstation PJ-21/F skulle tilldelas anslag från ”Valfisk-
medel" för inköp, utprovning och installation av en föreslagen kamerautrustning typ Robot. 
Lämplig utformning av kamerastativ skulle utprovas vid lfc O 2. 
 
C F 18 ansåg att lämpligheten av att fotografera fasta ekoområden, anomala räckvidder, moln-
förhållande och störningar var odiskutabel. Han ansåg dessutom att det kunde vara möjligt att 
efter fotografisammanställning av en sådan uppföljning vinna taktiska erfarenheter till grund 
för förbättringar av övervakningen.  
 
Om försöken utföll gynnsamt avsåg C F 18 att inkomma med förnyad framställning om medel 
för samtliga radarstationer ingående i operation ”Valfisken”. 
 
C flybo O tillstyrkte C F 18 framställan då han fann det synnerligen önskvärt att samtliga i 
Valfisken ingående stationer tilldelades sådan utrustning. Behovet var konstaterat sedan länge 
och prov med här nämnd kamera typ Robot hade redan utförts av FF/MRr med gott resultat. 

PS-16/F ingår i fredsluftbevakningen 

Från och med augusti 1953 ingick PS-16/F vid Vindö-Skarpö i Stockholms skärgård samt 
Säljö i Blekinge i fredsluftbevakningen. PS-16/F vid Furillen på Gotland ingick i fredsluftbe-
vakningen från och med 1/10 1954. Därmed utgick PJ-21/R ur fredsluftbevakningen på Got-
land. Efterhand kom också de övriga PS-16/F (Härnön och Luleå) att ingå i fredsluftbevak-
ningen. PS-16/F kom därefter att bilda ryggraden i fredsluftbevakningen under återstoden av 
1950-talet. 

Norra och Södra Valfisken 

Från och med den 9/8 1954 ändrades benämningen på fredsluftbevakningen och jaktbered-
skapen till Norra och Södra Valfisken. 
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”Lappfisken” organiseras från och med den 1/2 1955 

Från och med den 1januari 1955 organiserades även fredsluftbevakning i övre Norrland enligt 
följande CFV order. 
 
20. lbevbat (L 20) organiseras från och med den 1/2 1955 och tills vidare. 

1. Uppgift 

L 20 verksamhet syftar till att inom sektor ÖN3 
-   Höja mobiliseringsberedskapen för berörda lbevförband 
- Möjliggöra utbildning och övningar i samverkan mellan luftbevakning, jaktstridsledning  

Och jaktförband samt 
- övervaka luftrummet över och utanför sektor ÖN3. Täckbenämning för denna del av verk-

samheten var ”Lappfisken”. 

2. Organisation 

Förband Organiseras av  Gruppering Anmärkning 
20. lbevbatstaben F 21 Lfc ÖN3 1) Reducerad. 22 man 2) 
212. rrtroppen F 21 F 21  
214. rrtroppen F 21 Byske  
45. rrtroppen F 4 Fält 28  
1) Lfc benämning ÖN 3R intill Lfc ÖN 3 ingår i krigsorganisationen. 
2) Preliminärt disponeras fr o m 1/1-30/6 1955 löner för 4 luftförsvarsbiträden på heltid samt 
erforderligt antal tjänstgöringsdygn i Lg 8. 

3. Fredsluftbevakning 

Bedrives genomsnittligt 42 tim/vecka i regel under ordinarie flygövningstid eller i anslutning 
till flygförbandens ordinarie övningar. (Jmf CFV H 218/54) 

4. Jaktberedskap 

Särskild jaktberedskap organiseras ordnas för närvarande icke. 
I de fall F 21 jaktradar är bemannad med rrjal får denne insätta flygplan i luften eller på mar-
ken för identifiering av misstänkt  flygverksamhet. 
Om laddade flygplan- t ex i samband med skjutövningar - insättas, avvisas främmande flyg-
plan enligt bestämmelserna i IKFN. 

Fredsluftbevakningens utveckling efter 1956 

Under åren 1955-1958 beräknades de nya luftförsvarscentralerna S 1, ÖN 3, W 2, O1, S 2,  
W 5 och N 3 bli färdigställda. Av dessa skulle sex lfc vara av typ I med centralt placerad jakt-
radar av typ PJ-21/F. Detta ändrade förutsättningarna för fredsluftbevakningen. 
 
I en PM från den 4/5 1956 redovisade C FS/LI ett förslag till hur den framtida fredsluftbevak-
ningen med hänsyn till bland annat detta borde byggas ut fram till år 1958/59. Förslaget redo-
visade ingående enheter, personalbehov och kostnader. 
 
Utomlands var stridslednings- och luftbevakningssystemen i drift redan i fred i betydande 
omfattning. Lfc och radarstationer kördes i regel dygnet runt sju dagar i veckan, inte bara 
inom stormakterna utan även i mindre stater som till exempel Holland. I väster var det endast 
USA som hade optisk luftbevakning organiserad redan i fredstid, vissa stationer till och med 
24 tim/dygn. I övriga länder var övningsverksamheten inom den optiska luftbevakningen be-
tydande. Denna omfattande fredsdrift gav en synnerligen hög beredskap. 



 

21. Fredsluftbevakning -1.doc/07-04-12/John Hübbert 

13

 
För vår del ansågs en lika omfattande fredsorganisation knappast vara möjlig att skapa. Det 
här lämnade förslaget var därför ett minimum med hänsyn till kraven på att inte inkräkta på 
flygvapnets organisation i övrigt samt att inte reducera kraften vid genomförandet av det fort-
satta moderniseringsarbetet för stridsledning och luftbevakning under ”ÖB-planens” tidsperi-
od. Det var ett principförslag och överensstämde i stort med 1955-års personalunderlag för 
ÖB-planen. Förslaget förutsatte dock vissa fortsatta detaljutredningar inom flygledningen. 
Genomförandet var främst beroende av i viken takt befattningar kunde erhållas och personal 
kunde anställas i dessa. 

Förslaget 

8 lfc av 11 (det vill säga samtliga utom lfc ÖN 1, G 1 och O 3 samt 27 radarstationer av 42 ur 
flygvapnet skulle delta i fredsluftbevakningen enligt bilaga 5. Samråd med marinen om sy-
stem för deltagande av vissa av de 30 lågspaningsradartropparna hade ännu inte tagits. 
 
Organisationen förutsattes drivas endast under ordinarie flygövningstid. Därjämte skulle vissa 
PS-16 drivas ytterligare 30 tim/vecka för beredskap samt F 1 PJ-21/F för nattjaktens övningar. 
Om längre driftstid önskades steg behovet av radarövervakare, radarobservatörer, markörer 
och eltekniker i proportion till den ökande tiden. 
 
Om denna omfattande fredsorganisation skulle ge ett gott utbyte för luftbevakningen borde 
helst all flygverksamhet förhandsmeddelas i likhet med vad som skedde under beredskaps-
åren. 
 
Den dagliga flygverksamheten borde vara upplagd så att vissa attack- och spaningsföretag 
samt långa orienteringsflygningar för jaktförbanden kunde av en central övningsledning anges 
som fientliga. Dessa skulle kunna utnyttjas för övningar inom luftförsvaret vid de olika sekto-
rerna. Denna centrala övningsledning borde vara förlagd till lfc W 5 och hade inberäknats i 
personalförslaget för lfc W 5. 
 
Förslaget upptog också den första stora radarstationen av Marconi typ 80 (som beräknades 
vara i drift 1. kvartalet 1958). Efter hand som flera sådana stationer tillkom, fick man succes-
sivt ta ställning vilken av de befintliga radartropparna (PS-16, PS-41 och PJ-21) som skulle 
ersättas av typ 80. 
 
Personalöversikt framgick enlig särskild bilaga. För innevarande år hade en uttagning av 200 
värnpliktiga i luftbevakningstjänst och 114 värnpliktiga för vakttjänst vid luftbevakningsenhe-
ter begärts. Takten i genomförandet berodde på i vilken takt stater och personal kunde erhål-
las. Behovet av elteknisk personal hade inte redovisats i bilagan. Det i personalplanen redovi-
sade behovet täckte även behovet tills vidare för system m/50. Möjligheten att ”köpa teknisk 
tjänst ” från civila företag borde undersökas och utnyttjas. Det stora personalbehovet rörande 
värnpliktiga radarobservatörer påverkade direkt radarskolans kapacitet. Intill dess att det öka-
de antalet värnpliktiga kunde erhållas fick man räkna med minskat antal deltagande radar-
troppar. 
 
Utbildningen av de 200 värnpliktiga i luftbevakningstjänst ställde krav på en rationell utbild-
ningsorganisation. Det var önskvärt att samordna utbildning av radarobservatörer och markö-
rer. FS/LI ville undersöka möjligheterna att koncentrera all grundläggande luftbevaknings- 
samt även viss grundläggande stridsledningsutbildning till F 2. 
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Kostnaderna för signalförbindelser hade beräknats till 2,3 Mkr/år. I och med radiolänknätets 
färdigställande i södra och mellersta Sverige omkring 1960 minskade kostnaderna till cirka 
600 000 kr. Någon ytterligare reducering före 1965 bedömdes inte möjlig. 
 
På grund av att den optiska luftbevakningen var så personalkrävande bedömdes den inte kun-
na deltaga i den dagliga övervakningen av luftrummet. Planerna på förbandsvisa tillämp-
ningsövningar borde fullföljas. 
 
Driftkostnaderna för den skisserade organisation beräknades av FF uppgå till följande belopp.  
 

Anslag   1956/57   1958/59 
Bränsle 
Telefon 
Övriga expenser 
Övningar 
Drift och underhåll av materiel  

   200 000 kr 
  480 000 
      8 000 
  590 000 
     1) 

   250 000 kr 
1 800 000 
     10 000 
   810 000 
     1) 

Summa 1 278 000 kr 3 070 000 kr 
1) Kostnaderna för drift och underhåll ingick i anslaget för respektive budgetår. 
 
CFV beslutade den 7/5 1956 att fredsluftbevakning i princip skulle organiseras enligt följan-
de: 
1955/56:  Lfc S 1, O 2 och ÖN 3 med sammanlagt 15 radarstationer. 
1956/57:  Tillkom lfc W 2 och O 1 samt ytterligare 4 radarstationer. 
1957/58:  Tillkom lfc S 2 och N 3 samt ytterligare 5 radarstationer. 
1958/59:  Tillkom lfc W 5 och ytterligare 3 radarstationer. 
  
I början av 1957 redovisade C FS/LI att på grund av medelsbrist på telefonanslaget och ett 
besvärligt teknikerläge hade omfattningen av den beslutade luftbevakningen blivit mindre än 
beräknat. Den 1/2 1957 måste av ekonomiska skäl ytterligare inskränkningar göras. 
 
Från och med hösten 1957 kunde de 200 värnpliktiga som var uttagna för utbildning i luftbe-
vakningstjänst under första tjänstgöringen inkallas. Avsikten hade varit att dessa värnpliktiga 
skulle utbildas i ls-, lgc- och lfctjänst. Efter grundläggande utbildning skulle de tjänstgöra i lfc 
och deltaga i fredsluftbevakning. Vid stora tillämpningsövningar skulle de kunna sammandras 
för att hjälpa till med bemanningen av deltagande ls, lgc och lfc. I krig skulle de placeras i 
lstjänst, eller där stora lottavakanser alltjämt fanns, även i lgc tjänst. 

Fredsluftbevakningens mm utformning 1/7 1957 och förslag till förändringar  

I en skrivelse till ÖB den 24/7 1958 redovisas flygvapnets aktuella beredskapsläge med för-
slag till framtida förändringar. För luftbevaknings- och stridsledningsorganisationen redovisas 
fredsluftbevakningens omfattning avseende drift av lfc och radarstationer. Vidare framgår att 
jaktberedskap med en rote förekom i södra och mellersta Sverige. 
 
Fredsdrift förekom vid 7 av 11 luftförsvarscentraler, samtliga 5 radarstationer typ PS-16, 16 
av 23 radarstationer typ PJ-21 och vid den nya radarstationen PS-08. Radarstation PS-41 del-
tar ej i fredsluftbevakningen. Beredskapens omfattning inom olika områden och objekt fram-
går av följande tabell. 
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Sammanlagd verksamhet per vecka  
i timmar vid antal objekt 

Område/Objekt 

15 34 42 57 72 105 

Ingen  
reglerad 
verksamhet 

Södra Sverige. E 2      
Lfc 
PJ-21 
PS-16 
PS-41 
Jaktrote 

  
 
  7 
 
 
  1 

 
 1 

 
 2 

 
 
 
   1 

  
  
  2 
 
  4 

Mellansverige. E 3 
Lfc 
PJ-21 
PS-16 
PS-08 
Jaktrote 

 
 
 

 
 
  6 
  1 
  
  1 

  
  2 
 

 
 
 
   1 
    

 
 
 
 
   1 

 
  3 
  2 

Norra Sverige. E 4 
Lfc 
PJ-21 
PS-16 
PS-41 
Jaktrote 

 
 
   1 

 
 
  3 
  2 

 
 2 

    
 1 
 3 
 
 9 
 1 

Förslag till förändringar inom stridsledning och luftbevakning 

Så snart som möjligt borde organisationen för luftbevakning och stridsledning byggas ut för 
verksamhet dygnet runt i sektorerna S 1, S 2, O1 med G 1, O 2, O 3 och ÖN 3. Vidare fram-
fördes iden att luftbevakning och stridsledning inom en sektor skulle kunna utföras från lfc 
och radarstation grupperade inom annan sektor. I lfc W 2 borde dygnetrunttjänst bedrivas för 
flygsäkerhetstjänst i samverkan med luftfartsverket. Eventuellt borde även lfc W 5 erhålla en 
utökad fredsstrilorganisation. Frågan om en flygledningens chefsjaktcentral i lfc W 5 i fred 
och krig var under utredning. Inom övriga sektorer kunde en reducerad organisation tillämpas. 
Det var från beredskapssynpunkt inte nödvändigt att alla radarstationer i aktuella sektorer 
hölls i drift samtidigt. Vissa större stationer borde dock köras kontinuerligt, medan andra sta-
tioner ingick växelvis i beredskapen huvudsakligen för att hålla materielen och personalen i 
trim. Radarstationer borde i största möjlig utsträckning köras på sina ordinarie krigsuppställ-
ningsplatser. 
 
Det nya förslaget innebar att de 4 nya radarstationerna PS-08 skulle svara för huvuddelen av 
fredsluftbevakningen (115 tim/stn/vecka) PS-16 skulle köras en dag i veckan utom i Norrland 
där de skulle köras 42 tim/vecka. Antalet drifttimmar för PJ-21 skulle också minskas. Tre st 
PJ-21 och 10 st PS-41 skulle köras 20 timmar varannan månad. 
 
Den utökade organisationen krävde en förstärkt personalorganisation i fråga av såväl fast an-
ställd personal som värnpliktiga. Antalet tekniska biträden som då uppgick till 85 personer 
måste utökas med omkring 120. 
 
Antalet värnpliktiga i lfctjänst uppgick till 200 st. Detta ansågs vara tillräckligt. En avvägning 
mellan antalet värnpliktiga och fast anställda tekniska biträden visade på en liten ekonomisk 
fördel för de tekniska biträdena. Tekniska biträden borde därför användas i befattningar och 
på platser som inte direkt var olämpliga för kvinnlig personal. 
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