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i december 2014 lämnade luftförsvars
kommit tén sitt slutbetänkande LFU 2040. 
rappor ten inne håller en mängd informa
tion som bör vara av stort värde för fort
satta överväganden kring ut vecklingen av 
det svenska luftförsvaret. Det finns dock 
anledning att vara kritisk till kommitténs 
syn att de ryska flygstridskrafterna kraftigt 
kommer att minska i antal under de när
maste decennierna. i det följande redovisas 
det underlag som jag hittat när det gäller 
utvecklingen av det ryska strids flyget. Först 
dock något om LFU 2040:s sammanfatt
ning, som författaren helhjärtat till styrker 
som inriktning av den fortsatta utveckling
en av det svenska luftförsvaret. 

LFU 2040 nämner först det angelägna i 
att följa utveckling av sensorssystem (radar 
m m). Detta för att tidigt upptäcka mål och 
för att kunna skapa en komplett luftläges
bild. Något som blir allt svårare då smyg
teknik för stridsflygplan utvecklas vidare i 
omvärlden. LFU pekar också på den tek
nologiska kamp som pågår mellan senso

rer och smygteknik och framhåller att det 
är angeläget att följa de steg som tas i den
na kamp. Det finns inte några en tydiga svar 
på om endera sidan kommer att få ett be
stående övertag. 

Därefter nämner LFU 2040 att skyddet 
av de svenska flygbaserna måste förstär
kas. Och detta mot såväl luft som markhot. 
Luftvärn mot lufthot behöver dessutom för
stärkas för skydd av Försvarsmakten i öv
rigt liksom av samhället i sin helhet. Det är 
också angeläget att öka förmågan att ope
rera integrerat med flyg och luftvärn. Vidare 
nämns det angelägna i att följa utveckling
en i omvärlden för att man fortlöpande ska 
kunna bedöma hur länge be fintliga strids
flygplansystem förblir operativt relevanta. 
i det sammanhanget nämns även cyberhot 
och förmågan att stå emot sådana. 

Här ska också betonas vikten av balans
mellanflygplattformarochvapen vad avser 
både antaloch enskildverkan. samlad ope
rativ förmåga med hänsyn till operativ in
riktning utgör ett viktigt och komplext om
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Résumé

in December 2014, a committee report was released on the future evolution of the swedish 
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results in at least 1,000 russian aircraft. the author also argues that a “large” as well as a 
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råde där det fortgående är angeläget med 
fortsatta analyser. 

rapporten innehåller dock några punk
ter som enligt författarens mening bör kom
pletteras. Fram tids be dömningar är ett svårt 
område. Det är då inte ovanligt att man pre
senterar flera alternativ eller scenarier för att 
belysa den spännvidd som kan föreligga i 
bedöm ningarna. När det gäller inne håll och 
omfattning av de ryska  flygstridskrafternas 
utveckling under de närmaste de cennierna 
redovisar LFU bara ett exempel; nämligen 
en kraftig minskning av antalet. ryss  land 
skulle enligt detta år 2040 disponera strids
flyg plan till ett antal av 500. Vid en genom
gång av öppet tillgängligt underlag fram
träder en bild som innehåller ett väsentligt 
större antal. en utveckling från dagens ca 1 
300 mot åtminstone 1 000 strids flygplan år 
2040 framträder lika möjlig som en kraftig 
nedskärning till 500. 

Naturligtvis kan utveck lingen gå mot kom
binationer mellan och utöver de två struktur
al ter nativ som här framträder. Viktigt är då 
naturligtvis utvecklingen av den ryska eko
nomin ge nerellt och speciellt den ryska för
svarsbudgeten. Den kärvare ekonomin har 
under det senaste året medfört neddragna 
produktionsplaner. Samtidigt finns i det öpp
na underlaget indika tioner på att man kän
ner sig tvingad till livslängdsförlängning
ar och modernisering av befint lig ma teriel. 
Detta trots att policyn för några år sedan var 
att prioritera produktion av nya mo  deller. 
Frågan blir då om Ryssland verkligen drar 
ner antalet flygplan i tjänst för att få medel 
till ny till verkning. erfarenheterna från före
gående de cennium tyder på att man försöker 
hålla uppe ett visst antal. Omfattningen av 
de moder niseringar som nu genomförs ger 
också indika tioner på det antal av olika sys
tem som man i nu läget anser angeläget att 
in rymma i de ryska flygstridskrafterna. 

Teknikutveckling och 
flygteknik 
redovisningen från LFU 2040 innehåller 
en beskrivning av den tekniska utveckling
en inom ett antal områden. Allmänt gäl
ler att strids flygplan som togs i drift un
der perioden 1980–2000 karakteriseras av 
hög manöverbarhet genom elektroniska 
styrsystem i kombination med avan cerad 
aerodynamik och med helt eller delvis in
stabil aerodynamisk utformning. Denna 
insta bilitet är svår att avväga och förut
sätter därför avancerad forskning för ut
veckling i kombina tion med datorhjälp för 
att omvandla pilotens styrning till lämpli
ga roderutslag. exempel ut görs av svenska 
jAs 39 samt amerikanska F16 och F/A18, 
som finns i våra grann länder Danmark och 
Norge respektive Finland. Ryska exempel 
utgörs av sena versioner av mig29 och su
27. Dessa flygplan har i många fall moder
niserats och försetts med mera kvalifice
rade sensorer för mål inmätning och egen
skydd. Vidare införs ny beväpning i form 
av jaktrobotar samt robotar för bekämp
ning av mark och sjömål. 

De flygplan som i dag införs (femte genera
tionens stridsflygplan) designas i flera fall för 

”supercruise” d v s förmåga att med grund
motor (utan bränsleslukande efterbränn
kammare) kunna flyga fortare än ljudet under 

”lång” tid. Flygplanen utrustas med ny radar  
med förmåga att upptäcka mål på avstånd 
uppemot 150 km. Radarstationerna är i flera 
fall av den modernaste AesAradartekniken1 
med god förmåga i ett flertal avseenden, bl a 
att störa en motståndares radar liksom att 
motstå en motståndares störning. i en fram
tid kommer även kraftfulla AesAstationer 
kanske att få förmåga som strålvapen, d v s 
förmåga att förstöra känslig elektronik, i för
sta hand då i missiler. som komplement till 
radar utrusta nya stridsflygplan också med 
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irst2 för att upptäcka flygplan på avstånd 
uppemot 80100 km. Flygplanen utrustas vi
dare med avancerade datalänkar för kom
munikation med andra flygplan och mark
bunden ledning samt störskydd liksom stör
sändare. Samtidigt är flygplanen i varierande 
grad utformade för att vara svåra att upp
täcka med olika spaningsmedel – de har så 
kallad smygförmåga. 

LFU 2040 påtalar också mera generellt 
att ”Med tanke på stridsflygsystemens allt 
högre kostnader är det inte orimligt att tän
ka sig att nya generationer av stridsflygsys
tem kan komma att förskjutas i tiden bort
om 2040 och att dagens operativa strids
flygssystem under utveckling i stället livs
tidsförlängs”. 

Här vill jag påminna om att fortfaran
de finns äldre flygplan i drift som i nuläget 
har en opera tiv ålder som är 35 år eller me
ra. Operativa livslängder kan dessutom va
ra högre för strids flygplan avsedda för at
tack och spaning eller att stridsflygplan in
itialt utnyttjade för jakt senare kan använ
das för attack eller spaning. 

De modernaste stridsflygplan som nu in
förs karakteriseras främst av att de från bör
jan kon strueras med god smygförmåga (ste
alth) för mycket låga signaturer främst gente
mot radar men också gentemot andra typer 
av spanings medel. Genom god smygförmå
ga i kombination med mycket höga flyg och 
systemprestanda uppnår de systemöverläg
senhet i förhållande till tidigare generatio
ner av stridsflygplan. Utvecklingen av såda
na flygplantyper leds av USA med den redan 
färdigproducerade F22 samt F35 där de 
första enheterna avses tas i tjänst i år. 

Kostnadsaspekter
Även om LFU 2040 skriver om kostnadsut
vecklingen finns behov av att utveckla äm
net. en första observation som bör beaktas 

är att höga kostnader ofta medfört att 
produk tionen många gånger avslutats på 
väsentligt lägre nivå än vad som från bör
jan var avsikten. 3 Oförmåga att bedöma 
och hantera kostnadsutveckling har flera 
gånger medfört att nya vapen projekt har 
avslutats i förtid – alltifrån avbrytande ti
digt i projekt stadiet till sent i form av att 
produk tion inte fullföljts till initial ambi
tion vad avser antal. samtidigit innebär 
detta att äldre typer av flygplan utnyttjas 
under längre tid än vad som från början 
varit avsikten. Då efter en eller flera mo
derniseringar och livslängdsförlängningar. 

LFU 2040 skriver också att tidigare har 
prestanda som längre räckvidd, större eld
kraft och snab bare vapeninsats varit de vik
tigaste parametrarna vid utveckling av va
pensystem. i dags läget fäster man större 
vikt vid både låg utvecklingskostnad och 
låg kostnad per enhet. ett sätt att hante
ra kostnadsutvecklingen blir då att ta fram 
projekt med måttligare prestanda. i öppna 
källor nämns också, tydligare än vad som 
återfinns i LFU 2040, utveckling av flygplan 
med i sam man hanget moderata prestanda 
och som utvecklas med beaktande av stram 
kostnads ut veck ling. 4 

ett motiv för att sådana övervägs är att 
man insett att en stor del av de flyguppdrag 
som ge nom förs i de krig som man studerat 
(i både usA och andra länder) utgörs av pa
trulluppdrag för vilka de vanliga stridsflygpla
nen är överkvalificerade. Detta gäller också 
uppdrag som bemannad spaning och ”lätt” 
attack. typer av denna utvecklingskategori 
innehåller komponenter som tagits fram för 
bruk i civila flygplan, kanske affärsjetflyg
plan. Även användning som kvali ficerade 
skolflygplan beväpnade för att användas för 
skolning i vapeninsats förekommer. 

Vissa av dessa typer har då pre standa som 
närmar sig jAs 39 C/D. man kan också no
tera att till någon av dessa flygplanstyper tar 
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man även fram den mest avancerade typen 
av radar av AesAtyp. 

systemen bedöms främst utgöra ett kom
plement till konventionella stridsflygsystem 
med hö ga prestanda, som kommer att utfö
ra merparten av de kvalificerade stridsupp
dragen. Här bör också den ovan nämnda av
vägningen sensornätverkvapenbärarevapen 
vad avser antal och prestanda för de olika 
komponenterna rimligen att påverkas. 

Längre livslängd
en trend som LFU 2040 lyfter fram är att 
avancerade militära system kommer att ha 
operativa livslängder på 40–60 år. Här vill 
jag lyfta fram att exempel finns med ännu 
längre typlivslängd. med begrepp typlivs
längd menas då tiden från att första exem
plaret av en flygplanstyp blir operativ tills 
att de sista enheterna tas ur operativ tjänst. 
Ofta genom förs en eller flera modernise
ringar och uppgraderingar under ett sys
tems livslängd. Vidare pekar LFU 2040 på 
att teknisk funktion inte längre är styrande 
utan taktisk förmåga, d v s hur länge mili
tära uppgifter kan lösas. Det som avslu
tar den taktiska livslängden blir då ofta ett 
tekniksprång eller helt ny taktik i den om
givning systemet ska verka i. 

Följden av dessa konstateranden blir att 
det är sannolikt att flera av de system som 
för kort tid sedan blivit operativa kommer 
att vara fortsatt operativa mot och för bi 
år 2040. 

Kampen mellan smygteknik 
och sensorer 
ett väsentligt område för framtagningen av 
framtidens flygstridskrafter är utvecklingen 
vad avser smygteknik och sensorer och hur 
balansen mellan dessa två teknikområden 
kan utvecklas. i framtida sen sornätverk går 

det att kombinera information från ett an
tal olika källor och därmed ökar för mågan 
att tidigt upptäcka smygflygplan. Denna 
utveckling baseras på den relativt snabba 
utveckingen inom området informations
teknologi och särskilt sensorfusion. men 
även smyg tekniken kommer att utvecklas. 
Det finns därför inget entydigt svar på frå
gan om sensor ut veckling med tiden kan 
minska eller eliminera fördelar med ut
vecklingen av smyg tekniken, särskilt inte i 
tidshorisonten 2040 och framåt. 

För både smygteknik och sensornätverk 
måste kostnadsaspekter vägas in i en bedöm
ning av hur flygstridskrafter ska utvecklas. 
smygteknik är mycket kostnads driv ande och 
även i framtiden kommer fullt smyganpassa
de farkoster bara att finnas i begränsad ut
sträckning och hos ett fåtal länder. LFU 2040 
påpekar då försiktigt att kostnadsaspekter
na kring sensorer gör det tänkbart att ett så-
dantnätverkskullevaraekonomisktöver-
komligtförenmindrenation. ett konstate
rande som det är angeläget att försvaret äg
nar stor uppmärksamhet i framtiden. 

LFU pekar också på att det finns en stark 
länk mellan upptäckt – identifiering – be
kämpning och pekar på att hela kedjan mås
te genomlöpas snabbt. Här är det lämpligt 
att gå vidare i resone manget och förtydliga 
vikten av att beakta ytorochavstånd för de 
områden som ska luft för svaras. Om ett för
svar ska kunna bekämpa anflygande mot
ståndare gäller att även be kämp ningssystem 
organiseras i ett nätverk som inte är så geo
grafiskt glest så att det blir svårt att hinna 
utföra bekämp ningsfasen. Denna relation 
till ytor och avstånd bör lyftas fram och 
problema tiseras på ett tydligt sätt. 

i sammanfattningen nämner LFU 2040 
även behovet av balansmellanflygplattfor-
marochvapen där det är angeläget med ba
lans mellan antalochenskildverkan.Detta 
blir då ett kombinationsproblem av samma 
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dignitet som den avseende avvägningen mel
lan sensorer och vapen bärare. sammantaget 
erhålls då ett komplexavavvägningsproblem 
med många varianter på lösning. LFU 2040 
ägnar stor uppmärk samhet åt utveckling av 
flygplandelen och sensornätverk men be
väpningen och de kombinationsmöjligheter 
som där erbjuds är inte lika utvecklade. 

Utveckling av ryska 
flygstridskrafter mot 2040 
med ovanstående som bakgrund är det 
nu angeläget att titta på utvecklingen 
mot 2040 för de ryska flygstridskrafter
na. utgångsläget är enligt senaste military 
balan ce 2015 att ryssland har drygt 1300 
strids flygplan. I denna siffra ingår 1200 
jakt, attack och spanings flyg plan samt 140 
bomb flygplan. LFU 2040 anger att dessa 
flyg plan som byggts under kalla kriget är 
på väg att bytas ut. i sam band med det
ta bedömer LFU 2040 att antalet flygplan 
kommer att minskas mycket kraftigt från 
nivån 1300. Omkring 2040 skulle det då 
finnas drygt 500 flygplan. Den ge nom gång 
av den öppna information som här följer 
leder till slutsatsen att ett ryskt flygvapen 
år 2040 som inrymmer drygt 1 000 strids
flygplan också bör redovisas som represen
tativt exempel. Detta då utöver det exem
pel som LFU 2040 nämner och för att tyd
ligt illustrera de osäkerheter som finns vid 
denna typ av framtidsbedömningar. 

i det följande redovisas de överväganden 
som ligger bakom författarens bedömning. 
redovisningen är förhållandevis fyllig och 
kanske inte helt lättillgänglig för den som 
inte är insatt i området. 

Det äldsta bombflygplanettu95 är ur
sprungligen konstruerat under 1950talet 
och de nu kvarvarande 62 exemplaren är 
sena versioner byggda under 1980 och 90
talen. Här finns tydligt angivet att typen ska 

finnas i tjänst åtminstone till 2040 och då 
rimligen det antal, 30, som uppges bli mo
derniserade till 2020. beteckningen bomb
flygplan är inte uttömmande efter som typen 
används för många uppgifter. Framträdande 
är nu de långa patrullflygningarna ut över 
At lanten och över andra områden där det 
nya ryssland vill visa upp militär förmåga. 
som jäm förelse kan då också nämnas att 
uppgifter finns på att USA avser hålla ett 
antal jämnåriga bombflygplan av typ B52 
i tjänst åtminstone till 2045. 

Den näst äldsta typen av ryska bomb plan 
är tu22m3/mr i en version som togs i tjänst 
i början av 1980talet och producerades fram 
till slutet av1990talet. Det var denna typ 
som deltog i den väl bekanta demonstratio
nen mot sve rige påsken 2013. typen är nä
ra jämnårig med den amerikanska typen b 
1. Antal i dag är 63 enligt military balance. 
LFU 2040 nämner inte denna typ, vilket 
jag tolkar som att man anser att typen ut
går före 2040. Något som inte är självklart. 
totalt avser ryssland att modernisera 30 en
heter till 2020. man kan då inte utesluta att 
de kan hållas i tjänst åtminstone till 2040. 
som jämförelse kan nämnas att de jämnår
iga amerikanska b1 avses börja bli avlös
ta av en ny typ av bomb flyg plan först un
der 2030talet och att ett antal b1 kan be
dömas förbli i tjänst in i 2040talet. 

Den modernaste typen av ryska bombplan 
utgörs av tu160. typen togs i tjänst 1987 
och produceras fortfarande i låg takt. i dags
läget redovisas 16 enheter. Flera uttalanden 
har gjorts beträffande hur många som skall 
produceras. Om flera än 30 enheter skall fin
nas tillgängliga i slutet av 2020talet måste 
dock produktionstakten höjas avsevärt ut
över de 0,5 – 1 fpl per år som tidigare har 
bedömts som rimlig. Andra uppgifter anger 
att ett nytt projekt tupolev pAK DA har på
börjats och i stället ska priori teras och där 
första enhet tas i tjänst år 2025. Här finns 
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dock anledning till tvivel. Nya bomb flygplan 
är utomordentligt dyrbara. Även usA som 
satsar väsentligt mera på försvaret har av
brutit eller fördröjt ett antal projekt avse
ende nya bombflygplan. Uppgiften att ett 
nytt ryskt bombflygplan PAK DA ska tas i 
tjänst redan 2025 känns då mycket tvivel
aktig. Däremot kan kanske ett mindre an
tal finnas i tjänst mot 2040. Förseningar i 
produktion av pAK DA kan också innebä
ra att flera av de nu befintliga Tu22m3/mr 
än de ovan nämnda 30 efter hand kommer 
att moderniseras. 

en försiktig bedömning blir att ryska 
bombflygplan ”bara” kommer att reduce
ras från dagens 141 till strax över nivån 100 
till år 2040. 

När det gäller fighterklassen kan det va
ra lämpligt att börja med den modernaste 
och mest omtalade nämligen sukhoi pAK 
FA T50. Flygande exemplar finns för ut
provning sedan 2010. i öppen information 
anges att detta flygplan kan komma i tjänst 
från 2017. en bedöm ning av volymen ham
nar på 100150 ex. Detta efter flera reduk
tioner i produktions målet som inled ningsvis 
var över 200 exemplar. senast har den initi
ala beställning som ska levereras till år 2020 
minskats från 55 till 12. efter denna inled
ning bör drygt100 exemplar kunna levereras 
till 2030 även efter viss minskning i produk
tionstakten. Här finns det anledning att på
minna om de stora reduktioner i antal som 
drabbade amerikanska F22. PAK FA ang
es kunna vara i tjänst under 35 år. 

i den öppna informationen anges ock
så att det ryska flygvapnet avser behålla ett 
antal av den äldre typen su27 under viss 
tid i väntan på nya PAK FA. Kanske finns 
år 2040 kvar i tjänst de 60 som omfattas 
av pågående moderniseringsserie av denna 
ursprungliga version av su27. De utgörs 
då av sent producerade exemplar och inte 
de som togs i tjänst i mitten av 1980talet. 

Vidare pågår produktion av nyare varianter 
som benämns su30/33/35. totalt avses 150 
av dessa ha producerats till 2020 och de bör 
kunna förbli i tjänst förbi år 2040. 

LFU nämner inget om att man i ryssland 
efterlyser ett mindredyrbartstridsflygplan 

– en nykonstruktion utgående från PAK FA 
och med teknologi i övrigt därifrån. Det inne
bär att denna nya flygplantyp skulle nöja sig 
med en motor (PAK FA har två) och i övrigt 
skulle få ungefär hälften av storleken hos 
PAK FA. Om en sådan konstruktion (PAK 

”FADemi”) börjar produceras när produk
tionen av PAK FA ebbar ut under slutet av 
2020talet bör 100150 av denna nya typ 
kunna produceras till 2040. Detta utgör då 
ett tydligt tillskott utöver det antal som LFU 
2040 anger. produktion kan då också rim
ligen fortsätta efter 2040. ett inför ande av 
en sådan ”FADemi” skulle innebära att det 
ryska stridsflyget fortsätter enligt den prin
cip Highlowmix som tidigare införandet 
av su27 och mig29 demonstrerade. D v s 
i en systemstruktur ingår kom ponenter med 
olika grad av prestationsförmåga. Detta för 
att man ska få tillgång till enheter med höga  
prestanda  likaväl som det större antal som 
enheter med mindre höga prestanda och 
kostnad möjliggör. 

Nästa flygplan som LFU 2040 nämner 
är efterträdare till det tungaattackflygpla-
net su24. 

efterträdaren benämns, praktiskt nog, su
34. Första enheten av denna togs i tjänst under 
2014 och finns nu i 46 exemplar. inriktningen 
är 124 levererade till 2020 för att senare 
nå antalet 184, vilket då får bli det antal 
som bedöms finnas kvar 2040; naturligt
vis med reservation för haverier och änd
rade planer. 

Det kan också vara lämpligt att något 
uppehålla sig vid föregångaren d v s su24. 
Första flyg planet togs i tjänst 1974 och pro
duktionen fortsatte till 1993. typen har in
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gått i Sov jet unionens flyg i ett stort antal 
som sedan successivt reducerats. ett antal 
moderniseringar har ge nomförts, den senas
te 2013, detta rimligen med perspektivet att 
de flygplan som moder niserats (för närva
rande 111) ska användas åtminstone under 
större delen av 2020talet. 

en spaningsversion ingick bland de som 
senast tillverkades under 1980talet och 
fram till 1993. mot bakgrund av att det in
ternationellt förekommer flera exempel på 
att spanings flygplan utnyttjas under lång tid 
vore det inte orimligt om ett mindre antal 
finns i tjänst även 2040. Det skulle då utgö
ra ett exempel på flygplan som finns i tjänst 
upp mot de 60 år som LFU 2040 nämner 
som möjlighet. I dags läget finns 80 spanings
flygplan av typ Su24 i tjänst enligt military 
balance 2015. Kanske att ett 50tal kan fin
nas i tjänst år 2040. 

Nämnas bör också obemannade flygplan 
som väntas i allt större utsträckning utnytt
jas för spaningsuppgifter. Att sådana kom
mer att helt ta över de bemannade spanings
flygplanens roll ligger dock utanför det som 
här behandlas. 

Även när det gäller attackflyg kan de rys
ka flygstridkrafterna karakteriseras enligt 
principen Highlowmix. Här represen
teras attackflygmedlägreprestanda av en 
flygplantyp, Su25, som används som ren
odlat attackflygplan för nära samverkan 
med markstridskrafter. typen togs i tjänst 
1981 och produktionen uppges fortfaran
de pågå i någon form. Ett flertal varianter 
finns, vi dare har efterträdare projekterats 
men inte fullföljts till förmån för moderni
seringar av befintliga. Av dagens över 200 
exemplar är några tiotal modifierade och 
en ambition finns att över 80 exemplar ska 
moderniseras till 2020. LFU 2040 går för
bi denna typ, vilket jag tolkar som att man 
bedömer att typen kommer att utgå. Detta 
kan dock inte ses som en säker bedöm ning. 

Flygplan typen har efter frågats från ryska ar
mén och det är inte säkert att denna efter
frågan kommer upphöra under de närmas
te decennierna. Det är därför rimligt att det 
finns även ett struktur exempel på ryska flyg
stridskrafter år 2040 som innehåller ett an
tal (ca 100?) flygplan av moderniserade Su
25 eller eventuellt nyproducerade med snar
lika prestanda. 

Avancerade skolflygplan, som används för 
träning av vapeninsatser och som då ock
så kan användas för stridsuppgifter där de 
kvalificerade strids flygplanen är överkvalifi
cerade, är en viktig komponent. i ryssland 
finns i dagsläget över 200 sådana och där ut
byte sker mot en ny typ (Yak130) där pre
standa är väsentligt höjda jämfört med ti
digare som närmast motsvarar det svenska 
skolflygplanet Sk 60. ej heller dessa nämns 
av LFU 2040. Dessa nämns här men räk
nar inte in dem i det exempel på ryska flyg
stridskrafter som här redovisas. 

LFU 2040 bedömer också att ett inslag av 
efterträdare tilldagens Mig-29 ingår i det ex
empel på rysk flygstruktur år 2040 som man 
beskriver i, som författaren tolkar, med ett 
mindre antal. typen togs i tjänst i början av 
1980talet och finns i dagsläget i nära 200 
exemplar. en mångfald av moderniseringar 
har varit aktuella och några har realiserats. 
Nyligen avbeställdes en order på 34 enheter 
av Algeriet och produktionen gick i stället till 
det ryska flyget. En ytterligare order på 16 
enheter ska levereras till 2017. Vi dare finns 
order på 24 enheter för tjänst ombord på 
hangarfartyg. Slutligen finns ett preli minärt 
beslut på 37 enheter av den senaste versio
nen som benämns mig35. Definitiv order 
väntas under 2016. Totalt finns inom några 
år således över 100 sent producerade enhe
ter som då rimligen kan finnas i tjänst fram 
mot 2040 med en ålder på mindre än 30 år. 
mig29 var när den introducerades avsedd 
för luftförsvar inom det taktiska frontflyget. 
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moder niseringarna har dock inneburit ök
ning av förmåga att bära vapen mot i för
sta hand markmål. 

LFU 2040 nämner också efterträdare till 
flygplantypenMig-31. Av typen finns i dags
läget 150 exemplar efter det att de togs i 
tjänst i början av 1980talet och med pro
duktion i varierande takt fram till mitten 
av 1990talet. Ambitionen är att 100 exem
plar ska vara moderniserade före år 2020 
och att totalt 130 stycken ska modernise
ras. moderniseringen innebär bl a ny radar 
med ännu längre räckvidd men fortfaran
de steget under den mest avancerade tekni
ken (AesAradar). 

utveckling av efter trädare, benämnd mig
41, skulle tidigare påbörjas år 2017 med am
bition att snabbt ersätta alla mig31 till år 
2028. Denna ambition synes nu svår att för
ena med att modernisering av de 130 mig
31 nu har prioriterats. mig31 karakteri
seras av att den kan flyga i hög över  ljuds
hastighet under lång tid. en avsikt med ef
terträdaren mig41 är att den ska innebära 
ett nytt stort steg i förmågan att flyga med 
hög över ljuds  hastighet. Detta steg innebär 
rimligen stor risk att utveck lingen försenas 
och att mig31 kanske bara till viss del kom
mer att hinna ersättas av mig41 till 2040. 
Detta eftersom förseningar i avancerade 
ut veck lings  pro jekt synes vara regel snara
re än undantag. 

Vidare bör beaktas att en ny typ av jaktro
bot med mera avancerade prestanda är under 
införande. Något som möjligen ger flygplan 
typ mig31 med nya jaktrobotar prestanda i 
en sådan klass att tidig förnyelse med mig
41 inte fram står som lika angelägen. 

en viktig egenskap hos mig31 är också 
dess förmåga att uppträda i sensornätverk. 
Flygplan typen uppträder normalt i grupp om 
fyra flygplan som förutom förbindelse sins
emellan också har förbindelse med lednings
flygplan och led nings organ på marken. En 

sådan grupp täcker då en front på 8090 mil. 
Vidare finns i var je flygplan en andra besätt
ningsmedlem för ledning. mig 31 av sen ver
sion upp ges då kunna leda även andra ty
per t ex su27. Frågan är då om de ytterli
gare förbättringar som miG 41 kan inne
hålla skulle medföra att antalet flygplan typ 
mig31/41 kan minskas utan att det inne
bär väsent ligt minskad ambition i det rys
ka luft för svaret.

Viktigt är också andra komponenter i 
det samladesensor-ochledningsnätverket. 
De ryska ledningsflygplanen är av typ A50 
togs i tjänst från början av 1980talet och 
produktionen av dessa upphörde i början 
av 1990talet. typen A50 innebär ett när
mande till pre stan da nivån för motsvarande 
amerikanska system (e3 sentry). De jäm
förelser som kunnat göras tyder dock på att 
det fort farande finns kvalitetsbrister i jäm
förelse med det amerikanska systemet. ett 
fåtal av A50 har under sen tid modernise
rats och bytt från analog till digital teknik. 
En modernare typ av stridsledningsflyg be
nämnd A100 med AesAradar är under 
framtagande, men order har inte ännu in
te lämnats. 

Frågan blir då om kapaciteten i det samla
de ryska sensor och ledningssystemet kom
mer att utvecklas så att antalet stridflygplan 
kraftigt kan minskas. en sådan minskning 
förutsätter att mig41 får väsentlig höjning 
av även spanings och ledningspre stan da samt 
att typen i stor ut sträckning ersatt mig31. 
ingetdera av detta är självklart och även ett 
strukturalernativ med bibe hållet antal av fpl 
mig31/41, d v s 130 flygplan, bör beaktas 
liksom den ökade vikt som ryssland fäster 
vid de arktiska områdana. Detta eftersom i 
nuläget så spelar luftförsvar med mig31 in
om detta område en väsentlig roll.5 

en generell slutsats blir att när man arbe
tar med bedömningar av Rysslands flygstrids
krafters utveckling av operativa förmåga 
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bör ett exempel med väsentlig större antal 
flygplan komplettera den bild med kraftig 
minskning som LFU 2040 tecknar. i sam
manfattning innebär den genomgång som 
här presenterats att en utveckling från da
gens ca 1 300 strids flygplan mot åtminsto
ne 1 000 framträder som lika trolig som en 
kraftig ned skär ning till omkring 500. 

Utvecklingen i närtid
Det finns också anledning att kommen
tera utsagor om de ryska flygstrids kraf
ternas status år 2020 avseende att ande
len modern materiel då planeras uppgå till 
70 %. Här finns behov av ett förtydligande. 
Antalet nytillverkade strids flygplan av ny 
modell blir enligt senaste öppna underlag 
färre än 200. så sent som i början av 2015 
har ambitionen att producera PAK FA till 
2020 kraftigs skurits ner. sam man lagda 
antalet nytill verkade flygplan av ny mo
dell, nytillverkade av befintlig modell samt 
moder niserade av i dag befintliga blir då 
enligt det underlag som påträffats omkring 
700 flyg plan år 2020. Om ryssland väljer 
att behålla ett större totalt antal flygplan 

blir andelen moderna och moderni serade 
mindre än 70 %. man ska också vara med
veten om att även moder niserade befintliga 
flygplan ingår. 

Källor
Den redovisning som här gjorts bygger på 
information som återfinns i öppna käl
lor, särskilt military balance 2014 och 
2015 samt Wikipedia ”på nätet”. military 
balance torde vara välkänd och har hög 
tillförlitlighet även om det ibland går att 
hitta mindre felaktigheter. Även Wikipedia 
torde ha hög tillförlitlighet. Där finns ock
så tydliga referenser. exempelvis bygger 
Wikipedias artikel om mig31 på fyra sam
lingsverk om moderna militära flygplan ut
givna under tiden 1997–2004. Därutöver 
finna över 90 referenser till facktidskrif
ter och med senaste referens oktober 2015. 
bl a hänvisas till ett antal ryska facktids
krifter förutom de västerländska. 

Författaren är överingenjör, pensionerad 
från FOI och ledamot av KKrVA. 

1. AesA står för Active electronically scanned 
Array.

2. infrared search and track
3. Exempel på stridsflygplan där produktio

nen kraftigt begränsats i förhållande till 
initial planering utgörs av det avancera
de amerikanska flygplanet F22 raptor. 
ursprungligen planlades 750 anskaffas men 
produktionen har nedlagts efter 195 enheter. 
Detta efter successiva nedskärningar under 
mer än två decennier. 

4. Exempel på stridsflygplan med moderata pre
standa utgörs av textron Airland scorpion 
(usA), KAi t50 Golden eagle (sydkorea), 
Aeromacchi m346 (italien), eADs mako 
(europeiskt samprojekt) och bAe systems 
Hawk (storbri tannien).

5. en indikation på den vikt ryssland tillmäter 
norra området är att man nu arbetar på att 
upprätta ett nordligt militärdistrikt utöver de 
fyra som finns sedan tidigare.

Noter


