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SCHWEIZ
Det schweiziska försvaret befinner sig idag i implementeringsfasen av ett övergripande förnyelse- och
moderniseringsprojekt (Weiterentwicklung der Armé/WEA). Den schweiziska regeringen beslutade år
2016 att genomföra den omfattande omstruktureringen av försvaret, vars projektplanering startade år
2009 och avslutades år 2017. Implementeringsfasen avser åren 2018–2022. Föråldrade områden eller
områden i slutet av sin livscykel som identifierades var bland annat delar ur flygvapnet, luftförsvaret,
infrastruktur, soldatmateriel, övningsområden, pansarvapen, och IT- och telekom.
Ett fokusområde inom projektet är beredskapskedjan, vilken uppfattats som bristfällig och ineffektiv.
Bland annat gråzonsproblematik, cyberangrepp och störande verksamhet i mobiliseringsskedet pekas
ut som faktorer som det schweiziska försvaret behöver ta hänsyn till i en ny beredskapsplanering.
Schweiziska försvarsdepartementet arbetar även med civil krishantering där armén ska understödja
civilsamhället vid bl.a. naturkatastrofer. Försvarets storlek påverkas också av omstruktureringen, då
regeringen valt att minska antalet soldater till 100 000. Schweiziska försvarsdepartementet omorganiserar även enheterna också om storleken på enheterna för att dessa skall kunna anpassa sig till personalminskningen. Värnpliktsystemet för soldaterna förändras också genom ändringar av tjänstgöringstid,
utbildningsveckor och ålder.
Vid sidan av WEA pågår även ett moderniseringsprojekt för försvarets infrastruktur (Immobiliseringsprogramm VBS 2018) där schweiziska försvarsdepartementet investerar i nya anläggningar, sanering
av övningsfält och modernisering av fastigheter. En avslutande parantes är att det schweiziska försvarsdepartementet kallas ”Departementet för Försvar, Befolkningsskydd och Sport” vilket också gör att det i
vissa dokument framkommer siffror för satsningar och investeringar inom sport och fritid.
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FÖRSVARSANSLAGEN
De schweiziska försvarsanslagen har under 2000-talet sakta minskat och de senaste åren bestått av
0,7 procent av BNP. I rapporten Armeebotschaft 2018 presenteras en detaljerad utvärdering av försvarsanslagens kommande utveckling, där förbundsrådet krävt ytterligare sparkrav. Sparkraven som erfordrats ligger på ca 500 miljoner franc av rambudgeten på 20 miljarder franc per år för perioden 2017–2020.
Minskningen avses ske under perioden 2017–2020 och inräknat i den totala summan återfinnes också det
schweiziska försvarets reservbudget på 200 miljoner franc.
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
Schweiz har de senaste åren varit en förhållandevis aktiv aktör vad gäller inköp av materiel till försvaret,
där året 2016 presenterar varierade satsningar. Inom ramen för arméns upprustning har AFV granatkastare 12cm (Hjulgående Grk), granatgevär/pansarskott, lastbilar och soldatmateriel av varierande fokusområden varit föremål för investering.
I årsrapporten för projekt för år 2017, som är framtagen av schweiziska försvarsdepartementet, presenteras en omfattande sammanställning av de pågående och avslutade projekten inom området. Bland
annat så har schweiziska försvarsdepartementet påbörjat ett utbyte av kommunikationslösningar i kris
(Polycom) och implementerat en ny försvarsstrategi mot cyberangrepp i samarbete med universitet samt
högskolor. Ett projekt som avslutats är Bodluv 2020, som avsåg att sammanställa hur försvaret ska gå
vidare med implementeringen av nytt luftvärn vid flygbaser. Projektet är idag i implementeringsfasen och
också en del av det omfattande projektet AIR2030. Inom Bodluv/AIR2030 har det schweiziska försvaret
intresserat sig för Florako systemet (flygradar) och för olika alternativ till de äldre luftvärnspjäser som
idag närmar sig slutet av sin livscykel. AIR2030 innefattar det sedan tidigare kända utbytet av vissa delar
av flygvapnet, där flygvapnet bland annat tidigare tittade på svenska Gripen.
Under år 2018 har ytterligare inköp gjorts inom ramen för materielförsörjningsprogrammet. Bland annat
har soldatmateriel såsom kroppsskydd och beklädnad, nya prickskyttegevär och Tksp 12,7 samt 40mm granatsprutor investerats i. Även livstidsförlängning av stridsfordon 90 (Schützenpanser 2000) och ett antal andra investeringar i marktelekommunikation, cyberförsvar, högfrekvensradio har genomförts. En av de viktiga
komponenterna i att kunna genomföra neddragningar är att försvaret samtidigt avvecklar stora eller resurskrävande funktioner. Under år 2018 beslutade Förbundsrådet att på sikt avveckla delar ur F-5 Tiger-flottan,
det fasta fästningsartilleriet (Festungsartillerie) och Panzerjäger (6x6 Tow-2). Dessa neddragningar avser att
fortgå under en avvecklingsperiod mellan åren 2019–2024, beroende på försvarsgren.
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MEDLEMSNYHETER SCHWEIZ
190125 Saab erbjuder Gripen E till Schweiz
180912 Saab undertecknar ramavtal för ammunition till granatkastare
180201 Launch of Systecon Deutschland – Strengthening sales and support services
180126 Nästa generation av CV90 är här
171205 Saab får beställning på artilleriammunition
170913 Nya granatkastarammunitionen THOR lanseras på DSEI
170628 Saab får beställning på NLAW
170628 Saab får beställning på lätta pansarvärnssystem NLAW
170516 Exonaut powers UN Search and Rescue Exercise in Switzerland
170109 BAE Systems to deliver vehicle mounted mortar systems to Swedish Army
160704 Saab får order på granatkastarammunition
151221 Saab och UMS Aero Group AG i strategiskt samarbete inom obemannat flyg
150707 Saab tecknar avtal om verkansdelar
150604 Saab tecknar kontrakt med Pilatus om uppdrags- och grafikdator för skolflygplanet PC-21
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SOFF:S AKTIVITETER OM SCHWEIZ
161214 Attachédag med miniutställning
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MEDLEMSFÖRETAG
MED INTRESSE
FÖR SCHWEIZISKA
MARKNADEN
(REDOVISAS SEPARAT TILL MYNDIGHETER)
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