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I mitten av april gästades bl a 
Flygvapnet (FV) av Tysklands 
flygvapenchef, generallöjt
nant Hans-Jörg Kuebarl. 

Under sverigevistelsen be
stod besöksprogrammet av 

informationsgenomgånga r 
vid F 13/Norrköping, Saab
Scania/linköping och Volvo
Flygmotor/Trollhättan. 

Vid Saab-besöket fick ge
neral Kuebart en noggrann 

genomgång av Gripen-syste
met. På bilden ses fr v: (FV, 
generallöjtnant Lars-E Eng
lund, provflygare Johan Gille 
och generallöjtnant Hans
Jörg Kuebart. • 

• I början av maj besöktes 
FV av general inspektören för 
Norges flygvapen, general
major Einar Smedsvig. 
En månad senare var det che
fens för brittiska flygvapnet 
(RAF), Sir Peter Harding, 
tur att gästa FV. • 

Tyske flygvapenchefen på Svepige-besök 
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Chefens för Fl 

Mycket snart efter 1987 års försvarsbesl ut stod 
det klart att anslagna pengar inte räckte till för 
vad som beslutats. Ett nytt femårigt beslut behöv
des snarast möjligt. "Snarast möjligt" blev 1991 , 
eftersom en försvarskommitte återigen skulle göra 
förberedelsarbetet. Detta lyckades inte. Regering
en lyckades dock arbeta fra m en proposition för 
ett beslut i år. 

I väntan på det nya beslutet har vi under de 
gångna åren försökt undvika att överge olika be
slutade materielprojekt och därigenom sabotera 
möjligheten att fullfölja 1987 års ambi tioner. 
Detta ha r också varit regeringens strävan och 
strängt taget - också skyldighet gentemot riksda
gen. Denna osäkerhetsperiod har varit påfrestan
de för många i Flygvapnet. 

Svårigheten kan enklast belysas med följande 
jämförelse: Om vi hade tilldelats ekonomiska 
ramar enligt 1987 års beslut, och om prisutveck
lingen hade kompenserats till fullo, skulle vi under 
innevarande budgetår haft EN MILJARD högre 
anslag än vad vi faktiskt har. Trots detta har 
Flygvapnet inte fått reducerade uppgifter! (Un
dantag: Repetitionsutbildning och flygtidsuttag på 
Draken.) Mot denna bakgrund har vi skött oss bra, 
även om - som det ser ut just nu - innevarande 
års anslag kommer att överskridas. 

• • Nu har vi fått ett nytt försvarsbeslut, som 
klarlägger vilka mål och ambitioner som vi skall 
rätta oss efter. Luftförsvaret skall prioriteras. JAS 
39-projektet skall fullföljas och inriktas mot en 
krigsorganisation om 16 divisioner på längre sikt. 
Antalet basbataljoner reduceras med sex och stril
bataljonerna med en. Vapenkombinationer för JAS 
39 säkerställs. Spaningsfunktionen i JAS 39 kräver 
fo rtsatta studier. Strilsystemet tillförs de nödvän
diga nya stridsledningscentralerna och det flyg
burna radarsystemet FSR 890 skall utvecklas och 
anskaffas. Bassystemet vidareutvecklas, om än i 
långsam takt. 

Allt detta kan inte åstadkommas med de givna 
resurstillskotten. En reduktion av fredsorganisatio
nen är nödvänd ig - annars kan inte Flygvapnet 

behålla den kvalitet, som vi är stolta över och som 
är högt respekterad i omvärlden. 

Försvarsbeslutet innebär fö r fredsorganisatio
nen att F 13 läggs ned. Vi måste vidare lägga ned 
strilenheten vid F 7, fyra radargruppcentraler och 
några äldre radarstationer. Verksamheten vid F 10 
reduceras. Den optiska luftbevakningen skall leva 
vidare i nya fo rmer. 

•• Den personal som berörs av nedläggningarna 
hamnar naturligtvis i svårigheter. Det är CFV strä
van att så långt det är praktiskt möjligt erbjuda de 
anställda vid nedlagda enheter tjänster vid andra 
flygvapenenheter. I de fall detta inte går, skall var 
och en som utsätts för arbetsbrist ges allt det stöd 
för övergång till annat arbete som reglerna tillå
ter. 

Det säkerhetspolitiska nuläget medger att vi 
under den närmaste tiden ger visst avkall på 
stridsberedskap och operativ tillgänglighet. Hän
syn och stöd till den personal som berörs av orga
nisationsminskningarna skall därför äga företräde 
före kravet på beredskap och operativ tillgänglig
het. 

•• Försvarsbeslutet är totalt sett ett bra beslut 
för Flygvapnet. Även om flygstridskrafternas nu
merär minskar något, kommer vi även framdeles 
att ha slagkraftiga och effektiva flygstridskrafter 
till stöd för vår säkerhetspolitik. 

Låt oss därför nu ta itu med svårigheterna och 
undanröja dessa, samtidigt som vi ser möjligheter
na. I de sista stunderna före försvarsbeslutet fram
kom ideer om möjliga besparingar utöver de re
dan föreslagna 'och inplanerade. Låt oss ta vara på 
dessa ideer. Maximal rationalitet och fortsatt god 
hushållning krävs fö r att Flygvapnet skall få behål
la fö rtroendet här hemma och samtidigt åtnjuta 
respekt i omvärlden. • 

~ ~.;'t~. t
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Lars-E. Englund 
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Riksdagen fattade den 3 juni beslut om total
försvarets utveckling under perioden 1992
97. 

Beträffande Flygvapnet och flygstridskraf
terna är det riksdagens mening att dessa un
der överskådlig tid kommer att spela en av
görande roll i det svenska försvarets samla
de, krigsavhållande förmåga. Skälet till detta 
är det nordiska områdets strategiska bety
delse, stormakternas betydande luftoperati
va förmåga och det svenska territoriets 
stora yta. 

Fly vapnet i 

Luftförsvaret skall försvåra en angripa
res luftkrigföring mot vårt land. Det 
skall kunna skydda övriga stridskrafter, 
anläggningar som är betydelsefulla för 
totalförsvaret och, tillsammans med 
övriga stridskrafter, skydda be
folkningscentra. Vidare skall flygstrids
krafterna kunna ge stöd åt andra strids
krafter och därvid användas för attack
uppdrag i händelse av kust- och gräns
i nvasion samt vid luftlandsättn i ngar. 
Spaningsflyg och annan underrättel
seinhämtning är också av stor betydel
se. Härutöver har flygstridskrafternas 
beredskap, höga rör! ighet och i n itial
effekt stor betydelse för att kunna 
ingripa mot kränkningar av vårt territo
rium, inte minst i fred och under kri
ser. 

I riksdagsbeslutet konstateras att det 
är nödvändigt att åstadkomma bespa
ringar redan i det korta perspektivet 
genom att minska Flygvapnets grund
organisation. Mot denna bakgrund 
skall Bråvalla flygflottilj/F 13 i Norrkö
ping avvecklas med början redan nu 
den l juli 1992. Två AJ/S 37-divisio
ner skall avvecklas. Flygverksamheten 
vid F 13 skall successivt minska och 
upphöra senast om ett år, dvs den 30 
juni 1993. Avvecklingen av F 13 skall 
sedan vara genomförd senast den l 
juli 1994. Det kommer an på myndig
heterna att överväga behovet av att 
utnyttja bansystemet m m vid Bråvalla 
som krigs bas. 

Beträffande Draken-systemet slog 
riksdagen fast att detta, med dess allsi
diga vapenutrusning, kommer att ut
göra en väsentl ig komponent i Sveri
ges I uftförsvarsförmåga u nder större 
delen av 90-talet. All J 35-verksamhet 
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är koncentrerad till F 10, varför den 
Skånska flygflottiljen bibehålls . En 
nedläggning av F 10 kan för närvaran
de heller inte ske med hänsyn till de 
utlandsåtaganden som föreligger vad 
avser J 35-systemet. 

•• Överbefälhavaren och chefen för 
Flygvapnet skall fortsätta förberedel
serna för att kunna koncentrera flygdi
visionerna till färre men större flottil
jer, bl a genom att ansöka om konces
sion att få flyga med minst tre JAS 39
divisioer m m vid samtliga flygflottil
jer. Senast den l september 1995 skall 
till regeringen redovisas ett samlat 
underlag för Flygvapnets fortsatta om
strukturering. 

Stridslednings- och luftbevaknings
enheten vid Skaraborgs flygflottilj/ F 7 i 
Såtenäs skall avvecklas den l juli 1992 
och kvarvarande uppgifter övertas av 
Skånska flygflottiljen/ F 10 i Ängel
holm. Vid samma tidpunkt skall da
gens optiska luftbevakningssystem av
vecklas, såtillvida att investeringar i 
och underhåll av systemet upphör. 
Det skall dock övervägas att skapa en 
förenklad form av optisk luftbevak
ning. Under försvarsbeslutsperioden 
skall även fyra radargruppcentraler 
avvecklas. 

Flygvapnets verksamhet vid Tullinge 
skall avvecklas senast 30 juni 1995. 
Funktioner och anläggningar som inte 
erfordras för basens krigsuppgift avytt
ras. 

• • Fyra luftförsvarssektorförband 
skall ersättas med tre flygkommando
förband . Dessa skall efterhand även 
överta de uppgifter som nu utförs av 

chefen för Första flygeskadern (El). 
Lokaliseringen av flygkommandosta
berna skall övervägas ytterligare. 

Inom flygstridskrafterna skall lu ftfö r
svarsförmågan prioriteras. Denna 
kommer under försvarsbeslutsperio
den att ha sin tyngdpunkt i de åtta 
jaktflygdivisionerna JA 37. Dessa 
kompletteras av J 35-divisionerna. Det 
integrerade AJS 37 -systemet får en a lit 
större kapacitet i nom luftförsvaret. 
Mot slutet av perioden skall härutöver 
de första JAS 39-divisionerna kunna 
tillföras krigsorganisationen. 

F Iygstridskrafternas förmåga ti II hög 
initialeffekt skall bibehållas och uthål
ligheten så långt det är möjligt förbätt
ras. Incidentberedskapen skall vid
makthållas på i stort nuvarande nivå. 

Materiel 

Den tidigare beslutade omsättningen 
av stridsledningscentralerna av typ 
Stril 60 till det nya STRIC skall fullföl
jas. 

Det nya kvalificerade kommunika
tionssystemet för stridsledning m m 
RAS 90, skall anskaffas i en utform
ning anpassad till en framtida hotmil
jö. Detta har betydelse för såväl strids
lednings- och luftbevakningsförban
den som JA 37 -förbanden och senare 
kommande JAS 39-förband. 

Höghöjdsradarsystemet PS 860 skall 
vidmakthållas och organiserandet av 
låghöjdsradarsystemet PS 870 fullföl
jas. 



Det var den förra regeringen som ijuni 1991 gav generaldi
rektören Gunnar Nordbeck ( f d OCH) i uppdrag att "göra 
en översyn av dels ledningsorganisationen på central och 
regional nivå inom totalförsvaret, dels myndighetsstrukturen 
inom försvarsdepartementets verksamhetsområde". Till nyår 
1991 presenterade Nordbeck sitt delförslag främst avseende 
lednings- och strukturfrågor för Försvarsmakten i stort samt 
verksamheten vid centrala och regionala staber i krig och 
fred. 

Nordbecks förslag har i huvudsak gillats både av försvar
smaktens företrädare och regeringen, som lade förslagen till 
grund för det nyss fattade försvarsbeslutet. Nedan presente
ras de delar som i närtid kan komma att påverka personalen 
i Flygvapnet. 

Ledningsorganisationen blir 

smalare - men vassare I 


Försvarsmakten skall utgöra en sam kommandon. - Milo Götaland, Svea
manhållen myndighet, både i krig och land respektive Norrland föreslås de 
fred. I dag består försvarsmakten av nya milona benämnas fr O m den 1 
cirka 100 olika självständiga myndig juli 1993. Våra flygkommandon (FK) 
heter (t ex våra flygflottiljer). Chefen får samma namn som milo med i 
för Försvarsmakten benämns Överbe huvudsak samma geografiska gränser 
fälhavaren (ÖB). Hans uppgift är att som i dag. Dagens sektor NN och ÖN 
leda det militära försvaret av landet. slås ihop till ett flygkommando Norr
Övergången kommer att ske den 1 juli land . Från den 1 juli 1994 blir dessut
1994. om flygkommandostaberna helt fristå

Tre militärområden och tre flyg- ende enheter. 

Första flygeskadern (E 1) uppgår i 
de tre flygkommandona och i en ny 
central flygsystemledningsfunktion, 
efterhand som förutsättningar finns att 
leda samtl iga flygstridskrafter från de 
nyetablerade ledningsenheterna. 

Av fyra blir en. - ÖB skall i sin led
ning av Försvarsmakten biträdas aven 
allsidigt sammansatt stab, kallad Hög
kvarteret. De tre försvarsgrensstaber
na, försvarsstaben samt delar av stabs
funktioner från omorganiserade "stöd
produktions-/ Huvudprogram S-myn
digheter" (t ex FCF, FortF, SjvS... ) slås 
samman i det nya högkvarteret. Vissa 
funktioner kan komma att samordnas 
tidigt t ex personal, juridik, ADB, 
MAL, administration och information. 
Högkvarteret i sin helhet skall fungera 
när Försvarsmakten blir en myndighet, 
d v s 1 juli 1994. 

Beslut om Högkvarterets närmare 
organisation m m kommer regeringen 
att fatta senare. Dock bedöms att CFV 
blir flygvapenchef, och kommer, 
under OB, att vara den främste före
trädaren för Flygvapnet. Han ingår 
med en I iten och effektiv (flyg)stab i 
Högkvarteret. " Flygstabens" nya roll 
blir i huvudsak att leda produktionen 
av Flygvapnets krigsförband. 

Låt oss - trots en del beklagl iga 
omställningsproblem - se positivt på 
denna förändring och medverka till att 
vi får "en vassare men smalare" led
ningsstruktur. • 

Owe Wagermark 

•• En flygburen spaningsradar (F SR) 
ökar uthålligheten i strilsystemet. En 
sådan har stor betydelse även för övri
ga stridskrafter liksom för den civila 
delen av totalförsvaret, t ex vad avser 
tidigt underlag för varning av civilbe
folkningen. Det är därför angeläget att 
systemet FSR 890 anskaffas . Riksdags
beslutet innebär att två grupper om 
vardera två ti II tre radarsystem skall 
vara organiserade vid sekelskiftet. 

Jaktflygförbanden är av grundläg
gande betydelse för luftförsvaret av 
det övriga militära försvarets mobilise
ring och operationsfrihet samt för 
totalförsvaret i övrigt. Den höga mate
riella standarden hos JA 37-förbanden 
skall därför stegvis utvecklas ytterliga
re . Så långt det är möjligt skall 
anskaffningen av motmedel för JA 37 
fullföljas och en viss övrig modifiering 
av systemets programvara genom
föras. Vidare skall den för JAS 39 
avsedda aktiva radarjaktroboten , Rb 
91, om möjligt integreras i JA 37-sys
temet. - J 3S-systemet skall behållas 
ti Ilsvidare och under försvarsbesl uts
perioden omfatta två krigsflygdivisio
ner. 

I slutet av perioden skall två krigs
flygdivisioner JAS 39 kunna orgainse
ras . Vidare bör den ovan nämnda akti
va radarjaktroboten beställas. Utveck
ling och anskaffning av motmedel 
skall fortsätta liksom studier och 
utveckling aven spaningskapsel. 

•• Inom attack- och spaningsflygför
banden AJIS 37 skall den minskning 
av antalet divisioner som tidigare pla
nerades äga rum i samband med infö
randet av JAS 39 i krigsorganisationen 
genomföras redan nu. Den pågående 
modifieringen till AJS 37 bör fullföljas 
för att möjliggöra ett mera flexibelt 
utnytjande av systemen. Attackförmå
gan ökas därmed väsentligt genom 
tillförseln av robot 1S (Rb 1SF) mot 
sjömål och bombkapseln (Bk DWS 
39) mot markmål. Vidare förbättras 
jakt- och spaningskapaciteten bl a 
genom att fler jaktrobotar kan bäras 
och genom att resultaten av spanings-

A\ 
fly~!)tabem plant'rin.~!)s('/if;ul1 

företag snabbare och säkrare kan föras 
över för utvärdering. 

SK 60 bör bibehållas operativt som 
lätt attackflygplan och skolflygplan . 
Genom att en tvåsitsig version av Gri
pen UAS 39B) anskaffas, utgår behovet 
av ett nytt avancerat skolflygplan . 

Kvaliteten hos transport- och heli
kopterflygförbanden skall vidmakthål
las. På vissa punkter, bl a utbildning i 
krigsuppgiften, skall förmågan förbätt
ras. Ersättningsflygplan till signalspa
ningsförbanden (TP 8S) skall anskaf
fas . (Se även FV-Nytt 4/ 91, sid 21.) 

•• Antalet basbataljoner anpassas 
ti II antalet flygd ivisioner. Nuvarande 
30 basbataljoner reduceras därför för 
att vara 24 år 1997. En inriktning bör 
vidare vara att utbyggnaden av flyg
bassystemet Bas 90 fo rtsätter. Det tota
la utbyggnadsbehovet skall vara i stort 
sett täckt till utgången av den därpå 
kommande perioden. 

Försvarets telenät (FTN) fyller i stort 
de krav som användarsystemen ställer 
i dag. I den nya stru ktu r för försvars
makten som riksdagen fattat beslut om 
är det viktigt att sambandsfrågorna, 
och där främst FTN, beaktas. • 
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Internationellt sett är centraliserad flygut
bildning sedan många år en naturlig förete
else. Inför Gripen-epoken, med systemets 
alla sofistikerade flerrollsfunktioner, krävs 
likaså en koncentrering av de mest va I Ice
rade och professionella resurserna Flygvap
net kan åstadkomma. - -

FÖr Gripen-epoken har Chefen för ningsvis samla de mest kvalificerade 
Flygvapnet (CFV) av kostnadseffektiva resurserna till EN flottilj. Syftet med 
skäl bedömt det nödvändigt att inled- detta är att central isera främst den taktis

ka systemutbildningen för samtliga tre 
flygslagsroller - jakt, attack och spa
ning. Naturligtvis innefattas då även 
den rent aerodynamiska "plattformsin

1 1· ngen " som är central iserad re
dan för Draken- och Viggensystemen. 

Planeringsinri ktningen ar atr knyta 
ihop TypinflygningsSkedet (TIS) med 
den Grundläggande FlygSlagsUtbild
ningen (GFSU) till TIS/GFSU:JAS 
39 och förlägga dessa till Skaraborgs 
flygflottilj (F 7/Såtenäs) vid Vänerns 
strand. Centraliserad omskolning pla



neras såväl för äldre Draken- och Vig
genpiloter (kat:Ä) som för yngre pilo
ter, vilka kommer direkt från Grund
lägga nde Takti sk Utbildningen (GTU) 
på SK 60 i Uppsala (kat:Y). 

Härtill kommer uppgi ften att ge
nomföra periodisk simulatorträning 
(PST) för samtliga utbildade Gripen
piloter. 

• • De viktigaste skälen ti II att cen
tralisera JAS 39 Gripens taktiska 
systemutbildning är: 

~ Nödvändigheten av att bygga upp 
en kompetent organisation av profes
sionella instruktörer som tillsammans 
med de mest kval ificerade utbi Id
ningshjälpmedlen maximerar möjlig
heterna att utbilda en Gripen-pilot i 
samtl iga uppdragstyper. 

~ Anskaffningen av de dyrbaraste ut
bildningshjälpmedlen kan av kostnads
skäl inte ske till alla förband. Till dessa 
hör : 

• Den tvasitsiga versionen av GRI
PEN - lAS 398, där taktiska upp

drag kan tränas under fl ygopera tiva 
stressnivåer i enlighet med den ope
rativa förmåga som JAS 39B har till 
ski II nad från si na tvåsitsiga föregå ng
are i Draken- och Viggen-systemen. 
(Enbart F 7.) 

• System flygsimulatorerna, där nära 
nog fullständig simulering av samtliga 
uppdragstyper kan ske i komplexa 
hotmiljöer. (Enbart F 7.) 

• Taktiska momentsimulatorer pla
neras att anskaffas för samtl iga F 7:s 
divisioner i ett flertal. Syftet för F 7:s 
del är att: 

~ 	dels tillgodose behovet av besluts- och 
handhavandeträning inom särskilt svåra 
men avgränsade områden. Därmed avlas 
tas de dyrbara systemflygsimulatorerna, 
som i och med detta kan plafleras j 

minimalt antal. 

~ 	dels samlat kunna bedriva utbildning 
och taktisk utveck ling i förbandssam
verkan genom att på sikt söka samman 
länka 1-4 taktiska momentsimulatorer 
med 1-2 systemfl ygs imulatorer. Detta 
ger möjlighet att kunna samöva (med 
eller mot) upp till sex enheter i ett 
gemensamt scenarium med gemensam 
utvärdering. 

~ 	öka den Takti ska Utprovn ingsorgan isa
tionens möj I igheter att kostnadseffektivt 
kunna bedriva sin utprovningsverksam
het. 

Utnyttjandegraden av simulatorer 
planeras att tiofaldigas jämfört med 
dagens situation! 

•• För att minimera kapacitetskra
ven vid F 7 samt för att kunna bibe

hålla periodiciteten för Flygvapnets 
utbildningscyke l i stort, mås te delar av 
den taktiska utbildningen ske vid divi 
sion. Detta innebär att GFSU kommer 
att bestå av två delar: 

~	En central del som syftar till takti sk 
systemkunskap i samtliga uppdrags
typer och som med god marginal 
maximeras till ett år. Utbildningen 
bedrivs i nära samverkan med TU: 
JAS 39. 

~	 En lokal del som leder fram till slut
målet - krigsplaceringsba ra Gripen
piloter. 

Trots denna avlastade GFSU kom
mer det att finnas en gräns för hur sto r 
utbildningsvolym F 7 kan svara för 
och samtidigt vara det första omskol
ningsförbandet med de uppgifter som 
följer därav: 

• 	 Bedriva takti sk flygutprovn i ngsverk
samhet (TU :JAS 39). 

.Skaffa tidiga erfarenheter av JAS 39
sys temets drift som underlag för typ
förbättringar och underhållsåtgärder 
genom prioriterade flygningar (PRI
flygning) . 

• 	 Ha normala kri gsuppgifter. 

Den preliminära inriktningen är att 
F 7 ska ll kunna lösa uppgifterna till 
några år efter sekel skiftet. 

• • För den lokala utbildningen (alla 
kategorier) planeras således anskaff
ning aven taktisk momentsimulator 
per division. 

Målsättningen för dessa är att de 
skall utgöra ett användarvänligt men 
ändå kvalificerat instrument för såväl 
baskunskaper som för taktisk vidareut
veck ling vad avser: • 

~	Analys och tolkning av aII den i n
formation som finns i Gripen angå
ende luft- och markläge samt egen 
status . 

~	Situationsuppfattning av samman
satta och komplicerade scenarier. 

~	Taktisk beslutsfattning - förmågan 
att vä lja de rätta målen och meto
derna att nå dit. 

~	Systemhandhavande - öva förmå
gan att va ra såväl pilot som data 
!systemoperatör med samtidig kom
petens att vid behov korrigera fatta
de taktiska beslut. 
Sammanlänkning av två takti ska mo

mentsimulatorer vid samma flottilj 
planeras bli möjlig. På sikt torde även 
sammanlänkning av simulatorer från 
olika flottiljer kunna förverkligas. 

Datorstödd utbildning förutsätts 
behövas såvä l cen tralt som lokalt för 
de utbildningsområden som är särskilt 
kompl icerade och svå ra att ti Ilägna sig. 
Pilotprojekt finns redan inom jaktvig
gen-sys temet. 

Principiell 
verksamhetsbeskrivning 

Förberedelser. - En förberedande flyg
instruktörskurs (FörFIK) till JAS 39 Gri
pen planeras för de piloter i TU :jAS 
39 vid F 7 som redan är insatta i Gri 
pen-systemet. Grundstommen till 
denna organisation är sedan länge i 
full gång. Omskolningen genomförs 
vid SAAB och FMV:PROV. 

I uppgifterna ingår även att detaljut
forma utbildningsanvisningarna samt 
att på andra sätt förbereda det efterföl
jande arbetet som instruktörer. 

• • Skede 1. - Den första förbands
omskolningen till Gripen (vilken sker 
vid F 7) planeras påbörjas den 1 okto
ber 1995. 

F 7:s två Attackviggen-divisioner är 
de första divisionerna som omskolas 
tillsammans med erforderligt antal bli 
vande simu latori nstru ktörer och flyg
ledande befattn i ngshavare (eventuellt 
begränsad omskolning). 

Det första året genomförs en Fl K 
som syftar till att utbilda instruktörer 
till den blivande permanenta utbild
ningsdi vis ionen . 

Det andra året omskolas piloter från 
F 7:s andra division medan den takti s
ka utprovn i ngsverksamheten samtid igt 
pågår v id en av divisionerna. 

• • Skede 2. - Från och med tredje 
året följer en kontinuerlig omskolning 
till Gripen v id F 7 av resterande Dra
ken-/Viggen-divisioner från Flygvap
nets övriga flottiljer med en periodici 
tet aven div ision per år. 

Samtidigt uppstår även ett behov av 
att genomföra PST för andra förband. 

Ledningsorganisationens behov av 
JAS 39-kompetens kommer att tillgo
doses genom att erforderligt/möjligt 
antal stabsofficerare kommer att ges 
en begränsad utbildning. 

• • Skede 3. - Utbildningen av kat:Y 
planeras att starta, i liten skala, då 
dess utbildningssystem byggts upp. 
Särskild vikt måste här läggas vid att 
överbrygga det stora steget mellan SK 
60 :s enkla flygegenskaper, konfigura
tion och avionik. Detta planeras att 
främst kompenseras genom JAS 39B 
till sammans med här beskrivna simu
latorer. För kat :Ä, med sin erfarenhet 
från Draken- och Viggen-systemen, 
planeras omskolningen ske utan JAS 
39B. ~ 
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na ofta förväntas att få under 	utbild• • Skede 4. - Från och med det 

sjätte året planeras kat:V att utökas till ningens gång. Kravet är att simulato


fu II volym samtid igt som kat:Ä fortsät rerna skall vara tillgängliga då beho


ter samt omfattningen av PST ständigt vet uppstår och 20-30 minuter finns 


stiger. 	 tillgängligt - för eleven. Instruktör for
dras inte, utan eleven kan själv ta fram ,eller bygga upp ett önskat scenario 

Konsekvenser: 	 samt operera systemet. Övning kan 
seda n ske i de mest väsentliga delarna A) Flygtid 
av ett uppdrag till dess önskat resultat 
uppnås. Denna för Fl ygvapnet nya typ 
av simulator förutsätter en fysisk närF Iygtidsbehovet på G ri pen vid F 7 
het till användaren. kommer successivt att öka. En I igt pre

Den totala drifttiden sammanfaller i liminära beräkningar kommer det att 
stort med den för systemflygsimulatorunt sekelskiftet vara uppemot det 
rerna.dubbla jämfört med den flygtid som 

F 7 producerar för Attackviggen i dag. 
Detta ställer särskilda krav vad 

avser teknisk personal, hangarutrym
men, luftrumsbehov med bäring på 
övn i ngssektorer, stridsled n i ngs- och 
flygledningsorganisation m m. 

B) Simulatorflygtid 

Systemflygsimulatorerna har prelimi
närt beräknats att på sikt behöva 
utnyttjas 8000-9000 tim/år. Detta 
innebär efter sekelskiftet krav på att 
organisationen kan verka funktionellt i 
antingen: 

22,5 tirn/dygn 
~om t ex 42 av årets veckor utnytt jas 

fem dagar/vecka; 
eller 

16 tirn/dygn 
~om t ex 42 av årets veckor utnyttjas 

sju dagar/vecka. 

Angivna tider utgå r från en effektiv 
simulatortid på 45 min samt 15 min 
för i scen sättn i ng, i gå ngsä ttn i ngsför I op P 
samt normala åtgä rder före och efter 
flygnin g. 

Planering/briefing samt utvärdering/ 
debriefing planeras ske med hjälp av 
särsk ilda utrustningar i annan lokal för 
att snabbt kunn a friställa simulatorn. 

Beräkningen förutsätter en teknisk 
tillgänglighet på 90 procent. Härut
över tillkommer tid för tekniskt under
håll. 

Ovanstående exempel på hög ut
nyttjandegrad utgör efter sekelskiftet 
en förutsättn i ng för att "endast" två 
systemflygsimulatorer anskaffats. Dessa 
räcker då ti II det behov som omfattas 
av Gripen-systemet t o m delserie 2. 

JAS 39 GRIPEN 
FHght Simulator 

D) Tid för datorstödd 
utbildning 

Arbetsstationer för datorstödd utbi Id
ning ("Computer Based Training/CBT") 
bedöms även behöva utnyttjas på i 
huvudsak samma tider som system 
flygsimulatorn. 

Under normal flygövningstid be
döms stationerna vara bemannade med 
8-10 elever och cirka 1-2 instruktörer. 

Resten av dygnet förutsätts en något 
lägre bemanning. 

fil 1' \(.'mpc'l P,l hur ('n (fl/m ;.,;mulo1/nr (/('" 
dt',., pl,lnt'ring~· och u/\ iirder;Il.~"\Y"t'fIJ 
III m ~an SI' ul. 

Dd ,lllll'riJ.,lft kil företil.Ilet 1I1r,7/ Curp. 
In(". kommt'r ,lI/ lev('reril /1 '01 I.t/Illp/el/,' 
/1rgsimul.1tor,mläg.t;lliIlR,lf till F 7. Df' kall 
p" ('II 17t',UIf!I/ .iII ilnvända.' för ~il\'.i"/ ;.,k/
dl/Mit · 'om 'p,ln;nq,uppdra#. KI/~/ltild 2-10 
mi/jOller f..rollor. 

C) Tid för taktiska 
Tillkommandemomentsimulatorer 

u tbildningshjälpmedelj 
-materiel 

Målsättningen med de taktiska 
momentsimulatorerna är att tillgodose 
det behov av att omedelbart få insikt i 
en given taktisk situation, som elever- Nedanstående materiel, represente
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rande en ny utbildningsteknologi, pla mulerande, så att den kan bidra till 

neras att successivt tillföras F 7. det nödvändiga engagemanget och 


motivationen under längre perioder. 

~ Två systemflygsimulatorer inklusive: Såtenäs geografiska läge i en natu r


skön miljö invid Vänern ger goda för


" 

• 	 Två visulatorsystem (med s k dome

konstruktion). 

• 	 Gemensamma utrustningar för dator
komplex, klimatanläggning, hjälpap
parater och annan kringutrustning. 
(Datorkrartens behov av utrymme har 
dock minskat avsevärt jämfört med 
Drakens och Viggens simulatorsy

stem.) 

• 	 Två planeringsutrustningar utöver de 

~YSlemt1ygsimulalom planeras med "He,ld
TracJ.ing" (omviirlr/f'n pre'wnlt'ra< pJ den 
ylil i domen ~om hjälmen peka, mot) . 

Le.e,anrö,en Loral Corp. Ine. 11M s/or 
eria,('nher av dl1mt'·simularorer bl a ,f;('nom 
leve',lfIser till USAF mr F- I S E.W1t' . 

• 	 Två debriefingstationer/utvärderings
utrustningar. 

~ Fyra taktiska momentsimulatorer. 

~Cirka tio arbetsstationer samt termi
nal för datorstödd utbi Id n i ng. 

Gripens utbildningscentrum 

Nya betraktelsegrunder. - Inföl' Gri 
pen-epoken är det av största vikt, att 
de resurser som nu planeras enligt 
dagens och morgondagens utbild
ningsteknologi på ett väl genomtänkt 
sätt blir funktionellt integrerade i 
utbildningsorganisationen. Det är en
dast då de kan bidra till att hålla den 
höga utbildningskvalitet som blir ett 
måste för att kunna utnyttja Gripen
systemets mångsidiga egenskaper. 

Det är då samtidigt av mycket stor 
betydelse för utbildningskvaliteten att 
arbetsmiljön blir funktionell och sti

utsättningar härför. 

• • Byggplaneringen inför JAS 39 
G ri pen stä Iler nya krav på en helhets
syn på vistelsen i Gripens utbildnings
centrum för såväl det stora antal lång
tidsförlagda elever som för de redan 
utbildade Gripen-piloter från hela Flyg
vapnet. Dessa planeras preliminärt för 
en veckolång vidmakthållande och 
vidareutvecklande utbildning genom 
en ny form av periodisk simulatorträ
ning vid F 7, cirka tre gånger per år. 

För eleven kommer programmet att 
innebära obekväma och ryckiga ar
betstider. Ti Ilfällen ti II motion, vi la 
(sömn), mat och avkoppling måste i 
dygnsprogrammet kunna varvas med 
planering av samt flygning i system
flygsimulatorn, analys av företaget, 
uppsättning av deluppdrag i den tak
tiska momentsimulatorn, fördjupade 
datorstödda stud ier samt I itteratu rstu
dier. I programmet förutsätts även tak
tiska föreläsningar av och diskussioner 
med TU :jAS 39 få sin givna plats. 

Preliminära beräkningar pekar på 
ett behov av 50-60 övernattningsmöj
I igheter för elever som behöver vara 
funktionellt integrerade med Gripens 
utbi Id n i ngscentrum . 

• • Själva flygtjänsten avses ske 
enligt i stort sett samma principer som 
för jaktviggen i dag. Planering, flyg
ning och utvärdering efter varje pass. 
Utvärderingen förutsätts få ännu större 
betydelse genom UTA-funktionen (Ut
bildning och Taktisk Analys) som även, 
jämfört med motsvarande utrustning i 
jaktviggen (UTB), omfattar en utveck
lad funktion av jaktstridsanalys samt 
nya funktioner för attack- och spa
ningsfallen. 

Till allt detta skall läggas att antalet 
studiebesök vid F 7 torde stå i paritet 
med dagens sammanlagda studiebe
sök av större d ign itet vid samtl iga Vig
gen-flotti Ijer. 

Eventuellt måste man överväga att 
skapa en särskild lokal för studiebe
sök med till exempel en analys- och 
debriefi ngsutrustn i ng, där avhem I iga
de demonstrationsband kan visas. 

Med hänsyn till alla de funktionella 
krav som ställs på ett väl integrerat 
omskolningssystem till JAS 39 Gripen 
kommer alternativa lösningar att 
behöva arbetas fram av F 7 med delta
gande av system och byggexpertis 
redan i en gemensam förprojektstudie. 

Som grund för detta finns bl a två 
principiella huvudalternativ angivna 
av Flygstaben. ~ 
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fUlo: Akt! A"d('rm" 

Aktuellt läge 

Upphandling v JAS 39 Gripen del e
rie 1 (fpl 1-30) är sedan länge klar. I 
enlighet med riksdagsbe lutet fu ll följs 
nu JAS-projektet genom upphandli ng 
av delserie 2 (fpl 31 -140) - vari den 
taktiska, tvåsitsiga versionen av JAS 
398 ingår. 

Upphandling av systemflygsimula
torema har lika så ju t genomförts. 

Målsättningar för de taktiska 
momentsimuJatorema har utarbetats. 
Uppdrag till FMV för upphandling 
kvarstår. Prototypupphandling kan 
komma att ske i närt id. 

Den datorstödda utbildningen är 
fortfarande på pilotprojektstadium för 
bl a Jaktviggen. Detta fortsätter och 
utökas för att - tillsammans med 
andra analysarbeten specifika för Gri
pen - få större kunskapsbas. 

•• Studier och preliminära beräk
ningar avseende innebörden av den 
centraliserade flygutbildningen till 
Gripen har pågått länge. De har und
er våren mynnat ut i CFV inriktning 
till F 7. Denna syftar främst till att ta 
fram nårmare byggbehovsunderlag 
samt att bedöma övriga konsekvenser 
av givna inriktningar. 

Byggbehovsunderlag samt övriga 
konsekvensbeskrivningar skall redovi
sas för CFV för ställningstagande 
tidigt 1993 för att bl a kunna ge erfor
derliga bygguppdrag under våren 
1993 . 

~ ~ Inriktningen är att ta fram 
beslutsunder lag för flygomskolningen 
till JAS 39 Gripen för den tid som 
erfordras att omsätta "del serie 2" till 
färdiga divisioner. • 
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Viggen provar 

optroniskt


mårn ätningssystem 

På många av de modernaste stridsflygplanen 
kan man på nosens översida strax framför huv
glaset se en liten uppstickande "bula" eller 
"kula". T ex på F-11lA, MiG-29, Su-2l, EFA m 
fl. Vad är funktionen, användningsområdet? 
Varför har inte svenska stridsflygplan sådan 
utrustning? 

Vad de utländska fl ygp lansty
perna anbelangar har deras 
"bulor" olika funktion. Det 
amerikanska F-117 A har en 
bildalstrande FLlR och DLlR. 
(FLlR = Forward Looking Infra 
Red . DLlR = Down Looking 
Infra Red.) Ryska MiG-29 och 
Su-27 har en icke bildalstrande 
IR-spanare kombinerad med 
laseravs tå ndsmäta re. 

Beträffande någon svensk 
motsva ri ghet skall sägas, att 
inget färdi gt system finns. Vissa 
flygprov pågår dock. De första 
uppgifterna därom kan läsas i 
ett nummer av Saab Scanias 
engelskspråkiga infoskrift 
"G riffin " . Proven hos Saab har 
beställts av Försvarets Materiel
verk, så därför bad Flygvapen
Nytt dess sakkunn ige, Håkan 
Ljungstedt, att ge läsekretsen 
lite mer kött på benen. 

De svenska proven handlar 
om ett passivt optroniskt spa
ningssystem för målföljning 
och målidentifiering - ett bild
alstrande system med symbol
presentation (s k HU = Head 
Leve l Indicator; en indikatorut
rustning avsedd för presenta
tion av sensorbi Ider från en 
elektrooptisk sensor). 

Systemet kallas OTIS och 
finns i ett provutförande i ett 
Viggen-provflygplan. I samma 
flygp lan införs ett hjälminmät
ningssystem. Proven utförs v id 
FMV:PROV och Saab. 

- Vissa fundamentala fakto
rer, t ex lämplig zoomoptik, 
skall provas innan man even
tuellt planerar in ett liknande 
system i framtida flygp lan eller 
som modifiering av äldre flyg
planssystem, poängterar Håkan 
Ljungstedt. 

Kanske något 

för framtiden? 


Viggen-provflygplane/ med OT/S-bulan framför fron/ru/an. 

- Studier har visat på förde
larna med ett optroniskt spa
ningssystem. T ex är systemet 
passivt och mycket svårstört. 
Det kan särski Ija t ex attack
och jaktflygp lan på större 
avstånd än i dag. Negativt är 
att det svenska vädret relativt 
ofta är sådant att systemet inte 
kan utnyttjas till sin fulla kapa
citet. 

- För att kontrollera sådana 
saker som den stabiliserade 
plattformens miljökänslighet, 
aerodynamiska störningar på 
flygplanet - man-maskin-rela
tionen i kombination med ett 
hjälminmätningssystem o s v
är det nödvändigt att göra flyg
prov. Hjälminmätningssyste
met, som provas samtidigt, 
skall kunna peka ut mål som 
piloten ser för OTIS och för 
radar. De båda sensorernas 

information skall kunna lagras 
var för sig som måldata och 
jämföras och värderas med 
avseende på tillförlitlighet. 

- OTIS-informationen skall 
kunna lagras som video och 
bör också vara till hjälp vid 
incidenttillfällen m m. 

- Ett sådant här system skall 
naturligtvis ha ett autonomt 
spaningsprogram samt en auto
matisk följefunktion. Systemet 
bör kunna påverkas av STRIL
data direkt eller indirekt i sam
band med markinformation 
(eller ett annat flygp lans infor
mation) beträffande pek
ri ktn i ng i rymden. Observera 
att pekriktningen via hjälmin
visningssystemet även kan 
gälla i riktningar skymda av 
flygpl ansstru ktur, avrundar 
Håkan Ljungstedt. • 

.fet/m ClJarleui l/e 
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Den största fly~övningen på många år 
geno,!11fördes i mitten av mars i södra Sveri
ge. Dvningens namn var Samverkan -92 och 
som framgår av namnet var huvudändamå
let samverkan på alla nivåer. Ett annat vik
tigt övningsändamål var tjänst dygnet runt. 
Ett starkt behov att öva dygnet runt har fun
f!its länge - främst vid våra divisioner. 
Dvningen pågick i tre dygn. 

StörJta 
flygövningen 

på länge 
Chefen riir Flvg~'ilpn('t, gellerallöjtn.lnt Lar~-E En~J(lnrl, 


anlände lill i>vningsomrarlet genom il/ll.Jnda .,in SK (,0 pil "rixsh.l~. 


~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ 

Fnlo: Gl;,/J Bn/Jnder 12 



I övningen deltog: 

~ C E 1 med eskaderstab. 
~ C Sektor Syd och C Sektor Mitt med 

resp stab. 
~ Marinkommando Syd med delar av 

kustflottan. 
~ Huvuddelen av i övningsområdet i 

krig utgångsbaserade flygförband. 
~ Luftvärnsrobotförband - Lvrb 77. 
~ Stril- och basförband för flygsidans 

behov (cirka 15 flygbaser var igång 
dygnet runt. 

Till de mest " moderna" inslagen i 
övningen hörde spaningsflygförban
dens utnyttjande såväl i luftförsvaret 
som i attackuppgift. Vidare var angri
parens flyginsatser kraftsamlade i tid ~ 
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och rum , maskerade av störning och 
ibland skyddade av eget jaktflyg - dvs 
en vclrdig motståndare. 

Övningsledningen var av ekono
miska skäl starkt reducerad . Kontrol
lantskapet vid övade förband utöva
des i de flesta fall av övad förband s
chef. Den ne ku nde därför påverka 
övningens förlopp och v ia önskemål 
till centrala övningsledningen "skräd
darsy" övningen för sitt förbands 
behov. 

Ensamrätt i luften 

Luftrummets utformning innebar bl a 
att i övningen deltagande flyg av flyg
säkerhetsskäl hade ensamrätt till vissa 
delar av området u nder s k mi Iitär 
momenttid. Civilflyget hade t ex gjort 
förändringar såväl i sina tidtabeller 
som av si na flygvägar. Flygvapnet 
kunde därför öva realistiskt under 
störda förhållanden och med stora 
målförband. Erfarenheter av luftrums
utformningen är mycket positiva och 
bör utnyttjas i kommande övningar. 

Endast vädret var mindre väl förbe
rett. Ett svårhanterligt väderl äge under 
hela övningen medförde begränsning
ar i flygverksamheten. Komplicerade 
problem löstes dock mycket skickligt 
av inblandade meteorologer, stridsled
ningspersonai och flygförbandschefer. 

• • De viktigaste erfarenheterna 
från övningen är följande: 

~ 	Den nya organ isationen och arbets
metodiken för sektorstaberna (Hand
bok sektorstab 1991 l är i allt väsent
Iigt ändamålsen Iig. 

~ 	Nya RappB FV (bestämmelser för flyg
stridskrafternas rapportering till tak
tisk chen har goda förutsättningar att 
bli bra efter ytterligare utbildning 
och vissa smärre ändringar. 

~ Dygnetruntverksamheten gav många 

värdefulla erfarenheter vad gäller 
våra förbands uthållighet. 

~ 	Utnyttjandet av AJS 37 i olika roller 
måste studeras vidare. Tempot i led
ningen MB - C E l - sektorchef 
medgav inte alltid att AJS-systemets 
effekt kunde utnyttj as till fullo . 

~ 	Behovet av integrerat informations
system är stort. 

~ 	Sändlistor och delgivning av inkom
mande meddelande fungerade In
ledningsvis mindre bra. 

~ 	Ledning av transportflyg behöver ut
vecklas ytterligare, bl a för att und
vika förluster på grund av fientliga 
jaktinsatser. 

~ 	Metoder för säker delgivning av luft
värnsområden måste säkerställas. 

~ 	Beredskap och belastning på klar
gör ingsförband måste ägnas särskild 
uppmärksamhet för att uthålligheten 
skall säkerställas. 

~ 	Bildlufor till basförbanden fungera 
de mycket bra och medförde väl 
fungerande baslarmning. 

~ 	Alarmeringsfunktionen (i framtiden 
flygvarningsfunktionl fick värdeful
la erfarenheter bl a inför framtagning 
av Handbok Flygvarning . 

Fl ygsä kerheten var under övningen 
god. Totalt genomfördes cirka 1.500 
flygplansföretag. En allvarlig driftstör
ning inträffade. 

• • Övn i ngen "Samverkan -92" 
genomfördes under "svåra" förhållan
den för övad personal. Väder, fien
dens offensiva upptiädande och dyg
netrunttjänst har givit värdefulla erfa
renheter på flera nivåer. Bearbetning 
av dessa erfaren heter måste nu göras 
av berörda - planeringen för "Samver
kan -93" är reda n inledd. • 

TI' 1/8 Me/ro I,mr/", /Ja kri.~shas. Aj5-"ltrrnali, T: 4 jrh 24, 2 arh 05 + I .Hank. 

'4 	 Fotn: lennart J\f1rlpr~son 



t(J4J: .~~ 


AIS·illl~rn.lIh 1:" jrb, 2 hk "' I x·'ank. 

Foto: JaiIII Ch.orll'~ iIIe 
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Flygvapnets förmå8a att effektivt ver
ka under alla årstIder och under alla 
tider på dygnet ställer krav på en väl 
fungerande vädertjänst. 

Att på "slagfältet" vara väl underrät
tad om det aktuella och kommande 
vädrets inverkan på våra egna och på 
fiendens flyg- och vapensystem kan i 
många fall betyda skillnaden mellan 
framgång och misslyckande. Inte minst 
Kuwait-kriget visade, att väderfaktorn 
spelade en stor roll och ibland R.å ett 
avgörande sätt medverkade t/II det 
allierade flygets framgångar. 

o 

40-årigt FV-väder 

Under de första åren efter 1944 
utbildades de värnpliktiga väderbi
trädena lokalt vid varje arbetsplats. 
Alltsedan 19?1, då Flygvapnets 
väderskola (VADS) inrättades, sker 
emellertid denna utbildning cen
tralt. V ÄDS förlades inledningsvis 
till F 2 i Hägernäs utanför Stock
holm. 1962 flyttade skolan till F 12 
i Kalmar, där mera ändamålsenliga 
lokaler stod till förfogande. Efter 
F 12:s nedläggning flyttades V ÄDS 
så småningom till F 5 i ljungbyhed. 
1983 flyttade skolan in i en helt 
nyuppförd skolbyggnad. 1991 fira
de VADS sitt 40-årsjubileum! 
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FÖRSVARSMETEOROLOG 

- ett yrke på hög nivå 


·: , 

--.." .- , " 

Väderskolans huvudmål 

Alla verkar för ett gynn
samt utbildningsklimat, 
så att vår utbildning blir 
av högsta klass. 

Väderskolans delmål 
Skolans personal: 

~ Verkar för höjd nivå på 
utbildningen genom att 
utveckla befintlig - och 
införa ny - metoCJik. 

~ Verkar för att V ÄDS 
blir sammanhållande 
för all väderutbildning 
inom försvaret. 

~ Verkar för att skolans 
personal bereds möj
lighet att kompetensut
vecklas inom bl a 
pedagogik, meteorolo
gi och vädertjänst. 

~ Verkar för att funktio
nella hjälpmedel till
förs och underhålls. 

~ Verkar för att V ÄDS 
blir sammanhållande 
för utveckling av mät
och prognosmetoder 
inom försvarets väder
tjänst. 

Vädertjänstens betydelse stod 
redan tidigt klart för Flyg
'vapnets ledning. Sedan 

1944 har Flygvapnet en egen väder
tjänst bemannad med yrkesofficerare 
(meteorologer), civil a metorologassis
tenter (motsv) samt värnpliktiga . ~ 
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Dct ser ut att bli iin-tint läder i sommar ... 

Försök 
och 
Prov 

u", '1;.(\"\. 
eCkling och bas\.' 

Utbildningsfilosofi 

liksom F 5:s övriga skolor strävar vi 
som arbetar vid Flygvapnets väder
skola efter att ge våra elever så 
goda utbildningsbetingelser som 
möjligt vad gäller studiemiljö och 
utbildningsinnehåll. 

Detta innebär ett stort krav på 
oss lärare att hela tiden hålla oss 
il jour med den snabba utveckling
en vad gäller utbildningshjälpmedel 
(t ex datorstödd utbildning, "CBT") 
och inom vårt fackområde, "väder
tjänstfunktionen" . 

Det senare uppnås bl a genom 
att skolans lärare, så långt tjänsten 
vid skolan medger, genomför 
förbandstjänst inom försvarets 
vädertjänstsystem och/eller tjänst
gör i respektive krigsbefattning. 
Meteorologerna vid skolan är dess
utom kommenderade till regelbun
den flygtjänst. De får därigenom en 
god bild av kundens krav på väder
tjänstfunktionen samt hur väderfak
torn påverkar våra olika flygsy
slem. • 

Hans Cuslafssoll 

~ 
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Uppgifter 

och verksamhet 


VÄDS har till huvuduppgift att bedriva 
central fackutbildning i vädertjänst för 
yrkesoffi cersasp i ra n ter (meteoro logas
p i ra n ter/meteoro Iogkadetter), reserv
officersaspiranter och värnpliktiga, som 
skall leda och betjäna Flygvapnets 
(försvarets) vädertjänstsystem. Skolan 
skall även tillgodose Armens och 
Marinens behov av utbildning av väder
tjänstpersonaI. 

VÄDS ska ll dessutom svara för F 5:s 
övriga skolors (FLYGS, TFHS och FFL) 
behov av väderutbi ldning. 

Fl era specialutbildningskurser ge
nomförs årl igen vi d behov för försvars
meteorologer och meteorologassisten
ter, såsom: 

~ Grundkurs (ör basmeteorologer. 

~ 	Grund- och fortbildningskurs för meleo
rologassislenler. 

~ Mäl- och välgaskurs (radiosondering). 

~ 	Kurs om flyllfågelprognossyslemels 
uppbyggnad (riktar sig även till flygsä
kerhetsofficer; divisionsledning m fl). 

Sedan 1987 finns en "Försök och 
Prov"-avdelning organiserad vid vä
derskolan, vars uppgift är att på direkt 
uppdrag från vädertjänstlednin gen vid 
flygstaben genomföra prov av, och ut
värdera, ny meteorologisk mater iel. 
Sedan flygstabens omorganisation 
1990 har dessutom tillkommit en upp
g ift att på uppdragsbasis genomföra 
meteorologiska mätningar för andra 
myndigheters (främst FMV:s) behov. 

•• Väderskolan har för närvarande 
12 personer anställda (sex försvarsme
teorologer, fyra meteorologass istenter 
och två markförsvarsofficera re). 

Topparna i verksamheten klaras med 
enstaka korttidsinlån av personal från 
andra förband samt från F 5:s flygsko
las väderavdelning. 

Utbildningen 

Under ett utbildningsår passeras sko 
lan av drygt 260 elever av olika kate
gorier. Kurslän gderna varierar från 
någon vecka till att spänna över hela 
året. 

Värnpliktsutbildning. - De kurser 
SOi11 förekommer vid VADS är: 

• 	 Grundkurs för värnp likti gt väderbi
träde i väderstations- och mättjänst. 

V:implikliUiI \liiderbilr.'irlen under ulhildning. 

• 	 GruppbefälskUl·s för ovanstående 
kategorier. 

• 	 Fackutbildningsskede och baskurs 
för värnpliktigt plutonbefäl, s k vä 
dertekniker. 

I fält. - Gruppbefälskursen är helt 
inriktad på fältmässig vädertjänst och 
avslutas med en vecka på krigsbas, 
där den allmänm ilitära och den fack
mässiga delen övas. 

Vädertekniker. - Namnet vädertek
niker är något missvisande, eftersom 
det inte rör sig om en tekniker utan 
snarare om en delgivare och en "allt i 
a110" för vädertroppchefen!basmeteoro
logen. Väderteknikern skall kunna 
besvara enkla frågor angående vädret 
från basens personal och veta hur 
man får fram uppgifter ur väder
tjänstens sambandssystem, t ex flyg-

Beredd på allt 

platsprognoser, radiakvind, solens 
upp- och nedgång, måltryck m m. 
Han skall vid behov kunna sam man
ställa och genomföra en väderdelgiv
ning. 

För detta utbildas den värnpliktige 
vädertekn i kern u nder en tio-veckors 
period vid VÄDS. Tyngdpunkten ligger 
på ämnena meteorologi och del 
g ivn ingstjänst. D essutom genomförs 
en kortare baskurs och en tillämp
ningsvecka i krigsbefattning. 

Meteorologutbildning 

Försvarsmeteorologutbi Idningen star
tar (efter det att eleven antagits av 
uttagningskommissionen, UTK) med 
utbildning vid F 5. Utbildningen be-
nä ms GFU Met (grundl äggande flyg
utbildning för meteorologaspiranter). ~ 
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Beredd på allt 

--- -

De elever som inte tidigare genomgått 
vpl grundutbildning genomför inled
ningsvis ett sex veckor långt AMU
skede. Först därefter påbörjas fackut
bildningen vid VÄDS. 

Vädertjänst. Vädertjänstutbi Id-
ningen inriktas främst mot grundläg
gande observations-, analys- och del
givningsteknik. Dessutom introduce
ras alla de internationella och natio
nella koder och symboler som före
kommer inom vädertjänsten. 

Väderspaning. - Flygutbildnin gen 
syftar ti II att ge eleven elementära 
kunskaper i navigation samt någon 
övning i väderspaning från flygplan. 
Efter utbildningens slut har eleven 
genomfört ca 25 flygtimmar. 

Plutonbefäl. - Den allmänmilitära 
utbildningen byggs under året på till 
plutonbefälsnivå. Grundläggande pe
dagogik och ledarskapsutbildning ge
nomförs bl a genom att eleverna får 
agera lärare inför väderskolans grupp
befälskurser. 

Meteorologi. - Meteorologidelen 
inri ktas främst mot flygmeteorologi . 
En introduktionskurs i teoretisk meteo
rologi omfattande S-poän g genomförs 
i samarbete med Stockholms universi
tet. 

Matematik. - Matematik, fysik och 
engelska är andra viktiga ämnen som 
ges undervisning i. Eleverna måste va
ra väl förberedda inför de kommande 
högskolestudierna. 

Vingar. - Efter ca 13 månader vid 
F 5 är meteorologaspiranterna framme 
vid examen och tilldelas sina meteo-

Meteorologen - expert att räkna 
med. - VÄDS har sedan 1990 hand 
om meteorologkadetternas avslutande 
utbildning inför anställning vid för
band, FKHS FU Met. Syftet med 
denna del av utbildningen är att för
bereda den blivande meteorologen på 
de arbetsuppgifter som väntar efter 
högs ko I estud ierna. 

Tyngdpunkten på utbildningen är 
lagd på arbetet som prognosmeteoro
log. Skolan eftersträvar att lära ut en 
arbetsmetodik som är användbar i de 
flesta situation er som den nya meteo
rologen kan få uppleva. Undervis 
ningen bedrivs i ett flertal block under 
det knappa år som FKHS FU Met-ske
det varar. 

Kapten. - FKHS-skedet avslutas 
med att kadetten utnämns direkt till 
kapten. Han/ hon är då mogen att 
checkas ut med prognosrätt vid sitt 
hemmaförband . 

MHS AK FU Met. - Efter tjänstgö
ring som meteorolog i ca fem år är det 
dags för Militärhögskolans allmänna 
kurs , MHS AK, som föregår utnäm
ningen till major. MHS AK avslutas 
med ett fackutbildningsskede. 

Kursansvaret för fackutbildningsske
det åligger VÄDS och målet är att för
bereda eleven för 01 ika chefsbefatt
ningar i kri gs- och fredsorganisationen 
(t ex chef väderavdelning vid flottilj) 
samt ge fördjupade kunskaper om 
vädrets i nverkan på mi I itära operatio
ner och företag. 

Försök och Prov 

Sedan 1987 finns vid VÄDS en sär
skild avdelning för "Försök och Prov". 
I samband med starten angavs följ an
de inriktning på verksamheten: 

~	 Utveckling av lokalprognosmeto
der. 

~ Utveckling av fågelvarningsdata. 

~ 	Genomförande av försök och prov 
med meteorologisk utrustning. 

~ 	Medverkan i undervisning inom 
ovanstående områden. 

Nya prognosmetoder? - För att bl a 
kunna utröna huruvida det är möjligt 
att utveckla nya lokalprognosmetoder 
har ett projekt kallat " vädertjänst vid 
krigsbas" (VäBas) startat. 

Redan befi ntl iga lokal prognosmeto
der kommer naturligtvis att provas in
gående och utvärderas. 

rolog vinga r. Målet är då att aspiranter
na skall vara väl förberedda och moti 
verade för fortsatta studier och en 
framtid i Flygvapnet. 

Försvarsmeteorolog 
Grundutbildning 

År 1:- GFU M er. Grund

läggande vädertjänst och 

flygutbildning samt all

män officersutbildning 

(= AU) vid Krigsflygskolan, 

F 5, Ljungbyhed. 


År 2: Matematik och fy

sik (40 p) vid universite

tet. 

- Officerskurs (AU) vid 

F '14/ FOHS, Halmstad. 


År 3: Matematik och fy

sik fortsättn (40 p) vid 

universitetet. 

- GFSU met vid förband. 


År 4: Meteorologi grund 

kurs (40 p) vid universi 

tetet. 

- Officerskurs (AU) v id 

F 20/ FKHS, Uppsala . 


År 5: Meteorologi på

byggnadskurs (20 p) vid 

universitetet. 


Fackutbi Idni ngsskede 
(F U) Analys- och prog
noskurs vid SMHI + 
VÄDS. Krisbefattningsut
bildning vid VÄDS + flot 
tilj. Praktik vid flottilj. 

Försvarsmeteorolog (kap
tens grad), fast anställ
ning, prognosbehörighet. 

Vpl 

Yrkes
officers
aspirant 
(sergeant) 
tidsbe
gränsad 
anställ
ning 
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Beredd pil allt 

Frågeställningarna inför försöken är 
flera, t ex: 

• Hur skall våra instrument placeras 
optimalt? 
• Är det möjligt att med hjälp av s k 
kunskapssystem låta en dator stå för 
viss övervakning och varning? 
• Hur bygger man upp en rimlig 
reservnivå om vädersambandet med 
regional nivå begränsas eller försvin
ner? 

Flyttfågelprognoser. - Stud ier av 
hur nuvarande modell för flyttfå
gelprognoser kan förbättras har påbör
jats. Vidare undersöks möjligheterna 
av att utveckla ett realtidsvarnings
system, som bygger på information 
från radar (markbunden eller flygpla
nets egen). 

Prototyp till vädervagn BAS 90. 

Utprovning av ny materiel. - En 
"funktionell prototyp" till "Vädervagn 
Bas90" har ingående provats under ett 

par år. En stor mängd väderdata har 
samlats in. Denna databas har bl a 
kunnat utnyttjas till att utvärdera den 

UK,I\-v,allnen",. i fjällterräng. 

"mini-SODAR" som har ingått i syste
met. Viktiga erfarenheter har därmed 
vunnits när det gäller att specificera 
serietillverkningen av kommande "Bas
90-vagnar". 

Mättjänst. - Under 1990 tillfördes 
VÄDS ytterligare en uppgift. Den 
bestod i att på uppdragsbasis genom
föra meteorologiska mätningar med 
den s k CORA-vagnen. Huvudsakli
gen görs temperatur och fuktighets
sonderingar inklusive vindmätningar 
till hög höjd efter beställning vid För
svarets Materielverks skjutplatser. Son
deringarna utgör en mycket viktig del 
vid utprovning av t ex ny ammunition, 
varför denna aktivitet måste ha hög 
prioritet. 

Utveckling/Framtiden 

Även om utvecklingen av flyg- och 
vapensystem går mycket fort, torde 
väderfaktorn fortsatt spela en betydan
de roll för t ex JAS 39 Gripen-syste
mets möjligheter att verka optimalt. 
Detta medför att Flygvapnet under 
överskådlig tid behöver en väl funge
rande vädertjänst. För att nå detta mål 
krävs att dess personal erhåller god 
utbildning. Här kommer VÄDS även i 
framtiden att utgöra en av hörnpelar
na. 

Nya resurser i form av nya utbild
ningshjälpmedel kommer dock sanno
likt att medföra förändringar på sikt. 
Införande av mer datorstöd i utbild
ningen torde t ex möjliggöra att 
många kurser kan avkortas eller bedri
vas helt eller delvis som distansunder
visning. • 
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Flygvapnet effektiviserar sin fastighe~ 

Chefen för Flygvapnet (CFV) har beslutat att Flyg
vapnets fastighetsförvaltning från och med den l 
juli 1994 skall anpassas enligt ÖB:s förvaltnings
modell MAL. MAL står för Mark, Anläggningar och 
Lokaler. Den nya modellen för MAL-förvaltning 
innebär i korthet att nyttjaren skall betala hyra för 
de MAL-resurser han använder. Med ett sådant för
faringssätt skapas förutsättningar för ökat kost
nadsmedvetande. Genom att betala hyra för de 
MAL-resurser man utnyttjar tvingas man att priori
tera. Genom att inte begära mera MAL-resurser än 
nödvändigt för den verksamhet man skall bedriva, 
kan man spara pengar - pengar som i stället kan 
satsas på alternativ verksamhet, som ger bättre 
krigsförband. 

MAL innebär också en möjlighet till ökad de
centralisering, genom att lokala myndigheter ges 
ökat ansvar för att ti/lgodose myndighetens MAL
behov. 

F
ör produktion av krigsförband be
höver en myndighet tillgång till 
MAL, t ex hangarer och övn ings

fä lt. MAL-resurser ingår även i huvud
delen av våra krigsförband, t ex flyg

fält, stabplatser och ledningscentra ler. 
När myndigheten gör sin verksam

hetsp lanering prövas vilka MAL-resur
ser verksamheten kräver. Krigsorgan i
sa tionens MAL-behov ana lyseras ge

nom krigsförbandsvärdering och för
bandsutveckl i ngsplan . 

Hyresvärd 

Hu vuddelen av de MAL-tillgångar 
Flygvapnet (FV) använder i sin verk
samhet ägs av sta ten med Fortifika
tionsförvaltningen (FortF) som juridisk 
ägarföreträdare. Den ekonomiska och 
tekniska förva Itn i ngen av fastigheterna 
är däremot decentraliserad till de 
lokala myndigheterna. 

Fastighetsförva ltare är den lokala 
myndighetens hyresvärd. Han skall se 
till att erforderli ga loka ler finns och att 
de uppfyll er de krav på bl a funktion 
och miljö som verksamhete n kräver. 

Hyresgäst 

Den som för sin verksamhet behöver 
MAL är i MAL-terminologien hyres
gäst. Genom avta l med hyresvärden 
regleras vi lka loka ler han får dispone
ra för sin verksamhet, hur mycket han 
skall betala i hyra samt vilken service, 
t ex städning, som ska ll ingå i hyran. 

Hyresgästen kan påverka sin hyra 
dels genom att anpassa lokalbehovet, 
dels genom att avväga servicenivån. 
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Hyresavtalet kan också utformas så, 
att förbrukad värme och el debiteras 
med hänsyn till verklig förbrukning. 
Genom att beta la hyra enbart för de 
resurser man disponerar och den ser
vice man behöver ges möjlighet att 
göra avvägningar mellan MAL och 
andra produ ktionsresu rser. 

Internhyra 

Inledningsvis kommer hyran att vara 
självkostnadsbaserad , dvs bestå av 
myndighetens förvaltnings-, drift- och 
underhållskostnad för MAL. Statsmak
terna har dock framhållit sin avsikt att 
på sikt även låta kapitalkostnaderna 
ingå i hyran. 

Driftfunktion 

Enligt MAL-modellen skall maskin
drift, väg-, park- och fastighetshetsun
derhåll samt lokalvård samlas till en 
driftenhet. Enheten utgör bl a en kader 
ti II krigsförband. Härigenom ti IIgodo
ses hög beredskap och god uthållighet 
vid mobilisering och krig. 

Genom att i driftenheten integrera 
olika driftfunktioner skapas förutsätt
ni ngar för breddn i ng av kompetens, 

sfÖlValtning 
ökat ansvar och arbete med nya upp
gifter. På sikt bör åtgärden ge ökad 
arbetstillfredsställelse och högre pro
duktivitet. 

Affärsmässighet 
och konkurrens 

Ett viktigt mål för MAL-förvaltningen 
är att skapa möjlighet till affärsmässig
het och konkurrens. Affärsmässigheten 
åstadkoms genom att nyttjaren ges 
kostnadsansvar för de resurser han för
brukar. 

Konkurrens skapas i MAL-modellen 
genom att förvaltaren/ hyresvärden kan 
ta in anbud dels från driftenheten, dels 
från externa leverantörer. Om markna
den därvid lägger det lägre anbudet, 
köper han tjänsten på marknaden. På 
samma sätt kan den egna driftenheten 
ge anbud på underhålls- och renove
ringsobjekt och tävla med marknaden 
om dessa uppdrag. 

Anskaffning 

Fastighetsförvaltaren skall I första 
hand försöka tillgodose myndighetens 
lokalbehov inom befintligt MAL
bestånd. Vid ändrad eller utökad verk

samhet är detta kanske inte möjligt 
utan det blir nödvändigt att bygga 
nytt, bygga till eller bygga om. Ökat 
MAL-behov kan också ti IIgodoses 
genom inhyrning eller arrende. 

I tidigare förvaltningsrutin svarade i 
princip FortF för all anskaffning ge
nom uppdrag fl'ån regeringen. I MAL
modellen går regeri ngens uppd rag ti II 
CFV. CFV kommer i sin tur att i största 
möjliga utsträckning decentralisera 
anskaffningen genom uppdrag till de 
lokala myndigheterna. 

Avveckling 

Verksamhetsförändringar kan också 
medföra minskat behov av MAL. Även 
i detta fall gäller det för lokal fastig
hetsfövaltare att ta initiativ. Genom att 
hyra ut, avyttra eller riva MAL kan han 
minska myndighetens kostnader för 
MAL. 

MA L -planering 

God ekonomi kräver att MAL-be
ståndets utveckling präglas av plan
mässighet och god framförhållning. 
Även i detta avseende innebär MAL
konceptet en decentral iseri ng ti II lokal 
myndighet. 

I MAL ål igger det lokal fastighetsför
valtande myndighet att upprätta och 
fastställa MAL-plan. Planen skall val'a 
tioårig och rullas vart femte år. I pla
nen redovisas den långsiktiga verk
samhetsutvecklingen för myndigheten 
samt vilka krav denna ställer på förän
dring, anskaffning eller avveckling av 
MAL. 

Tidigare av CFV ledd generaIplane
ring omfattade enbart MAL-resurser 
för grundorganisationen. MAL-planen 
skall redovisa myndighetens hela 
MAL-behov, d v s även krigsorganisatio
nens MAL-behov. 

Kompetensutveckling 

MAL-förvaltningen innebär i flera fall 
nya uppgifter och ökat ansvar för per
sonalen på lokal nivå. BI a målsätt
ningen att i ökande omfattning kunna 
decentralisera anskaffning av MAL 
ställer krav på höjd förvaltningskom
petens. 

För att ti IIgodose detta behov har 
Försvarets Fö rva I tn i ngshögsko I a (Förv
HS) i Östersund utarbetat ett kurspa
ket Insikt MAL, direkt avpassat till 
MAL-konceptet. 

Kurser som erbjuds är bl a: 

• 	 Juridik MAL 
• 	 Företagsekonomi MAL 
• 	 Fastighetsekonomi MAL 
• 	 Starta MAL 

Den sistnämnda kursen är en me
todkurs som tar upp frågor kring för
ändringsprocessen och riktar sig till 

dem vid myndigheten som skall ges 
ansvar för införande av MAL. 

Försökserfarenheter 

I juni 1990 uppdrog CFV åt F lO/Se S 
och F 6 att pröva MAL:s förvaltnings
ide för att få fram praktiska erfarenhe
ter. Båda myndigheterna har inled
ningsvis haft praktiska problem att 
övervinna, främst vad gäller tillgång 
till informationssystem. Genom att ut
veckling och anpassning av informa
tionssystemen F/S Lokal och INFI 
pågick samtidigt med försökens inled
ning, måste huvuddelen av hyresbe
räkningar m m göras manuellt. Försö
ken har därför blivit försenade. De har 
ännu inte kunnat slutredovisas. 

Hittills vunna erfarenheter kan sam
manfattas: 

~ 	Projektet innebär ett nytt sätt att se på 
problemen. Detta har varit spännande 
och stimulerande för personalen inom 
fastighetsförvaltn ingen. 

~ 	Hyresgästerna (kunderna) har däremot 
förhållit sig mer avvaktande. Viss oro för 
ökande byråkrati har noterats. Hittills 
genomförda "hyresförhandlingar" har 
visat att vissa "överytor" finns som tidi
gare inte ifrågasatts. Kostnaderna för 
nyttjande MAL-resurser har likaså upp
fattats vara överraskande höga. 

.. Eftersläpning i utveckling och tillgäng
lighet av informationssystem har lett 
till merarbete, då huvuddelen av alla 
beräkningar hittills har utförts för hand. 
Tillgängligheten av INFloch F/S Lokal 
måste bli kraftfullt förbättrad under 
1992. 

~ 	Integrerad driftorganisation har motta
gits positivt. Coda möjligheter finns att 
genom fortsatt rationalisering höja 
produktiviteten. 

Det stora engagemanget och visat 
intresse vid försöksmyndigheterna ta
lar för att MAL-iden är utvecklings
och anpassningsbar till Flygvapnet. 
Fortsatta forsök behövs inte. Två år 
återstår innan ÖB:s mål beträffande 
MAL skall vara nått. Genom att börja 
förändringsarbetet nu, kommer vi att 
nå målet inom föreskriven tid. • 
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för uppvisningsgrupperna "Sva-

I april sökte FlygvapenNyn 
Moskva och flygdagen på flyg
basen Kubinka samt den inter
nationella motormässan HMo -
cow Aero & Industry Engine 
, 2". 

Flygdagen genomfördes den 
11 april i amband med firan
det av "Kosmonauten dagH 

, 

vilken högtidlighäller minnet 
av Gagarins första rymdfärd 
den 12 april 1961. flygbasen 
KlJbinka ligger ca 65 km väster 
om Moskva och är hemma bas 

T v: De " Ryska Kämpar
nas" emblem. 

T h: Visst skall flygdagar 
vara familjedagar, men 
att göra om Su-17M4 
FJTTER K till passagerar
flygplan verkar djärvt. 

loma" med se MiG-29 ( om i 
november i fjol be ökte F I 6/ 
Uppsal ) och "Rysslands Kämpar' 
med se Su-2? Detta var den 
första stora flygdagen i Moskva 
- där allmänheten hade till trä
de - på många, många år. Del 
var således ett unikt tillfälle. 
Många Moskvabor hade också 
tagit sig ut till Kubinka, upps
kaltn ingsvis närmare 100 000. 
Här rådde total frihet. All a 
avspärrn ingar lyste med sin 
frånva ro. 

Pga kallt väder med ibland 
kraftiga nöbyar tvangs man till 
vi sa omkastningar i flygpro
grammet. 

Detta innehöll bl a: 

~	Helikopterflygning med Ka
29, Mi-8/l ?, Mj-24, Mi-26 
och M i-28. 

~	Enskild flygning med MiG
29 FULCRUM, Su-25 FROG 
FOOT, Su-24 FENCER och 
Su-27 f LAN KER. (Stjärtglid 

ning och " kobramanövrer" 
gjorde med operativa MiG
29 och SU-2? ) 

~	Gruppuppvisningar med MiG
29 (Svalorna), Su-27 (Ryss
lands Kämpar), L-39 Alba
tros o h Mi-24 HI D. 

~ Förbiflygningar med : 

• 	 En rote Su-24M FE CER vi
sande lufttankning. 

• 	 En rote Tu-16 BADGER. 

• 	 En rote M-4 BISON. 
• 	 En 1I-?8 (lufttankningsflygplan) 

och en Tu-95MS BEAR flan 
kerad av fyra MiG- 9. 

• 	 En rote Tu-22K BLINDER B 
utru tad med varsi n attack
robot AS-4 KITCHE . 

• 	 En rote Tu-22M3 rru-26) 
BACKFIRE C utrustad med 
två AS-4-robotar per flyg
plan . 

• 	 Tu-160 BLACKJACK fl anke
rad av två Su-2?:or. 

• 	 En An-124 CO NDOR flan
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Det är den 19 maj. Plats är 
tlt1!tlottiliISätenäs in

vid 
representerar Flygvapnets 
flygplansgeneration - JAS 3"9 
Gripen. För. första gången på 
F 7:s mark. Askådarna upplever 

pen vardagsmat. Ty F 7 blir först 
; Flygvapnet att til/delas Gri
pen. Och som centrum för all 
flygutbildning med JAS 39 kom
mer F 7 alt ha hela världens 
blickar r;ktad~ mot sig. Denna 
levalificerade uppgift kommer 
definitivt att plaCMI RottII;t:Ite.
(ens, iWet* ~# _ 

deri på lIärldsItiuUn. En 1 

-



Foto: Åke Anderson J 
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kerad aven Su-27 och en 
MiG-29 på vardera sidan. 

• 	 En MiG-31 FOXHOUND 
(samma flygplansindivid som 
visats i bl a Paris och Du 
bai). 

Uppvisningarna, som stund
tals var mycket spektakulära, 
genomfördes genomgående på 
mycket låg höjd . - Vädertypen 
gjorde det tyvärr hel l onöd igt 
med färgfilm i kamerorna. 

Förutom flygplan i luften 
visades på marken nästan alla 
operativa flygplanstyper inom 
såväl flygstridskrafterna som 
luftförsvaret. Vad sägs om föl
jande Ii ta: 

An-2, An-12, An-72, An
124, L-29, l -39, MiG-21 , MiG
23MLD, MiG-2SPD, MiG-25RB, 
MiG-27K, MiG-29, MiG-31, 
Su-7, Su- 17M4, Su-24M, Su 
25, Su-27 K, u-27UB, Tu 
22M3 (Tu-26), Tu-9SMS, Tu

+ t v: Su
27K, hangarfartygs
versionen av HANKER, är 
försedd med rörliga nos· 
vingar, vikbara vingar, 
bromskrok, förstärkt land
ställ oCh lufttankningsbom. 
Motorerna är dessutom modi
fierade för all ge mer dragkraft. 
Nosvingarna på Su-27K är 
främst avsedda för bättre lågfart
segenskaper men bidrar även till 
bättre manöverprestanda. Även 
nästa generation av den landbasera
de HANKER-versionen Su-27M, är 
försedd med rörlig nosvinge. 

.\ 
T h: Kubinkaförbandets emblem. 25 
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134. Dessutom visades heli
koptrarna Ka-29. MI-b, MI
8MT/Mi-17-I V. Mi-8S, M i-8T, 
Mi-14P och Mi-26. 

Det moderna te flygplanet 
som visades var Su-27K. vilken 
är hangarfartygsver ion n av 
FLANKER. Su-27K har tidigare 
förekommit pe foton i öpp n 
press. Flygdagen ga emeller
tid möj lighet aU närmare tu
dera det som är un ikt iör 
denna ver ion - bl a den rörli
ga nosvingen, vingarna vik mäs5a hade do k för första 
ning, bromskroken och det för gången utökats till att vara 
stä rkta landning stället. internationell och omfatta även 

Ett lite udda flygplan i sam andra typ r a motorer vid 300 till MiG-21, R-29B-300 till 
manhanget var M-17MR "Geo idan av flygmotorer. U läll MiG-27. R-3 till MiG-23, RD
fizika". Det var den tvåmotori ningen organis rade av det 33 till MiG-29, D-30F6 till 
ga ver ionen av höghöjdsspa tyska företaget Gebr. Helbig MiG-31, R-l95 till Su-25 o h 
ningsflygplanet M-l7 (motsva Industrie-Messen GmbH. AL-3l F till Su-27 . 
nghet till amerikanska U-2/TR De allra fle ta f d sovjeti ka Den RD-33 om var utställd 
l) om man Uillde ut. En kon stru ktionsbyråer/ti II verka re uppgavs vara den motor som 
enmotorig ver ion, "Stratosfe av motorer fanns representera sitter i MiG-29M, dvs en motor 
ra", finn också. På informa de vid mässan. Många av som uppgivits ha ca 5 proc 
tionsskylten framgick att flyg de a under nya namn, t ex högre dragkraft jämfört RD-33 
planet är försett med motorer ATUR (f d Ljulkal och TRUD till äldre MiG-29. 
av typ PS- OV1 2 med 6000 kg (f d Kuznetsov). En samman- Utställningen innehöll o ksä 
dra kraft/motor. Max flyghöjd lutning av ryska motortillver några intre anta motornyhe
för M-l7 är 22000m, kare presenterade under be ler, R-79V-300 Ull det verti

teckn ingen UFA, Engine Pro kalstartande överljudsflygplan
•• "Moscow Aero & Indu try duction Association. projektet Jak-14l och NK-321 
Engine '92" genomfördes vec Huvudsak ligen visades mili
ka , 5 på utställningsomr det tära flygmotorer o h därmed 
VDNCh i norra Moskva. 1990 var många av de motorer som 
hölls den första flygmotormäs finns i operativa flygplan ut-
san i Moskva. Den andra i ord ställda. Som exempel kan 
ningen genomfördes i år. Årets nämnas R-l 3-300 och R-25

o 

hänger en 
. 27 FLOCCEI! / met för sig

~~~~~::~~~~ c denna MIC- ,. mätningssys e behållaresbalk pa . å i mä m finnS en~ höger kropP bedöms mg der kroppeno 

Pa . kapsel, som central! un 
ovan.hg de robolar. .. d funktion. 26 nalsokan med oka n 



Nedan: "Skönheten och odjuret": Su-2l eskorterar An-124 CONDOR, världens största serietillverkade 
transportflygplan. 

ti ll det trategiska bombflyg
planet Tu- l 60. Dragkraften på 

en rad andra typer av gasturbi
ner för olika ändmå l, I ex för 

------~ 

Nk-321 är 25 ton, vikten 3650 k 
och inloppsdiametern 145,5 cm. 

• Ett intre anl projekt som 
också visades var en SCRAM
jetmotor för kryssningsrobotar. 
Denna m tor har i år provflu
gits med fart Ma h 6. Innan 
årets slut uppgavs att prov ka 
göras med fart Mach 1Q. Stort 
intre se från rysk sida fi nns att 
samarbeta med västsidan (främst 
USA) i detta projekt. 

Förutom fl ygmotorer visades 

stridsvagnar och för indu tri
bruk. Dessutom st~tl l cle man ut 
vindtunnelmodeller för låg· 
fartsområdet av MiG-29 och 
MiG-29M, liksom olika luftin
lag för supersonisk blå ning 
samt elt antal modeller av 
motorutblås för vektorstyrning. 

Många företag från västsidan 
var representerade, ~som BMW, 
General Elemic, Pratt & Whit
ney och Rolls Royce. 
Huvudsakligen visade man ci
vila produkter. • 

Nedan: u-24M FENCER D med 
en ovanlig brun m In/ng p~ 
ovansidan. J bakgrunden skym 
'a, Su- l l M4, u-l, MiG·2S, 
MiG 31 och längst bort An· /24. 
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En projektgrupp inom flygstaben har 
under 199 1 haft i uppdrag att slutföra 
utredningsa rbetet med att f inna for
mer för en sa mordnad tak ti kutveck
ling inom Flygvapnet. Gruppen har 
slutredovisat sitt arbete i rapporten 
"Taktiku tveckling i Flygvapnet". M ål
sä ttni ngen för en taktiku tveck lings
funk tion bör enligt projektgruppens 
förslag vara , att sä kerstä Il a möj I ighe
terna att effektivt utnyttja de svenska 
flygstr idskraftern a i fred, kri s och kri g 
genom att stödj a chefer i beslut och 
åtgärder beträffande taktikutveckl ing 
och ta kt ikförändrin g. Proj ektgruppen 
anser i fö rsta hand att en fristående 
organisation bör skapas. Denna bör 
va ra di rek t underställd Chefen fö r 
Flygvapnet. Den nya organi sa ti onen 
bör lokaliseras till linköpingsområdet. 

Projektgruppen konstatera r, att förs
tahandsförs laget bl ir svå rt att ome
delbart rea li sera. Den föres lår därför 
att i ett fö rsta steg organisera en m in
dre enhet för central taktiksa mord 
ning. Chefen för Fl ygvapnet anser lik
som projektgruppen, att hittillsvarande 
taktikutveck lande verksa mhet bed rivs 
på fl era håll inom Flygvapnet lik som 
vid svensk industri . Verk samheten 
präg las emellert id av vari erande in
ri ktning, omfa ttn ing och dju p. Chefen 
fö r Fl ygvapnet har bes lutat, att en en
het fö r taktikutvec kl ing skall organi se
ras och att den skall lokal iseras till 
Li nköping. Enheten benäm ns Central 
Taktiksamordning (CTS) . 

En mångtydig hotbild 

Inte sedan omvälvningarn a i det fö rsta 
världskri gets spår har Europas karta 
ritats om så snabbt och så ofta som 
under de två senaste åren. Den po l i
ti ska utvecklingen i Europa har va rit 
dramati sk . Vi har få tt en situati on, 
som inte tedde si g särskilt trolig för 
bara några år sedan . M itt i vå r värld s
del b lossa r bl odiga konf likter upp. 
Histor iska sta tsbildninga r utan etnisk 
eller kulturell gemenskap upplöses 
och nya stater drar åt o lika hå ll . 
Utveckl ingen i bl a det fo rna Sovjet
unionen, på Balkan och i Nordafri ka 
ger anled ning till oro. Den gam la 
blockbildningen är v isse rl igen borta 
men hotbilden är mer mångtydig än 
någonsin. Det är i dag omöj ligt att 
fö rutsäga vad som kommer att hända 
även på kort si kt. 

Den sä kerhetspo l iti ska utvec kl ingen 
i Europa gör det svå rt att beskriva det 
militära hotet mot Sverige både i dag 

~( -t:r I USAf har man under lång tid byggt upp en tradi
tion för taktikutveckling. På Nellis Af Base utanför Las 
Vegas har man inte bara centrum för Red Hag och sina 
Aggresor Squadrons. Här finns också fighter Weapons 
School. De taktiska ideerna flödar och man kan pröva 
ut dem i praktiken. Här utvecklades bl a tankarna runt 
det så kallade Composite Wing. Det är en flottilj sam
mansatt av olika flygslag, som har specialiserat sig på 
samverkan. Här finns verktyg för taktikutveckling. 
Kuwaitkrigets framgångar tillskrivs i stor utsträckning 
det samordnade taktikutvecklingsarbetet. 

-t:r -t:r Det franska flygvapnet (I'Armee de l'Air) har i 
Mont de Marsan sitt taktikcentrum. Man arbetar i pro
jektgrupper med bl a representanter för förband, in
dustri och materielverk. fransmännen hävdar, att tak
tik- och teknikutveckling hör samman. Man betonar 
nödvändigheten av ett kreativt klimat och ett ideflöde 
mellan industri och flygvapen. Man säger också, att 
många ideer föds ute vid förbanden och att det gäller 
att fånga upp dessa ideer och att förverkliga dem. Här 
har centret en stor uppgift. 

i:J: -t:r I Royal Air force (RAf) har man en fristående tak
tikutvecklingsorganisation, Central Tactics and Trial 
Organisation (CTTO). Här betonar man flygstridskraf
ternas betydelse och den snabba tekniska utvecklingen. 
Man talar också om nya och annorlunda hotbilder och 
hur dessa skall kunna mötas. I en föränderlig värld är 
det farligt att hålla fast vid gamla, stela doktriner och 
att försumma taktikutvecklingen. Vi lever i en dynamisk 
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verklighet och till den måste vi anpassa oss och helst 
ligga före i utvecklingen, hävdar man vid CTTO. 
Utvecklingarna på stridledningssidan och inom andra 
områden är också utomordentligt betydelsefulla. 

~ ~ I det israeliska flygvapnet är taktikutvecklingen 
decentraliserad i allra högsta grad. Vid besök vid israe
liska flygförband får man en känsla av att varje division 
är en utvecklingsavdelning. Israelerna hyllar oortodoxa 
och okonventionella lösningar på taktiska problem, 
men de betonar också nödvändigheten av taktiksam
ordning och att man ingår i ett helt system, hela för
svarsmakten. Man har hittat en formel för att låta krea
tiviteten blomma och att inordna individualitet i ett lag
arbete. Utbildning, taktikutveckling och systemutveck
ling hör nära samman. 

~ ~ Vad görs då i detta sammanhang inom det svenska 
flygvapnet? FlygvapenNytt kommer att i två artiklar 
beskriva Flygvapnets (FY) mönster. FY är minst lika 
aktivt och kreativt som något flygvapen utomlands och 
FY har en fördel av sin litenhet. Personkännedomen är 
stor och beslutsvägarna är korta. FY har också av tradi
tion nära förbindelser med utvecklingavdelningarna i 
den svenska försvarsindustrin. Med den nya enheten 
för taktikutveckling, benämnd Central Taktiksamord
ning (CTS), får FY det verktyg som kan hjälpa FY att bli 
än bättre och effektivare. FY får också ett verktyg som 
kan fånga upp vitaliteten ute vid förbanden och att 
hjälpa den på traven. 

och i framtiden. Den hi storiska erfa
renheten visar dock, att det sä ker
hetspolitiska läget kan fö ränd ras på 
mycket kort tid. 

Teknikutvecklingl!.n 

Vad v i nu bevittnar tycks va ra ett 
genombrott för ett nytt s/ags krigfö
ring, informationskriget. Med rea lt ids
in format ion får man nya och bä ttre 
tekniska möj li gheter att p lane ra oc h 
genomföra uppdrag oc h opera ti oner. 
Erfarenheterna från Kuwait-kri get be
kräftar detta . Det kan röra sig om allt 
ifrån en end a laserstyrd prec isions
bombning t ill skrädda rsydda, bredare 
opera tioner. Effektern a av den nya 
tekni ke ns framgångar verkar få drastis
ka konsekvenser på begrepp som led
ning, organi sa tion, operati oner, taktik 
och ända ned till den enskilde sold a
tens agerande. Genom utveckl ingen 
av sa telli tspa ningssystem och fl ygbur
na spani ngssystem (samt andra sen
sorssys tem) har möjli gheterna att 
under längre tid dö lj a mil itära fö rfl yt t
ninga r och gru pperade förband dras
tiskt minskats. 

I de högtekno log iska, militära syste
men möts männ iska, teknik, data och 
kun skap. Det är här ett av de stora 
genombrotten skett . In formationstek
no login har bli vit en verk lig styrkeför
stärkare (Force M ulti p li er). Ju färre 
stridskrafter man har, ju viktigare är 
det att d ispon era dessa rätt med hän
syn till de operati va målen och till 
motstånda ren. Snabb, säker och riktig 
information ka n va ra avgörande fö r 
stridernas för lopp. 

Insikten om att händelseutveck ling
en i kr ig nästan är oförutsägbar har 
fö rstä rkts. Taktikutvecklingens må l 
mås te därför vara att i första hand ge 
under lag för att snabbt kunna lösa 
uppgifter även i kaoti ska situati oner 
och atl effekti vt kunna anpassa striden 
till ett ständigt förändrat läge. 

Med de nya ledningssystemen fö ljer 
också att ledningsa nsva r så långt som 
det är möjligt skall decentraliseras till 
underställda chefer. Den in forma
tionsteknologiska utvecklingen fö rstär
ker detta. De stridande förbanden 
skall självständ igt kunna fullfö lj a 
given inriktning. De stri dande fö rba n
den måste också ges ökad självbe
stämmande, dock utan att den över
gripande ledningsförmåga n gå r förlo
rad . 

•• Det svenska fö rsva ret står in för 
en omfattande strukturrationalisering. 
Detta innebär förstås ökade krav på 
kri gsförbanden. Den framtida utb ild
ningen, systemutvecklingen och taktik
utvecklingen få r en allt viktigare p lats. 

Ett kn ippe revo lutionerande nya ~ 
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teknologier håller på att föra in försva
ret i ett nytt skede i utveck lingen. Den 
extremt snabba utvecklingen av infor
mationsteknologin och erfarenheterna 
från Kuwait-kriget bär tydliga vittnes 
börd om detta. Och när det nya nu 
tränger fram med såda n kraft, skapas 
ett omvandlingstryck som ingen orga
ni sa tion i längden kan isolera sig fran. 

Men det är inte så att påverkan en
bart är ensidig, d v s att krigskonsten 
styrs av teknikutvecklingen. Det kan 
också vara tvärtom. Men om vi önskar 
påverka teknikutvecklingen mås te vi 
också kunna kommunicera med tekni
kern a. Vad vi emellertid aldrig får 
glömma är att det inte handlar om att 
bemanna tekniska system utan om att 
farse människor med tekniska hjälp
medel. 

Att fullt ut kunna utnyttja tekniska 
system till hela sin potential är svårt. 
Det kräver en helhetssyn och ett för
djupat kunnande som är mödosamt 
alt tillägna sig. Även om systemen görs 
så "genomskinliga" som det någonsin 
är möjli gt, får man problem. Till detta 
kommer den tekniska utvecklingen. 
Vem kunde t ex vid Jaktviggens intro
duktion förutse flygplanets förmåga i 
dag? Det behövs en samordnande 
funktion för att sammanföra kompe
tenser från olika områden och sam
manväva dem. 

Man behöver inte va ra mycket av 
v isionär för att förstå, att framgången i 
detta utvecklingsskede kommer till 
dem som har förmclgan till förändring. 
De som i stället söker bromsa föränd
ringen och hänger kvar vid det gamla 

T \ : Hj,'ilmmon/('fa/ ~1'w('1I1 'J "em - ;n(ornlol

/irl/Jl'/l ~is.lS pd .;~iret . 


riskerar allt tydligare att hamna en 
nedåtgående spiral. 

Sveriges försvar är mitt uppe i en 
omfa ttande förändri ng. De pol i tiska 
signalerna är tydliga. Det gäller sats
ning på kvalitet och en ny balans mel
lan kvantitet och kva litet. Även den 
centrala och regionala ledningsorga 
nisationen står inför en genomgripan
de förändring. Konsekvenserna för för
sva ret kommer att få stor genom
slagskraft och de kommer att beröra 
många inom totalförsvaret. Nu står' vi 
inför avgörande som innebär radikala 
åtgärder både avseende försvarets 
framtida organisation och uppgifter. 

Central Taktiksamordning 
Taktikcentrum 


Den en het för takti kutveckl i ng som 
Flygvapnet nu bildar i Linköping kom
mer att få en stor påverkan på Flyg
vapnets sätt att tänka, fun gera och ut
vecklas. I en vidare definition av be
greppet taktik inkluderas såvä l teknik, 
uppträdande som männi ska ns sä tt att 
va ra och tänka. Den Centrala Taktik
sa mordningen kommer att ha den 
samordnande funktionen i detta taktik
utvecki i ngsarbete. 

Taktikbegreppet är vitt och omfat
tande. Vid CTS kommer man att arbe
ta med en stm spännvidd i verksam
heten. 

Det kan tyckas som om ett nytt forsk
nings- och utvecklingsorgan är onö
digt. Utvecklingsarbete sker ju inom 
en mängd områden på olika ställen i 
Flygvap net. Men då missar man poän
gen . Med den nya tekniska utveck
lingen konfronteras man med problem 
och utm aningar som den äldre model
len inte förutsett. 

En stor del av system- och taktikut
vecklingsa rbetet sker redan i dag på 
kompani- och divisionsnivå. För att 
förstä rka den här trenden kommer 
centret att i framtiden direkt understäl
las Chefen för Fl ygvap net. Verksamhe
ten kommer att bedrivas i uppdrags
form eller i projektgrupper. I projekt
grupper bryts linjeorganisationen och 
man har sto r frihet i sammansättning
en av dessa. Detta är inget nytt för 
Flygvapnet. Man arbetar sedan länge i 
projektgrupper (jfr med pågående ut
veckling av Jaktv iggen i modernise
ringsversion , EDIT 32). 

CTS blir ett instrument för höjning 
av kva liteten på taktik- och systemut
veckling men också taktikutbildning 

T l : Intt'riiir tr,11l "HIJu'IO" " ,, <;,l"h, .1II/,JE:"
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och blir ett verktyg för hela Flygvap
net. I kunskapsintensiva företag sker 
idegenereringen överallt i organisatio
nen . Detta är nödvändigt både för 
dynamiken och effektiviteten. Det gä l
ler att utnyttja den kraftkälla som finns 
ute i organisationen genom att samla 
in och tillvarata alla de ideer och för
slag som finns. 

I CTS projektgrupper kommer där 
så är lämpli gt att ingå representanter 
från industrin, Försvarets Materielverk, 
Försvarets Forskningsanstalt, Flygvap
net och säkert även andra. Med Tak
tikcentrum säkerställer man ett "nytt" 
ideflöde mellan producenter, utveck
lare och a nv ~i ndare och man tillvara
tar bättre de resurser som finns i Flyg
vapnet och den kompetens som finns 
utanför Flygvapnet. 

•• Att CTS för läggs till Linköping är 
naturligtv is ingen tillfällighet. Här 
finns bl a FMV:PROV, FOA, F 13M, 
universitet och SAAB. I och med att 
den moderna högteknologin blir allt
mer komplex och sofistikerad är det 
nödvändigt att industrins utvecklings
avdel n i ngar kopplas närmare ti II an
vändarna. I själva verket har kanske 
industrin redan svar på frågor som 
Flygvapnet ännu inte hunnit eller kun
nat ställa. Studerar man utvecklingen 
utomlands framträder den här trenden 
mycket tydli gt. 

Förändrings takten är så hög i tek
nik- och kunskapsintensiva organisa
tioner i dag, att individerna ständigt 
måste ha en beredskap för förändring
ar och vidareutbildning. Dessutom 
uppstår utbildningsbehovet på just de 
platser där förändringarna äger rum , 
d v s på arbetsplatserna. En flygförare 
t ex möter ny teknik och taktik. Han 
eller hon lever mitt uppe i en dyna
misk verklighet. Och det är han eller 
hon som kan stå för delar av förnyel
seprocessen. Den nya tekniken och 
de nya ideerna som nu bryter fram 
innebär nya möjli gheter till decentra
lisering och arbetstillfredsstä llelse. Den 
ställer emellertid också krav på för
höjd kompetens. 

Doktriner 

Flygstridskrafter och I uftförsvar ges i 
framtiden ökad betydel se. I både 
den amerikanska doktrinen Air Land 
Operations och i den före detta sovje
tiska Air Space Doctrine koncentrerar 
man sig på att flex ibelt och icke 

T II: .s~ S/M = w . tf'n/simu/ator - ~a,]bs ull ed. 
/ingssimulatvr. 

lineärt slå mot militära mål snarare än 
att " ta land". Detta betyder inte att 
flygvapen ensamma ska utkämpa krig. 
Det är snarare så att samverkansfor
merna mellan försvarsgrenarna poäng
teras . Det integrerade stridsfältet är en 
rea I i tet. 

Den här nya utvecklingen, plus 
spridningsrisker av lågi ntensi tetskon
flikter skapade av oro i sönderfallande 
stater, måste noga analyseras. För Sve
riges del måste ny taktik utveck las, 
som kan möta skiftande hot i en stän
digt föränderlig värld. Till detta kom
mer också teknikutvecklingen som ska
par annorlunda och svårtydda hotbil
der. 

Ett eventuellt framtida flygkrig be
döms komma att få en våldsam och 
intensiv inledning. För detta talar så
väl de senaste krigen som de nuvaran
de doktriner och framtidstankar som i 
olika länder ligger till grund för krigs
planläggningen. Detta innebär i många 
kri gss ituationer mycket kort tid för 
både beslutsprocess och insättande av 
åtgärder. Detta innebär i sin tur att 
man måste vara beredd att möta dessa 

krav genom en förutseende taktikut
veckling och förberedda alternativ. 

ers uppgifter 

Taktikutveckling är något som främst 
bör bedrivas i fredstid. Den ska vara 
ett medel för att öka förmågan att i 
krig vid oväntade händelser fatta rätta 
beslut och att vidtaga riktiga åtgärder. 

Taktikutvecklingen blir en typ av 
studiearbete och forskning, som över
går i prov och försök, eventuellt för
ändringar i de materiella och perso
nella resurserna samt slutligen i ut
bildning och övningar. 

Med dagens förutsättningar för krig
föring - som kännetecknas av högt 
tempo, stor rörl ighet, stor eldkraft och 
tekniskt avancerade vapensystem 
följer även krav på att snabbt och 
framsynt kunna förändra stridssätt allt
efter lägets krav. CTS uppgift är att i 
fI'ed, kris och krig kunna ge underlag 
för dessa förändringar. • 
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Systemkoncept 
för GPS STRIL; 
referens
system 

,/I------~I UTVÄRDERINGS
SYSTEM 

Satellitnavigering börjar användas i alltfler samman
hang. De allierade styrkorna hade under Kuwait

,kriget 1991 stor nytta av att kunna navigera i de 
irakiska ökenområdena. De allierade använde sig 
av det amerikanska GPS-systemet (Global Positio
ning System). 

Trafikflyget ser möjligheter att använda GPS för 
navigering i flygplanen och i flygledning. Svensk 
militär har också många tänkbara användningsom
råden. Man måste dock beakta användandet av GPS, 
då detta system kontrolleras av utländska intres
sen. Dess tillgänglighet i konflikter är också svårbe
dömd. 

GPS är i många sammanhang ett attraktivt alter
nativ till andra navigationssystem. I artikeln nedan 
visas att det kan användas till att bl a prova system, 
visa flygplans position i karta och mäta in punkter 
på marken. 

eps underlättar utvärdering av ra Systemprestanda analyseras och ut
darsystem. - - Elektronikavdelningen vä rderas genom att jämföra erhållna 
vid Försvarets Materielverk (FMV: utprovningsresultat mot specificerade 
Elektro) genomför systemutprovning krav. För att erhålla noggrann refe
av bl a Flygvapnets STRIL-system. rensposition vid utprovning av nog
Ibland utprovas enbart radarsystem. grann hetsprestanda används referens
Oftast utprovas emellertid hela funk radarsystem. Dessa radarsystem är bl a 
tionskedjor med radarinmätning av på grund av sin storlek och räckvidd 
mål, dataöverföring till centraler samt geografiskt bundna till enstaka förbe
presentation hos operatör. redda områden. Referensrad arsyste

men har fungerat relativt bra, men de 
kräver omfattande underhåll och myc
ket personal. Nya krav börjar också 
dyka upp på situat ioner då man vill 
mäta in flera mål samtidigt. Med hjälp 
av eps kommer man att klara av de 
problem som finns vid noggrannhets
utprovning av rörlig radar (t ex FSR
890). 

- - .
Syst~mk~ncep~ 

FMV: Elektro har tagit fram ett eps
baserat referenssystem för STRIL-ut
provning. 

ePS-mottagare provades för att fin
na en mottagare som klarar av de krav 
som stä lls på inmätning. Dessa motta
gare arbetar med koordinatsystem som 
inte överensstämmer med de svenska. 
Den omräkning som måste ske är 
införd i framtaget programpaket, så att 
resu Itatet kan presenteras i svenska 
civila och militära koordinater. 

e PS är ett satell itbaserat navige
ringssystem utvecklat av och för USA:s 
försvarsmakt. För att systemet inte 
ska ll få för bra noggrannhet till civila 
användare, har man infört en störn ing 
på sa tellitsignalerna, s k SA (Selected 
Availibility). Denna störning innebär 
att positionsnoggrannheten blir sämre. 
Utan SA kan positionen bestämmas 
inom 10-30 meter. Med SA försämras 
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referensradarsystem med noggrannhe
ter bättre än 20 m. För att nå dit vid 
användande av GPS måste man 
använda tekniken "d ifferentiell G PS"/ 
DGPS. 

DG PS bygger på att man korrigerar 
de ursprungliga inmätningarna med 
hjälp aven eller flera fasta GPS-mot
tagare placerade på noggrant inmätta 
platser. Korrigeri ngarna kan anti ngen 
göras direkt i realtid eller i efterhand. I 
konceptet kan båda dessa metoder 
användas. 

I dag utnyttjas differentieli GPS med 
efterbearbetning. Referensstationer vid 
Sjöfartsverket, FMV:Prov och Lantmä
teriverket har använts. DGPS i realtid 
planeras användas först då nät av refe
rensstationer/sändare är uppbyggda 
och då det är ekonomiskt samt tek
n i skt fördela ktigt. 

För provningsändamål behövs inte 
den högre noggrannheten i realtid . 
Med efterbearbetning slipper man 
också ifrån problem med radiolänktäck
ning på låg höjd och under flygplanets 
svängar. 

Ett programpaket är framtaget som 
både hanterar den differentiella korri
geringen, presentation av målbanor 
(bild 2) och överföring av data ti II 
andra system. 

Installation 

Ett komplett GPS-system för STRIL
utprovning är installerat på målflygdi
visionen vid F 13M. I en av divisio
nens Lansenflygplan, J 328, sitter GPS
mottagare och loggningsdator. De är 
placerade i automatkanonrummet på 
flygplanets högra sida. Antennen är 
monterad strax bakom kabi nen på ett 
kilformat fäste . Denna placering är i 
det närmaste optimal med mycket 
små skymda vinklar. 

Ett provningsuttag är monterat i ka
binen, så att funktion hos GPS-motta
garen och satellitsystemet kan kontrol
leras före start. 

pe-dator för utvärdering och pre
sentation finns tillgängligt på marken i 
F 13M:s hangarbyggnad. När flygpla
net landat kan således en snabb preli
minär analys av inmätta positioner gö
ras . 

_Fun~!!on vid svä!!gar 

En GPS-mottagare kräver fri sikt till 
minst fyra satelliter för att ge både 
position och höjd. Vid skarpa svängar 
får man räkna med att positionsi nmät
ning kortvarigt uteblir. 

01 ika G PS-mottagare har varieran
de förmåga att snabbt återlåsa till 
satelliter efter att de varit skymda och 
att byta till andra satelliter. Detta gör 
att det för vissa mottagare kan behö-

Bild 2 
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Flygbana med olika bankningsvinklar och 
G-tal (grönt= godkänd inmätning). 

Bild 3 
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Positionsinmätning från GPS (rött) och 
radarmålföljning (blått). 

Positionsinmätning med differentielI GPS 
(rött) och autonom GPS (grönt). 

vas upp till flera minuter innan posi
tionsuppdateringen återkommer. GPS
mottagaren i i nstallerat referenssystem 
kommer oftast igång med positionsin
mätningen inom två till fem sekunder 
efter skarp sväng där satelliter varit 
skymda. 

Vid en transportflygning (bild 1) 
utfördes fem svängar vid olika bank
ningsvinklar. I bild 2 kan man se att 
GPS-mottagaren klarar av svängar upp 
till två G (600 bankningsvinkel) . Man 
ser också att positionsinmätningen 
delvis uteblir vid kraftiga svängar, men 
att den snabbt återkommer. 

På bild 3 kan man se ett flygplan 
göra en högersväng från kurs 235° till 
000°. Det röda spåret är GPS. De blå 
punkterna visar radarns måldata. Man 
kan se hur målföljningen ibland har 
problem att följa flygplanets position . 

Vid analys av erhållna resultat kan 
man därmed bl a bedöma om målfölj
ningens filterparametar etc är optimalt 
valda. 

GPS och noggrannhet 

En grundförutsättning för att få en 
noggrann positionsinmätning är att sa
tellitmottagaren "ser" minst fyra satel
liter med gynnsam geometri. 

I bi/d 4 visas cirka 1 000 positions
inmätningar från fyra satelliter, då 
Lansenflygplanet står uppställt på klar
göringsplatsen vid F 13M. Felet i po
sitionen varierar mellan ca 20 - 100 m. 
Används differentiella korrektioner 
(röda prickar) kommer mer än 95 pro
cent av positionsinmätningar att erhål
las inom tio meter från korrekt posi
tion. 

Flygningsprov har gjorts som visar, 
att felen vid flygning med här beskri
vet system är av samma storleksord
ning som vid stillastående. Vid jämfö
relse mot referensradarsystem har 
skillnader mellan GPS och referensra
dar på cirka 12 m uppmätts i svängar 
på två G. • 

Bild 4 
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Scal TELIIl 

34 



Vi har i pressen läst om att Armen köpt 
skyddsvästar till sina soldater. En naturlig 
fråga har uppstått: Vad gör Flygvapnet för 
de sina? Av det följande förstår vi att 
Flygvapnet ställer större krav på kropps
skydd och att delupphandling redan inletts. 

KROPPSSKY D 
der disl ib laon 

Vid utveckl i ngen av nya vapen skydden (utom naturligtvis 
system är det en strävan att hjälmen) är gjorda aven väv 
öka precisionen och stridsde som heter ARAMID. Utan att 
larnas förmåga ti II genomträng vara stel har denna väv extremt 
ning. Samtidigt eftersträvas hög hållfasthet. När man dag
också möjligheten att över I igdags talar om skyddsvästar, 
stora ytor kunna skada oskyd brukar man säga att de är gjor
dad personal och materiel. da av KEVLAR. Detta är dock 
Denna effekt nås med yttäc ett varumärke och inte namnet 
kande ammunition som kan på en speciell väv. 
sprida splitter inom stora om Skyddsvästarna indelas i 
råden med s k multipelstrids olika skyddsklasser, beroende 
delar. på vi I ket skydd de ger. 

Vid Flygvapnets baser och Den lägsta skyddsnivån har 
anläggningar kommer detta s k splitterskydd, vilket innebär 
hot i första hand att utgöras av att det skyddar mot splitter som 
flygplanburna vapen. För att väger '1,1 kg och med en has
skydda sig mot den här typen tighet av 450 m/s. Denna väst 
av hot finns det i huvudsak två har cirka tolv lager ARAt'v\ID. 

metoder - dels fortifikatoriska 
 l\Jästa skyddsnivå är s k
skydd, dels spridning. skottsäkra västar. Dessa i nde

Inom Flygvapnet har vi med las i tre olika skyddsklasser.
bland annat BAS 90-systemet 
va It det sistnämnda sättet. Vid 
våra anläggningar försöker vi 
sprida materielen och verk
samheten. Runt platser som 
bedöms vara primärmål för flyg
anfall har det dessutom upprät
tats "primära riskzoner", inom 
vilka det skall finnas skydd tör 
den personal som vistas där. 
Personal skall dessutom bara 
befinna sig inom denna risk
zon när verksamheten så krä
ver. 

Redan i vårt sätt att gruppera 
förbanden och lösa uppgifter
na fi nns det aII tså ett skydd, 
nämligen spridningen. Detta 
kombineras med de skyddsrum 
och enklare skyddsgropar som 
skall finnas vid varje gruppe
ringsplats. Trots detta kommer 
det att uppstå situationer då 
personal måste befinna sig 
inom "primär riskzon" utan 
möjligheter till skydd. Så kom
mer exempelvis fallet att vara 
i samband med röjning av 
oexploderad ammunition (am
röjning). Trots tillgång till 
amröjfordon kommer ibland 
manuell amröjning att ske med 
oskyddad personal, som då 
bör ha tillgång till ett kropps
skydd. 

•• Det totala kroppsskyddet 

Inriktning av OXA-Iaddning för oskadliggörande av substridsdel. 

1) Består av 22-24 lager ARA •• Problemet med kropps
MID och skyddar mot en 9 skydd är inte att få fram till 
mm kula, Parabellum (stan räckligt bra skydd, utan att 
dard ammunition i NATO), man även ska II kunna röra sig 
på 5 m avstånd. och lösa sina uppgifter med 

kroppsskydden på sig. Ti II stor 
2) Består av samma mängd del måste det bli en kompro

ARAMID, men är förstärkt miss mellan vi kt-rörl ighet och 
i bålen med stålplåt eller en skydd.
keramisk platta (10 mm). 

Anskaffningen av kropps
Detta ger ett skydd mot 9 

skydd för Flygvapnets personal 
mm 39 B ammunition på 5 

planeras att genomföras i flera 
m avstånd. 

etapper. Inriktningen är att för

3) Ser ut som västarna enl p. 2) 	 se personal som löser uppgifter 
inom primär riskzon med dessamen är förstärkt med en ke

ramisk platta som är 20 mm skydd. Kroppsskydden kom
mer att vara utformade så, atttjock. Skyddar mot 5,56 mm 

och 7,62 mm ammunition det finns möjligheter att för
stärka skyddet med ti Iläggs
plattor upp till skottsäker väst, 
skyddsklass 3. Detta innebär 
en ökad flexibilitet och möjlig
heter att få ett optimalt skydd 
med bibehållen rörlighet vid 
lösande av olika uppgifter. 

För amröjpersonalen har an
skaffning skett av kroppsskydd 
med skyddsklass 3 enligt ovan. 
Distribution av kroppsskydden 
pågår. 

Personalen i banreparations
plutoner kan komma att arbeta 
inom inte helt ammunitionsröj
da områden samt även biträda 
vid manuell amröjning. För att 
öka skyddet för dessa har an
skaffats kroppsskydd av typ 
splitterskydd. Anta let som 
anskaffats tillgodoser behovet 
för en banreparationspluton. 

på 5 m avstånd. 

•• Den fortsatta anskaffning
en av kroppsskydd kommer att 
riktas mot personal i klargö
ringsförbanden. Därefter pla
nerad anskaffning är avsedd att 
ytterligare tillgodose banrepa
rationsplutonernas behov samt 
att utrusta markförsvarsförban
den. 

Samtl iga dessa kroppsskydd 
kommer att kunna förstärkas, 
så att de når upp till nivån 
"skottsäker väst, skydds
klass 3". • 

utgörs främst av skyddsväst, Amröjare klädd i skyddsväst, skyddsbyxor + amröjhjälm - här 
skyddsbyxor och hjälm. Kropps- kompletterande med förstärkningsskydd. SleJ{m Ring 
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VÄRNF:.LIKTSPLANEN utgör Överbefälhava
rens (DB) och Chefens för Flygvapnet (CFV) 
direktiv och anvisningar för fördelnin8r prio
ritering och utnyttjande av värnpliktsfillgång
arna. 

Nuvarande värnp/iktsplan utgavs 1983. 
Den gäller fortfarande men kan i vissa styc
ken sägas vara inaktuell trots vissa uppdate
ringar av enskilda områden. 

En ny värne/iktsplan skall fastställas i okto
ber i år av DB. CFV delunderlag bör därför 
vara fastställt under augusti i år. 

Nya värnpliktsplanen 

Ca 80 procent av Flygvapnets krigsor
ga nisation består av värnpliktiga. Be
slut om såväl grund- som krigsorgani
sationsföränd ri ngar ska II fa ttas . 

Ett flertal utredningar behöver ge 
nomföras: 

~ 	Befattningsanalysutredningen 
Ser över och omvärderar de cirka 
1 450 olika befattningarna för värn
pliktiga, varav Flygvapnet (FV) har 
cirka 400, och reviderar kravkata
logen och befattnings typkatalogen. 

~ 	Inskrivningsystemet 
Möjligheter till förändring av inskriv
ningssystemet och dess organisa
tion skall utredas av Värnplikts
verket (VPV) . 

~ Ag Avgångar under 
grundutbi1dningen 
Arbetsgruppen skall utarbeta kon
kreta förslag och åtgärder för att 
minska avgångarna under grundut
bildning. 

I bl a dessa utredningar (motsvaran
de) deltar Flygstaben (FS) i arbetet som 
även omfattar underlag till: 

• 	 Pliktutredningen 
Utredningen om totalförsvarets per
sonaiförsörjning, vilken skall avslu
ta sitt arbete i år. 

Det är således ett omfattande 
underlagsarbete som behöver göras, 
främst i FS men också vid FV:s för
band. Ansvarsfrågan för detta är enty
dig, men organisation och personalre
surser inom FS är inte helt anpassade. 
Personalledningen skall samordna 
värnpliktsfrågors beredning inom FS, 
produktionsledningen skall lämna 
produktionsförslag rörande bl a 
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värnpliktiga . I vissa fall är befattningar 
avsedda för arbetet vakanta inom de 
olika ledningarna. 

Särskild projektgrupp 

För att möta kraven på underlag ti II 
olika utredningar, (behov av översyn 
och utarbetande av vissa styrande do
kument och samtid igt lösa löpande 
ärenden rörande värnpliktiga), har 
flygstabschefen tillsatt en särskild pro
jektgrupp värnpliktiga, Pg Vp/. Projekt
gruppen skall lösa sina uppgifter i 
samverkan med linjeorganisationen. 

Under flygstabschefen utgör chefer
na vid flygstabens produktionsledning 
och personalledning beslutsgrupp, 
projektsekreterare avdelas ur utbild 
ningssektionen och cheferna för ut
bildningssektionen (Prod 3) och perso
nalplaneringssektionen (pers 1) är 
referensgrupp m m och förstärks med 
andra sektionschefer vid behov. 

Projektgruppens sex viktigaste upp
gifter framgår nedan: 

1) Överse krigsorgan isationens samla
de behov och innehåll av värnplik
tiga. Grunddokument skall vara 
klart den 1 juni i år. 

2) Överse förbandsomsättningsbeho
vet samt omsättningsbehovet av 
värnpliktiga under i första hand för
svarsbeslutsperioden 1992-97 och 
därtill översiktligt till 2002. Ta fram 
handlingsregler för krigsplacering 
till den 1 juni i år. 

3) Identifiera merbehovet av värnplik
tiga för incidentberedskap samt 
fredsorganisationens övriga krav. 
Merbehovet redovisades förbands
vis den 15 maj. 

4) 	Redovisa behov av åtgärder för att 
minska avgångar bland värnpliktig 
personal under grundutbildning 
till den 15 juni . 

5) 	 Ta fram CFV grunddokument avse
ende medinflytande för värnplikti 
ga. - Grunddokumentet skall utgå 
från regeringsförordningen FFS 
1987:30 samt ÖB:s föreskrifter 
1988:36 om medinflytande för 
värnpliktiga; färdigt den 15 mars. 

6) 	Se över utbildningsbestämmelser för 
utbildning av värnpliktiga inom 
FV. (prin ciper klara till den 1 juli 
och delar till den 15 december i år 
samt " hela " BUF Vpl klar till den 
15 december 1993 .) 

Dessutom skall snarast ett reviderat 
behov av värnpl iktiga för 1993/94 m fl 
redovisas att ligga till grund för CFV 
produktionsuppdrag och utbildnings
myndigheternas värnpl iktsbeställning
ar till värn pliktskontoren. 

•• Den nu pågående genomlysning
en och uppdateringen av handlingar 
som reglerar värnpliktsförhållanden 
m m avses följas upp med en organi
sationsförändring inom Flygstaben. En 
särskild sektion avses inrättas inom 
produktionsledningen. Uppgiften blir 
att samordna värnpliktsfrågor och ut
arbeta produktionsunderlag samt där
till centralt administrera frågor gällan
de FV:s frivilligverksamhet. Organisa
tionsförändringen genomförs under 
stundande sommar. • 

Värnplik iga 

I slutet av april arrange
rade Värnpliktsrådet en 
konferens för värnpliktiga 
huvudskyddsassistenter in
om Flygvapnet på flygsta
ben i Stockholm. Närva
rande var huvudskyddsas
sistenter från åtta flottil
jer. 

Skyddsassistenterna fick under 

förmiddagen lyssna på och dis

kutera med avdelningsdirektör 

Stig Levin (Fst) och överstelöjt

nant Rolf Bud (FS). De talade 




FV:s vpl-konfepens: 


Tema ME I F YTANDE 

Flygvapnets värnpliktskonferens genomfördes vid 
F 16/Se M i mitten av februari. Konferensen leddes 
av överste 1. Tomas Warming. Han biträddes av ett 
flertal handläggare m fl ur såväl flygstab som för
svarsstab. 

En redogörelse (protokoll) från värnpliktskonfe
rensen har utsänts till bl a Flygvapnets (FV) myn
digheter. 

Konferensens syfte var: 

~ 	Art ge Chefen för Flygvapnet (CFV) 
tillfälle att orientera om FV:s verk
samhet i stort samt om arbetsupp
gifter och förhållanden som främst 
berör de värnpliktiga. 

~ 	Art ge FV:s värnpliktiga tillfälle att 
till CFV ställa frågor och framföra 
sina synpunkter på utbildningen, 
tjänsten i övrigt samt övriga förhål
landen i FV som påverkar de värn
pliktigas situation. 

~ 	Att ge Sveriges Centrala Värnplikts
råd (SCVR) tillfälle art nå ut med in
formation och diskutera värnplikts
frågor med företrädare för FV:s värn
pliktiga. 

~ 	Att ge FV:s värnpliktga möjlighet att 
utarbeta förslag till förbättringar av 

föreskrifter för värnpliktigas medin
flytande på lokal nivå. 
Huvudtemat var således medinfly

tande och med deltagande av SCVR 
diskuterade konferensdeltagarna (såvä l 
vpl som åtföljande befäl) tre grupp
uppgifter : 

1) Föreslå åtgärder för att förbättra med
inflytandet för värnpliktiga på lokal ni
vå. 

2) 	Vilka möjligheter och hur kan värn
pliktiga medverka till att minska av
gångarna under grundutbildning. 

3) 	Föreslå lokala åtgärder som kan bidra 
till att förbättra förhållandet mellan 
anställda och värnpliktiga. 

• • Arbetsgrupperna lade ner ett 
engagerat och omfattande arbete på 
uppgifterna och många värdefulla syn
punkter framfördes vid redovisningar
na. Här lämnas en sammanfattning. 

h vuds y dsass·stenter 

om ÖB:s respektive CFV syn på de bra och vad som kan göras 
arbetsmiljö för värnpliktiga. Sä bättre. Sedan återgick man till 
kerhetsi nspektör överste Yngve stor grupp och diskuterade äm
Johansson berättade om säker net utifrån vad man upptäckt i 
hetsinspektionens arbete och gruppen . Avslutningsvis presen
uppgifter. Från Värnpliktsrådet terade Claes Nordström (Värn
fanns Martin Långström på plats pi iktsrådet) projektet "Soldater 
och han berättade om Värn  mot droger". 
pliktsrådets syn på arbetsmiljö. Det ska II sägas, att dagen blev 

På eftermiddagen genomför givande för alla. Många bra dis
des ett grupparbete uti från ka kussioner. Det märks att behovet 
pitlet "Arbetsmiljö i Värnpl i kts att få ventilera sina tankar är 
programmet". Uppgiften var att stort. Behovet kanske är så stort 
i små grupper d iskutera ett av att det behövs två dagar för art 
gränsat stycke i kapitlet " Arbets hinna med ordentligt?! • 
miljö" och se vad som fungera- e/aes Nordström 

Intresserade m fl rekommenderas läsa 
protokollet från konferensen (1992-04 
saknr 921 ). 

~ 	Befäl och arbetsledare bör ges för
djupad kunskap om medinflytandebe
stämmelserna och deras innebörd. 

~ 	Värnpliktiga bör ges information om 
medmflytandesystemet snarast efter 
inryckning. De förtroendevalda värn
pliktiga skall utbildas bättre enligt gäl
lande förordning. 

~ Budgetera trivselmedel och pruta inte 
bort den vid dålig ekonomi. CFV före
slås re8,1era trivselmedlens storlek per 
värnpliktig. 

~ 	Plutonens timme fungerar inte alltid 
bra. 

~ Inför inryckning bör information om 
medinflytande skickas ut samtidigt med 
"välkomstbrev" från förbandet. 

~ 	Inför fadderverksamhet så att nyinryck
ta snabbare kommer in i flygvapen
miljön och gemenskapen. 

~ Utnr.ttja mer erfaret befäl under AMU
utbildningen. 

~ 	Förkorta tiden mellan mönstring och 
inryckning. 

~ Undvik att ändra uttagning till befatt
ning under grundutbildningen. 

~ Tillåt inte nattpermission under första 
veckan, så att möjligheter till lagbild
ning ges. 

~ 	Möjlighet till meningsfylld fritid skall 
finnas vid samtliga förband. 

Synpunkterna har olika bärighet vid 
olika arbetsplatser. 

För att visa på stora skiljakti gheter 
mellan FV:s förband i medinflytande
frågor presenteras nedanstående sta
tistik från valdeltagandet till de senas
te fem årens värnpliktskonferenser. 

-88 -89 -90 -91 -92 

F 4/Se NN 
F 5 
F6 
F 7 
F lO/Se S 
F 13 
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F 15 
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68 
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52 
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25 

8 
7 

11 
34 

53 % 
21 
68 
29 

6 
45 
23 

4 
9 

28 
35 

Statistiken (procentuellt deltagande av 
antalet värnpliktiga) kan inte läggas 
till grund för slutsatser om medinfly
tande. Den stämmer emellertid till 
efterta n ke. • 
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Den 12 mars i jr passerade en AI/ack
viggen benämnd "Gustav 62" Ur l:a 
kompaniet/ divisionen vid F 7/Så tenäs, 
den ansenli~a drifttiden 2500 timmar_ 
"Gusta v 62' levererades ti/l F 7 den 28 
augusti 1974. Fram ti/l den 12 mars 
1992 har "G 62" hunnit med 3310 
l7ygpass, vilket gör en genomsnilllig 
l7ygtid på 45 minuter/ flygpass. • 

"Flygräddningscentralen" är det 
nl'a sam lingsnamnet pil den en het 
inom fl ygtrafiktjän sten som förkor
tas ARCClCefyl. Den har sin verk
sa mhet på Arlanda. NJmn
förändr ingen är till fö r att all cniin 
hpten bättre ska ll förstå innehdllet 
.lV den kryptiska fö rkortn ingen. 

',y chef är sedan den 1 april 
Bengt Martinson med Björn Sten
berg (Lul,·.i ) som ställföre träd
are. • 

Redan i augusti 1990 började flygledare inom US 
Air Force att förbereda kriget mot Irak, "Desert 
Storm". Krav på antal flygledare ökade under jule
tiden, då det blev uppenbart att det var nödvän
digt att ha flygledare på plats. Under operationen 
"Desert Storm" tjänstgjorde cirka 20 officerare 
och 300 meniga flygledare i olika positioner. 

Om hur flygkontrolltjänsten sköttes under FN
kriget mot Irak kan man bl a läsa i decembernum
ret 1991 av ACTA Air Trafic Control. Nyblivne 
chefen för F1ygräddningscentralen på Arlanda, 
Bengt Martinson, gör här ett sammandrag av erfa
renheterna. 

KuwaJt-lII'iget: 

Flygkontrolltjänst 
Officerare och flygledare som normalt 
tjänstgör vid USAF:s centrala staber 
sva rade för bemanningskra v oc h 
utrustning, arbetade med order angJ 
ende stä ll da uppgifter, planerade och 
svarade för realtidshantering av luft
rum samt sama rbetade med värdnatio
nen. 

På många flygbaser fanns det office
rare och underofficerare i flygkontroll
centralerna med samverkansuppgifter. 
Endast några få arbetade som operat i
va flygledare. Majoriteten av den 
anställda personalen arbetade i vä rd
landets eller USAF:s anläggn ingar i 
"Area of Responsibility". Officera rna 
hade arbetsuppgifter för samverkan. 
Dessa Air Traffic Liaison Officer's 
(ATLO) fick titeln för att undvika att 
värdarna skulle kalla dem för Chief 
Air Traffic Controi Operations, som är 
van li gt inom USAF. 

ATLO fungerade som kontaktyta 
mellan flygdivisionerna, nödvändigt 

med hänsyn till de förväntnin gar både 
förare och flygledare hade på uppgif
ten. 

USAF:s och värd landets flygledare 
arhetade sida vid sida . Uppgifterna 
vdrierade dock. I några fall checkades 
de ut med full behörighet. I and ra 
med begränsad behörighet. Några 
uta n behör-ighet fu ngerade som tekn is
ka rådgivare. På några pl atser föredrog 
värdlandet att använd a sin egen 
utrustning och avvisade hjälp. 

På nio platser full gjorde USAF :s 
flygledare operativ tjänst. Sju av dessa 
var rörl iga radarstationer, en var ett 
rörli gt torn och en va r ett vä rdnations
torn med från början ingen utrustning 
alls. 

•• Radio, interfon m m in sta llerades 
och sköttes sed an av USAF. På en bas 
var värd landets täckning inte tillräck
lig. En rörlig radarstation tillfördes och 
värd landets egen personal utbildades 

med så gott resultat att man begärde 
att få köpa stationen efter kriget. 

Samarbetet fungerade utmärkt. De 
flesta av värdarna var glada att kunna 
arbeta sida vid sida med USAF. Något 
enstaka problem uppstod pga restri k
tioner för USAF:s personal beroende 
på kulturella ski llnader. T ex va r 
menig person al inte ti ll åten att lämna 
basen! Den stri kta officers-men ig rela
tion som till ämpades i värdlandet 
orsakade en del bekym mer. De fl esta 
si tuationerna ku nde emellertid lösas. 

Alla officerare och underofficerare 
med samverkansuppgifter arbetade 
tolv timmars skift i sex dagar och 
därpå en dag led igt. Flyg ledare arbeta 
de efter ett schema som anpassats till 
uppgiften. T ex to lv timmars skift i två 
dagar, därefter två dagar ledigt eller 
åtta timmars skift i sex dagar med två 
dagars ledigt. 

Bostäderna var ierade från tält till 
hotellrum och rekreationsmöjligheter 
från ingenting till semesterort. Under 
"Desert Storm" leddes mer än 
l 00.000 flygningar av USAF:s flygle
dare. M an bemannade termina lkon
trollcentraler för 30 flygbaser (varav 
sex nya). Luftrummet bestod av 
300.000 kvadratki lometer övn i ngsom
råde, ungefär lika stort som sektor Syd 
och sektor Mitt tillsammans. 122 luft
tankningsbanor, 660 operationszoner, 
312 robotförsvarszoner, 78 attackkor
ridorer (rännor), 92 patrullbanor, 50 
transitrouter och 60 markmål ("fire areas"). 

•• Omdömet över utfört arbete va r: 
" Det är ett otroligt jobb som dessa 

unga 'airmen' - både manliga och 
kvinnli ga - har genomfört under dygnet
runt-tj änst. Man pratar om luftrums
probl em i USA. Skull e man jämföra 
med vad som pågått över dessa krigs
områden under mörker, blir Los Ange
les, Dallas och Atlanta till b leka jäm
förelser t " • 
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Inofficiella vinter-VM: 

o
Ett fall framat ... 


Nya vingar vid F 5 

mans med kurstvåa n, flyg
ingenjör Johan Marchner 
(Floda) och kurstrea n Jesper 
Sundh (Göteborg) bokpremier. 

I övrigt examinerades kadet
terna Andreas Dahlberg (Hud
dinge), Patrik Gustavsson (Umeå), 
Björn Larsson (Norrköp ing), 
Björn Sandberg (So llefteå) samt 
fl ygingenjör Per Weiland (Lin

Examen inleddes med examens köping). 

fl ygning i strålande vårväder. CFV påpekade, att det finns 

Chefen för Fl ygvapnet förrätta " hål" i organisationen som gör 

de därefter examen enligt tra att de åtta flygeleverna får en 

dition i en av Krigsflygskolans säker plats i Flygvapnet. 

hangarer. Nu väntar grundlägga nde tak


Som kursetta och bäste pilot tisk utbildning (GTU 1) under 
placerade sig kadett Nie/as sex månader i Ljungbyhed, innan 
Sandström från Umeå. Han det är dags att lämna Skå ne för 
tilldelades en Viggenmode ll Uppsala och F 16/Se M . • 
och mottog av CFV tillsam- Dial/a Sendl(1k 

Utnämningar/förordnanden 
General Bengt Gustats överste 1. Tomas War
son har av regeringen fått ming till stabschef i Milo 
fortsatt förordnande, till den ÖN (Boden) fr o m den 1 juli 
1 juli 1994, som överbefdlha 1992. • 
vare. - Gustafsson har varit 
ÖB sedan 1986. • Regeringen har förordnat 

översten Kjell Koserius 
Regeringen har utnämnt att fr o m den 1 april 1992 
generallöjtnant Owe WlIc vara chef för enheten för 
torin som ny militärbelälha per onalledning vid tlyg
vare i södra militärområdet staben/ C FS/Persl. Dess
(Milo S i Kristianstad) fr o m utom har Koserius ut
den 1 oktober 1992. • nämnts att fr O m den 1 juli 

vara överste av 1. graden . • 
Regeringen har utnämnt 

avdelnigschefen Krister 
 Regeringen har utnämntKalln till överste av 1. överstelöjtnanten med sär
graden i försvarsmakten 

skild tjän testäIlning Curt
fr o m den 1 april 1992. Westberg till överste i för
Kalin är chef för FMV:FUH svarsmakten fr o m den 1
(Materielverkets tlygunder april 1992. Westberg är ställhåll). • företr-ädande chef för Norr
Regeringen har utnämnt bottens flygtlottilj/F 21 . • 

Vec kan inleddes med sol och 
fina träningsförhållanden och 
vi hoppades slippa längdåk
ningen på 1 000 meters höjd. 
Då tä v lingen kom allt närmare 
ville dock inte vädret stå oss bi 
och värmen och regnet kom 
sakta krypande upp i dalen. 

Fyrkampen inleddes med 
fäktning . Tota lt sett gick det 
bra för de svenske, även om 
Urban låg långt under sin ordi
narie kapac itet. Fredrik gjorde 
mycket bra ifrån sig i si n första 
enstötsturneri ng och vår coach 
Larsson v isade att 5-kampstak
terna fortfarande sitter i. 

Storslalommomentet slutade 
tyvärr mycket tråkigt, då Johan 
gick omkull precis innan mål
gang. Vå ra sena startnummer 
gjorde att banan på sina ställen 
blev ordentligt slagig. Johan 
föll tyvä rr så olyckli gt att hans 
vä nstra knä gav vika. Flyg
transport hem till Sverige, ope
ration , gips och ingen träning 
på minst ett halvår. Bittert l 

Med Johan , som normalt är 
en bra skytt, borta ur laget blev 
skjutdelen med si na " manuel
la " vä ndmål än v iktigare för att 

vi skulle ha en chans i lagtäv
lingen. Resultaten blev inte 
helt godkända. Mer övning 
behövs!l! 

längdåkning. - Uppst ign ing 
arla söndag morgon i grådis, 
småregn och fem plusgrader. 
Silicone och de stora, breda 
va ttenskidorna fick dammas av 
för att vi skulle kunn a ta oss 
runt de 12,5 ki lometrarna i bit
v is decimeterdjupa pölar. Ett 
tungt lopp. Vi bör med lite mer 
snö och träning hemmavid 
kunna plocka mer poäng nästa 
år. 

Resultatsuppföljningen under 
tävlingen var genomgående 
dålig. Slutställningen fi ck vi 
först vid prisutdelningen med 
två man på prispallen i Alte
k lasse I. Lagtävlingen resulte
rade i en andra plats, men bara 
36 p efter sc hweizarna. • 

Anders Erikssol1 

l ) Adrian Kurt 
M art in Tönz 
M atthi as Kurt 

2) Urban Bladh 
Anders Eriksson 
Göran Larsson 

S:a 

S.a 

395 1 
3473 
3501 

11195 

3920 
3762 
3477 

1115 9 

Alteklasse I: 
l) Urban Blad h 
2) Anders Eri ksson 
7) Fredrik Bergman 

3920 
3762 
3350 

Alteklasse \11 : 
3) Göran Larsson 3477 

Ärna Fl ygklubb (ÄFK) har certi
fi erat sina första privatflygare. 
- Fl ygklubben är en sam man
slutning för personer med fast 
anknytning till F 16/Se M, an
ställda eller pensionärer. Den 
har nu 69 medlemmar som 
haft årsmöte. Då konstaterades 
att det inom klubben flugits 
sa mmanlagt 509 fl ygt immar 
fö rdel ade på 298 timmar pri
va tfl yg, 26 timmar hjälpflyg 

Ärnas tre första • • • 


Klubbens två SK 50 Safirer 
har förbä tt rats både tekniskt 
och utrustni ngsmässigt. 

Årsmötesdagen den 25 mars 
sammanföll med att de tre för
sta flygeleverna som grundsko
lats i ÄFK:s regi, genomförde 
sina uppfl ygningar för privat
fl yga rcertifikat. Alla tre, Eva 
Flygare, Åke Axelsson och Ri
chard Gray, klarade sig med 
glans. • 

och 158 timmar sko lfl ygning. Ingemar Nilsson 

39 



Flygvapnet och Armen har genom Försvarets 

Materielverk (FM V) köpt sex pe-baserade vädersa

tel/itbildssystem. Fem för väderenheter i 

Flygvapnet och en för Norrbottens armeflygbatal

jons räkning. 


Dessa system, som är av standardutförande, ökar 

möjligheten till bättre väderanalyser, vilket förbätt

rar förutsättningarna för att göra säkrare väderprog

noser. Systemet har vid Flygvapnets vädercentraler 

döpts till NYSA (NYtt SAtel/itbildsystem). 


Bättre vä erp ugnuser med YSA? 
De nya satellitbildssystemen, vars 
kommersiella namn är Systems West 
3050, omfattar bl a antenner och mot
tagare för både Meteosat och 
NOANMeteor-satelliterna samt pro
cessutrustning. Systemen är byggda 
kring en vanlig persondator (PC). 

Placering. - NYSA-systemen är 
främst avsedda för krigsbruk men freds
utnyttjas vid våra tre RVädC, F 4/Se 
NN och F 6. De ersätter ett äldre 
vädersatell itbi Idssystem, Ha rris, som 
efter 15 års drift har tjänat ut. I fred 
fungerar NYSA främst som reserv och 
komplement för den satellitbildsinfor
mation som försvaret får tillgång till 
via SMHI :s system PROSAT. Detta tar 
emot digitala data med hög upplös
ning. Dessa bilder innehåller stora 
mängder data, varav endast en mindre 
del kan överföras till vå ra vädercentra
ler och vissa förband. När MILMET 
installerats 1993, kommer bilder från 
NYSA-systemen att kunna presenteras 
på MILMET-terminaler. 

Sedan ett par år tillbaka finns dess
utom ett system motsvarande YSA 
vid FMV:RFN (Vidsel ) och ett enk lare 
vid Marinens helikopterdivision på 
Berga. Även vid F 10 finns ett enklare 
system för lokalt bruk. 

Användningsområde. - NYSA tar 
emot och behandlar analogt mottagna 
väderbilder från såväl polärcirkuleran 
de som från geosta tionära satelliter. 
Genom att förprogrammera en mot
tagnings lista kan över 50 bilder auto
mati skt tas emot per dag. Såväl bilder 
i infrarött ljus, (IR), som i vanligt ljus 
tas emot. Bilderna är svartvita med 
teoretiskt 256 gråskalesteg, dvs långt 
mer än ögat kan uppfatta. Detta låter 
kanske onödigt, men ger möjlighet för 
meteorologen att detaljstudera intres
santa fenomen med hjälp av bildbe
handling (t ex färgläggning eller "ex
pansion av gråskalan") . NYSA har 
en bästa upplösning på 4x4 km. 

Tekniskt är systemen utbyggbara till 
digital mottagning med bästa upp
lösning på 1xl km, men dessa system 
blir flera gånger dyrare. (Dvs ca 1 milj 
kr/st). Några sådana utbyggnadsplaner 
finns inte för närvarande. 

Installation. - En första utbildning 
av väderpersonal och teknisk personal 
har genomförts. Intrimning av syste
men på fredsplats pågå r. Förberedelser 
för att snabbt kunna flytta vissa till 
annan plats under krig har också på

börj ats. Dessa arbeten skall vara klara 
till hösten. 

För de datorinitierade. - PCn är en 
Intel 386, 33MHz, 4 Mb internminne, 
80387 matteprocessor och 300 Mb 
hårddisk. För presentation finns en 
17" lågstrålande VGA-färgskärm. Sy
stemet har DOS operativsystem, mus 
och DESQ VIEW fönsterhantering 
med "multitasking" funktion, som till
låter att man arbetar med en bild sam
tid igt som en ny tas emot. • 
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Svenska freds- och skiljedomsföreningen presente
rade i december 1991 en rapport "Militärens mil
jöförstöring ; Sverige". Denna rapport har använts 
i ett antal motioner i riksdagen, där det ifrågasätts 
~!1' för varet tar ti!!räckliga hänsyn till miljön. 
Overbefälhavaren (DB) har till försvarsutskottet 
yttrat sig om dessa motioner. r..... )'~';- ÖB konstaterar, 
att det militära försvaret tvärt emot vad som 
antyds ; motionerna i alla avseenden följer lagar 
och förordningar som reglerar natur kydd och 
miljö. Reglerna; bland annat miljöskyddslagen gäl
ler även för försvaret och de tillämpas givetvis 
också. 

"Svenska Freds" konsekvensbeskrivning 

av Gripens bullernivå felaktig 


Inom Flygvapnet pågår ett antal utred
ningar inom miljöområdet. På upp
drag av Chefen för Flygvapnet (CFV) 
har fortifikationsförvaltningen genom
fört en flygplatsmiljöutredning med 
uppgift att kartlägga miljöproblemen 
vid flygplatserna och föreslå åtgärder 
för att minska miljöpåverkan på om
givningen. En delrapport har lämnats i 
juni 1990. Slutrapporten beräknas bli 
klar före innevarande halvårs utgång. 

Verksamheten vid samtliga flottilj
flygplatser skall under 1990-talet 
med början 1991 /92 (F21) t o m 
94/95 - tillståndsprövas, vilket medfört 
att miljökonsekvensutredningar kom
mer att göras och att kontrollprogram 
kommer att upprättas. 

Buller 

Svenska freds beskrivning av konse
kvenserna beträffande buller från JAS 
39 Gripen är felaktig. Korrekta siffror 
återfinns i ÖB:s och Boverkets utred
ningar. I Svenska freds rapport påstås 
att hela Uppsala och stora delar av 
luleå kommer att drabbas av buller 
som överstiger gränsvärden för nypro
duktion av bostäder (55 decibel). 

Enligt gjorda utredningar kommer 
denna nivå att beröra endast delar av 
norra Uppsala och delar av södra 
Luleå. JAS 39 Gripens prestanda möj
liggör en ytterligare minskning av 
redovisade, teoretiskt beräknade, bu 1
lermattor när utprovningen vid re
spektive flottiljflygplats har genomförts . 

• Utsläpp av bly. - I Svenska freds 
rapport nämns utsläpp av bly i sam

band med skjutning, med hänvisning 
till en norsk undersökning. Bly 
används främst i finkaIiberammuni
tion och då i mantlade kulor. Utsläpp 
av bly i samband med skjutövningar 
bedöms vara cirka 150 ton/år, varav 
hälften återvinns ur skjutbanevallar, 
eftersom huvuddelen av försvarets 
skarpskjutningar sker vid iordning
ställda skjutbanor. Mängden är starkt i 
minskande, eftersom modern ammu
nition innehåller mindre bly. 

Utsläpp från flygmotorer 

Rapporten kräver att miljöskatten för 
utsläpp från det civila flyget också 
skall omfatta det militära flyget. 
Miljöskatten på civil flygverksamhet 
har bland annat till syfte att minska 
flygverksamhetens omfattn i ng. 

Den militära flygverksamheten styrs 
av de uppgifter som regering och riks
dag givit försvarsmakten. Dessa kräver 
ett visst mått av flygverksamhet av 
utbildnings- och beredskapsskäl. Det 
vore därför ologiskt om statsmakterna 
genom en miljöavgift, minskade för
svarsmaktens möjlighet att lösa sina 
uppgifter. 

På uppdrag av Försvarets materiel
verk (FMV) genomför Volvo Flygmotor 
en studie av utsläpp från flygmotorer 
med inriktning att föreslå förändringar 
för att minska utsläppen. 

CFV beslöt 1990 att byta ut reaben
sin 77 mot flygfotogen 75. Bytet inne
bär att utsläppen kommer att ligga 
nära noll vad avser kolväten. • 

Försvarsstabens {nIo 

Tillståndsprövning 

av flottiljflygplatserna 


I försvarspropositionen som re
geringen lämnade i februari står 
bl a följande: 

"Överbefälhavaren och Chefen 
för Flygvapnet bör fortsätta förbere
delserna för att kunna koncentrera 
flygdivisionerna till fä·rre men större 
flottiljer; bl a genom att ansöka om 
koncession att flyga med minst tre 
JAS 39-divisioner vid samtliga flyg
flottiljer. Senast den l september 
1995 bör till regeringen redovisas 
ett samlat underlag för Flygvapnets 
fortsatta omstrukturering. " 

Tillståndsprövningarna (som 
bl a behandlar bullernivåerna) 
utgör således en viktig del av 
underlaget för att besluta vilka 
flottiljer som skall leva vidare. 
Tidsplanen för prövningarna har 
därför omarbetats med målsätt
ningen att alla flottiljflygplatser 
- utom LJUNGBYHED, HALM
STAD och BRÅVALLA - skall 
hinna tillståndsprövas före som
maren 1995. En uppgift som 
kommer att kräva stora arbetsi n
satser på kort tid av framför allt 
Fortifikationsförvaltningen och 
Försvarets Materielverk, men 
även av handläggare vid flottil
jerna och flygstaben. • 

Nils Rundberg 
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Adjö OPUS, välkommen LOMOS! - Ett 
nytt, optiskt luftbevakningssystem kom
mer med stor sannolikhet att införas i 
Sverige. Det blir ett rörligt system, som 
utnyttjar modern teleteknik, och som blir 
billigt i drift samt mycket effektivt. 

FVRF-nytt ägnas denna gång nästan 
helt åt den i mars genomförda jubi
leumsstämman i Linköping. Riks
förbundet har i år verkat i jämnt 30 
år. Vissa i FVRF ingående förening
ar har hela 50 år på nacken. 

Trots diskussionen om optikens 
framtid blev det ett konstruktivt 
och festligt jubileumsfirande med 
god uppslutning. Varmt tack till 
alla som bidrog till detta! 

Vi i FVRF-delen av Flygvapen-fri
villiga känner, att vi verkar i en 
aktiv organisation med klara mål 
och har en verksamhet som endast 
begränsas av de medel som ställs 
till förfogande. 

Till Er som inte är medlemmar i 
Flygvapen-frivilliga: Läs gärna om 
de cirka 11 000 flygvapen vännerna 
runt om i landet som ägnar stor del 
av sin fritid åt att bli bättre i sin 
krigsbefattning, att ta hand om 
ungdomar, att vara instruktörer 
eller att delta i styrelsearbetet på 
central och lokal nivå. Alla kämpar 
vi tillsammans för det flygvapen vi 
~w~. • 

Gillis Weingarth 

- Jag tror att ett rörl igt system i 
stä ll et för dagens fasta kommer 
att medföra förbättri ngar på fle
ra sätt. Samtidigt ger det våra 
frivilliga luftbevakare möjlighet 
att fortsätta inom sin tjänste
gren, sade CFV/genera ll öjtnant 
Lars-Erik Englund när förslaget 
till LOMaS m/2000 presente
rades vid FVRF:s riksförbunds
stämma i Linköping. 

Förslaget innebär att många 
luftbevakningstorn har spe lat ut 
sin rol l och kommer att ri vas 
efterhand. Luftbevakarna kom
mer i framtiden att rapportera 
från ett nätverk av i förväg 
rekognocerade observations
platser, som dock inte ska ll 
byggas ut i fred. Möjligen kom
mer någon mobil rapport
anläggning att köpas in för att 
användas i utbildningssyfte. 

Dagens Opus-materiel är sli
ten efter 20-års fl itigt övande. 
Är dessutom föråldrad. Datagi
vare och rapporter via I uftled
ning är en teknik som är dömd 
att försvinna. 

Nu är det modern teleteknik 
som gäller. [ fredstid kommer 
emellertid enbart materiel för 
utbildning att inköpas: 

- Försvarets materielverk tit
tar just nu på vad som kan fin
nas på öppna marknaden. En 
delrapport från FMV kommer i 
juni, säger systemets konstruk
tör, övlt Björn Moberg vid flyg
staben. 

Materielkostnaden är ännu 
så länge ett frågetecken, men 
driftskostnaden beräknas bli så 
låg som 5 Mkr/å r - att jämföra 
med de 100 Mkr, som årligen 
har slukats för driften av gam la 
Opus. 

Om beslutsfattarna ger klar

tecken för det nya systemet 
kommer utbildningen att på
börjas sommaren 1993. Sanno
likt kommer den centrala delen 
av utbildningen att förläggas 
till F 14 i Halmstad, där ett 
kadetthotell eventuellt kan byg
gas och dit familjer kan med
följa. 

Enligt den organisationsplan 
Moberg har skissat kommer 
600 observationsgrupper, inde
lade i nio bataljoner, att bildas. 
Varje grupp kommer att omfat
ta minst fem personer, vilket kan 
jämföras med åtta vid dagens 
I u ftbevakn i ngsstationer. 

Hans beräkningar visar, att 
FVRF kommer att få 1 854 
befattningar inom LOMaS-sy
stemet. De resterande tar lot
torna hand om. Några befatt
ningar för värnpliktiga kommer 
förslagsvis inte att finnas. 

- Systemet är skräddarsytt 
för frivillig personal. Jag tror 
att vi i och med detta kan 
öppna kaptensgraden för friviI
Iiga . För bataljonschef och 
stä llföreträdande kommer det 
dock att krävas majors grad 
samt att de är anstä llda i reser
ven , säger Björn Moberg. 

•• Det gick en suck av lätt
nad genom stämmolokalen när 
den av kostnadsskäl "döds
dömda " optiken återuppväck
tes i ny form och med framti
den för sig. 

Luftbevakarna inom FVRF 
(och de är många) har känt 
marken gunga under fötterna. 
Var sku lle de ta vägen om 
"optiken" , FVRF :s historiska 
hjärta, skrotades och ingenting 
kom i dess stä lle? 

- Det hade kostat oss 300 
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Mkr att bygga om Opus till ett 
digitalt system enligt telever
kets krav. Vi hade fått driftkost
nader runt 100 Mkr om året. 
Sådana summor har det inte 
funnits utrymme för vid beräk
ningarna inför det kommande 
försvarsbeslutet , sade CFV. 

- Med LOMOS kan vi skapa 
ett system som ifråga om 
utrustning får en dragning åt 
hemvärnet. Min grundtanke är 
att vi skall förbereda ett system 
som kan aktiveras vid krigsfara. 
Jag ser en möjlighet att finan
siera utbildning för 5 000
6 000 lottor och FVRF-med
lemmar. 

•• Förkortningen lomos står 
för " Iuft- och markobserva
tionssystem". Precis som i dag 
skall luftbevakarna rapportera 
även sådant som rör sig till 
lands och ti II sjöss. De funktio
nerna kom på något sätt i bak
grunden när man började dis
kutera en avveckling av "opti
ken". 

- Radar kan inte se allt och 
radar kan störas ut. Det är 
många som har intresse av att 
det finns vakande ögon på 
detta gytter av observations
platser runtom i landet. Både 
vårt territoriella markförsvar 
och civilförsvaret är intressera
de kunder till luftbevakarnas 
rapporter, sade CFV. 

ÖB:s representant vid stäm
man, överste Lars Nordmark, 
uttryckte en liknande uppfatt
ning; 

- Hela alarmeringsfunktio
nen står och faller med den 
optiska luftbevakningen. Men 
totalförsvaret har inte tagit sitt 
ansvar för att den skall beva
ras. Televerket borde t ex redo
visa sin inställning, det är ju 

- Pappa var baptistpastor och min mor 
dotter till en baptistpastor. Så det låg lik
som i familjen att alla skulle blicka 
uppåt! 

Bekännelsen kommer från Jan-Åke 
Berg, överste och chef för Flygvapnets 
uppsalaskolor (F 20). "fn väl bevarad 
35:a" som vid stämman i Linköping val
des till ny styrelseordförande i FVRF. 

deras fördyringar som tvingat 
fram beslutet att det gamla sys
temet måste överges. 

Om det går så illa att den 
optiska luftbevakningen läggs 
ner, riskerar FVRF att tappa 
2 500 frivilliga , som är krigs
placerade i olika uppgifter. För 
att förhindra en sådan dolkstöt 
har förbundet tagit fram ett 
"kraschalternativ", som inne
bär att 1 600 medlemmar mås
te skolas om. Tyvärr riskerar 
flertalet att då hamna på en 
lägre befälsnivå, säger FVRF:s 
generalsekreterare Gillis Wein
garth . • 

Tars/en Andersson 

Jan-Åke efterträder (avgående 
styrelseordföranden) Hans Hag
berg, som lämnar Sverige för 
att bl i flygattache i London och 
Dublin. Själv kom Jan-Åke i 
höstas hem från Warszawa, där 
han - med sidoackreditering 
till Moskva - varit flygattache 
under tre år. Han talar ryska 
flytande, polska begripligt. 

Berg och Hagberg stötte på 
varandra redan på Militärhög
skolan. Där var Jan-Åke chef 
och Hasse elev. En annan 
beröringspunkt är deras musi
kaliska intresse: Medan Hag
berg spelar kyrkorgel drar Berg 
gärna en låt på bälgaspel. Ett är 
då säkert: Förhandlingarna i 
FVRF:s styrelserum kommer 
också i fortsättningen att gå 
eher noter' 

I FVRF kommer Jan-Åke 
Berg att bilda "radarpar" med 
generalsekreteraren Gillis 
Weingarth. Också de är gamla 
bekanta från förr. 1955 gick de 
samtidigt genom grindarna till 
Ljungbyhed för att påbörja sin 
flygutbildning. 

För Jan-Åke har det sed an 
den tiden blivit 2 200 timmar i 
luften, varav hälften på J 29 
Tunnan. Han är följdriktigt 
medlem i det exklusiva sällska
pet TTT, Tusen Timmar Tun
nan. 

- Flygintresset väcktes när vi 
bodde i Linköping under krigs
åren. Jag såg flygplanen "kom
ma och gå". Jag brukade säga, 

att jag skulle jobba på Saab 
när jag blev stor, säger han . 

Drömmen har slagit in så 
tillvida, att han under årens 
lopp varit flitig nyttjare av 
Saabs flygande produkter. Kar
riären är omväxlande och 
spänner mellan ytterligheter 
som flygpojke i Stockholm 
1951 och adjutant hos två ÖB, 
Stig Synnergren och Lennart 
Ljung. 

Däremellan var han bl a 
flygspanare vid F 11, baschef 
vid F 21, chef för Försvarssta
bens infoavdelning (under de 
" heta" ubåtsåren) och chef för 
Försvarets tolkskola. Det var 
där han kom i kontakt med fri
vi II igrörelsen. 

- Jag känner mycket för fri
vi II igtanken, säger han, men 
tillägger att programförklaring
en får vänta ett tag. 

- Jag måste lära mig FVRF 
inifrån först. Jag förstår att det 
är viktigt att vi tar tag i den nya 
"optiken". FRO måste kopplas 
in på frågan. " LOMOS" ger 
möj I igheter för massor av loka
la förslag. 

- Mina intryck från Polen 
och Sovjet är att en toppstyrd 
organ isation kan förkväva all 
initiativförmåga. Vi måste för
valta de möjligheter vi har och 
ta vara på den enorma bredd 
av kunskaper och "go-anda" 
som finns inom frivilligleden. 
Och det är väldigt viktigt att vi 
får med oss ungdomarna igen. 

Hans Hagberg säger att den 
positiva bild han som flottilj
chef vid F 16 fick av frivilligor
ganisationen har befästs under 
åren som styrelseordförande: 

- Jag är mycket imponerad 
av hur FVRF:s medlemmar sat
sar av sin fritid på utbildning. 
Frågan är om inte människorna 
i frivilligrörelsen är mera tro
värdiga än vi yrkesofficerare 
när de " talar försvar" med all
mänheten. De utgör en oerhört 
värdefull förbindelselänk mel
lan "folk och försvar". • 

Torsten Andersson 
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Riksförbundsstämma varje år, el/er endast 
vartannat? Frågan väckte debatt vid års
stämman, som var den första vartannat
årsstämman i FVRF:s historia. Fram till och 
med 1990 var riksmötet årligen återkom
mande. 

r 
rl 

Sa la FVf påpekade i en mo ma i kläm om man håller års 
tion, att stämma varje år sku lle stämma t ex på en kursgå rd 
innebära stärkt lokalt infl ytan  och med färre deltagare. 
de och ökat engagemang. - FVRF:s generalsekreterare 
Motionen behandlades av tre G i II is Weingarth påpekade, att 
utskott, som föreslog avslag. återgång till det gamla skul le 
Två av utskotten var dock kräva stadgeändring med åtföl
oeniga. Jande regeringsbeslut. Det 

- Stämman ger föreningar krävs också 2/3-dels majoritet 
och förbund en mÖjlighet att av stämman vid omröstning. 
utveck la vårt riksförbund. Där FrågM) gick till votering. 
för är två år mellan gångerna Med 81 röster mot 39 besluta 
ett år för mycket, sade Sten de man fortsätta med nuvaran
Ekedahl i Sala FVf. de turordning, d v s stämma 

Men Björn Moberg, utbild och kontaktkonferens växe lvis 
ningsansvarig i FS/Friv, avråd vartannat år. 
de: • Motionärerna käm pade i 

- Det b lir dyrare med årliga uppförsbacke under stämman. 
stämmor. Ti ll varje extra utgift Av nio inlämnade mot ioner 
måste vi ta pengar från utbi Id tillstyrk tes endast en, näm ligen 
ningen. Det är inte tänkbart att Västmanlands krav på ändrad 
aB skjuter till ytterligare me utbildn ingsplan mot mer in
del, som möjliggör en <J rlig struktörsutbildning vid LK 2. 
stämma. Förändringsarbetet i den rikt

Andra ta lare påpekade, att ningen har redan påbörjats .• 
ekonomin inte behöver kom- T0r5le'1 1111dersson 

ANDERS JEGEMAN, Växjö (SÖ Sveriges 
FVFb) blev den sjätte i raden, som fick ta 
emot Ol/e Karlebys hederspris. Instiftaren, 
som numera är riksförbundets hedersordfö
rande, delade personligen ut priset vid stäm
man i Linköping. 

- Du är en bra solda t, som ver på skölden. Siifra n, i Jege

helhjärtat har tjänat FVRF i mans fall en sexa, är tillverkad 

många år med idealitet och aven amerikansk 10-centare 

energi. Om din gärning kan från 1920-talet. 

sägas samma sak som om De sex pristagarna utgör en 

indelta so ldater, då de lämna sam lad kunskapsbank av im

de sin tjänst: "Tjänat utmärkt ponerande slag, som pa niigot 

väl", sade han om den hyllade sätt bör komma FVR F tillgodo. 

46-åringen. 


Den förste mottagaren av •• Eri c Krönmark, Ka lmar 
priset var Sture Lundkvist, läns landshövd ing, var en i 
Göteborg. Han har gjort till en raden av talare vid 30-årsjubi
trevlig tradition att till varje års leet i Linköping: 
pristagare över lämna en FVRF - I utlandet respekteras Sve
nål med en siffra i massivt sil- riges försva r för tre ting: Den 

a i I 


Medaljregnet föll i guld och i silver vid 30
årsjubileet i Linköping. I centrum för hyll
ningarna stod WALBORG SUNESSON, som 
efter närmare 24 års tjänst lämnar arbetet 
vid FVRF:s kansli. 

Tre a v årets fyra guldmedaljörer: Jan-Åke Klahr, Kjell Helmersson 
och Walborg Sunesson. 

Den 1 april drog hon sig tillba
ka - med år ns men abso lut 
inte med jlderns rätt. Hennes 
plat> övertogs av Madeleine 
Ahl, som kommer från ilygsta
bens vädertjänstl edni ng (FSI 
Vädl) Madelein J ar Is-l otta 
och medl em i bj de Stock
ho lms flygvapen förbund och 

Gripsholms flygvapenförening. 
Walborg förärades en ståen

de app låd vid Jubileumsmid
dagen . Förbundsordföranden 
Gu nnar Löfst röm kallade hen
ne för kansliets " ankare, klippa 
och kuttersmycke". 

Kjel l Helmersson (gu ldme
daljör också han och tidigare 

e v en 

sjä le I Ii eenlare I 
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FVRF:s generalsekreterare un 
der ni o år) smög in ännu fler 
rosor i denna bukett av vackra 
ord: 

oms FVf bås 

•• Gripsholms flygvapenfö
rening har tagit sin andra 
intec kning i vandringspriset för 
rekrytering och utbildning. Fö
reningen är liten men naggan
de god. Bara 245 medlemmar 
men nästan 6 000 timmars ut
bildning på ett år. Ordföranden 
Bertil Hagås hämtade priset 
och såg lika glad ut som om 
hans älskade Djurgår'n hade 
spöat AIK. 

• • "Flygvapenfrivilliga, en 
del av Flygvapnet", är namnet 
på FVRF:s nya information s
film , som hade premiär i sam
band med 30-årsjubileet. 

Det är faktiskt en ri kti gt 
proffsig film , trots att det inte är 
skådespelare utan enbart fri vil 
li ga ur FVRF som agerar i de 
olika rollerna. Manus till den 
18 minuter långa filmen har 
skri vits av Tore Bertil sson vid 
FVRF:s kansli. Som speaker har 
TV2:s Christer Ähström anlitats. 

- W alborg är en pärla, det sa 
red an Fo lke Ejvinsson när han 
överl ämn ade jobbet till mig 
1982 Hennes glans har djup
nat med åren, hon är en äkta 
pärla . 

Kj ell s lovord omfamnade 
också kansliperson alen i övri gt 
och FVRF i stort: 

- Det har alltid funnits en 
pos itiv grundton i arbetet, hela 
väge n från riksförbundets led
ning ner till den enskilde med 
lemmen . FVRF:s medlemmar 
utgör ett tvärsnitt av Sveri ges 
be folkning. D eras engagemang 
visar att Fl ygvapnet är väl för
ankrat i samhället, sade han . 

Sammanl agt utdelades 1991
92 års medaljer och förtjänst
tecken till 48 personer. • 

Tors/en Andersson 

allmänn a värnplikten, dess 
fl ygvapen och det frivi II iga för
svaret. 

- Fri villigrörelsen är alltså 
ett av de " tre ben " som funge
rar som ambassadörer för vå rt 
totalförsvar. Som partipoliti sk 
neutral rörel se har den en vik
ti g och ange lägen uppgift un 
der det 90-tal som kommer att 
bl i en period med svåra pröv
n i nga r för vårt försvar, sade 
Krönmark. 

CFV, gen It Lars-Erik Eng
lund, framhöll i sitt tal vid 
stämmomiddagen, att FVRF nu 
är bä ttre än någonsin i att 
utbilda till befattningar inom 
krigsorga ni sa tionen . 

- Det är delvis tack vare 
FVRF som man i USA säger 
om Sveri ges fl ygvapen , att det 
är "one of the best Air Forces", 
sade han. • 

• • Tommy löhr, Nacka 
(Stockholms FVFb) och Jan-Ivan 
Forsberg, Figeholm (Sydöstra 
Sve ri ges FVFb) tar steget från 
supplea nt till ordinarie i riks
förbundsstyrel sen. Magnus jöns
son (Gästrike FVf) är nyvald 
ungdomsrepresentant med Cha 
tarina LJungkrantz (Uppland s 
FVf) som suppleant. 

Bl and styrelsesuppleantern a 
finn s fyra nykomlingar: Jerry 
Lundmark (N orrb ottens FVfl, 
Peter Dahlqv ist (Gästrike FVfj, 
jan Henriksson (Västernorr
lands FV f) och Valter Anders
son (Skaraborgs FVf). 

Jan Nyström, Sundsbruk, och 
Raymond Winje, Skövde, tar 
pl ats i valberedningen. • 

'/örs/en Andersson 

•• I raden av uppvaktningar 
till 30-åringen FVRF fanns 
"storasyster" lottorna, som 
genom sin v ice ordf Nini fny 
strand överlämnade SLK :s standar. 

Talet om storasyster kommer 
sig av att lottornas medlemskår 
är nästan fyra gånger större än 
FVRF :s. Om två år fyller lotta
rörelsen 70 år. Vågar vi kall a 
stora syster för gamlamor i det 
sammanhanget, månntro? 

I den uppvaktande raden 
sågs också Linköpings kom
mun genom fullmäktiges ordf 
Birgitta johansson, ÖB och för
sva rsstaben genom öv Lars Nord
mark samt CFV. Gåvorna läm
nades också från CFB genom 
landshövding Eric Krönmark, 
från E l, F 6, F 7, F 20, F 21 

och I 4/ Fo 41. Från hedersleda
moten Sven Alm kom upp
skattat telegram . 

•• Roland Färlind, Mullsjö 
(Skaraborgs FVf) har ett fa ntas 
ti skt flygintresse. Sex år 
ga mmal byggde han sin första 
modell. Under jubileumsstäm
man i Linköping kund e han 
vi sa upp alla de flygplanstyper 
som genom åren har burit del 
svenska fl ygvapnets färger. 
Utöver modeller i tre glasmon
trar fanns en komplett klar
göringsplats från en fl ygbas 
någonstans. Allt kompletterat 
med korta men utförl iga texte r. 
- Tac k Roland, det var en 
" hobbyhöjdare" vi fick se! • 

Tors/en Andersson 
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För att manifestera vårt 30-årsjubileum har 
FVRF:s styrelse beslutat att genomföra hög
vakt. Ansvaret för genomförandet har Stock
holms Flygvapenförbund. Det är ett 70-tal 
frivilliga från mälardalsområdet som anmält 
intresse. Bland dessa finns även en del lottor 
som är medlemmar i FVRF. 

Utbildningen genomförs under 
fyra veckoslut med kurschefen 
Johan Törnqvist som ansvarig. 
Högvakten genomförs lörda
gen 15 augusti ti II söndag 16 
augusti. Den sammanfal ler med 
fina len i Stockholm Wafer E
vent. Detta är ett utmärkt till
fälle för FLYGVAPENFRIVILLIGA 
från hela landet att förlägga ett 
besök till Stockholm. 

U nder lördagen efter vaktav
lösningen kan all a FVRF:are 
komma till konditori Grillska 
huset på Stortorget, där vi kan 
träffas och fika tillsammans. 
FVRF skall naturligtvis utnyttja 
detta tillfälle till att sprida 

information om de flygvapen
frivilliga på många olika sätt. 

Veckoslutet 8-9 augusti går 
även personal ur Flygvapnet 
högvakt. Söndagen den 9 är 
Flygvapnet medarrangör av 
Flygets Dag med fi n-fi na flyg
uppvisningar över Riddarfjär
den. Så vad är naturligare än 
att jubilerande FVRF avslutar 
festivalveckorna. 

På söndagen - i samband 
med avrustning på K l - ord
nas en enklare mottagning på 
FVRF :s kansli för dem som del
tagit i högvakten. • 

Tore Ber/ilsson 

Sedan det nya utbild
ningssystemet introdu
cerades för några år 
sedan, ökade samver
kan mellan lottorna, 
bilkåristerna och FVRF. 
Utbildningsplatser som 
tidigare varit avsedda 
för en organisation blev 
genom det nya utbild
ningssystemet öppna för 
flera frivilligorganisa
tioner. 

Under de senaste åren har 
denna samverkan utökats 
genom att en huvudmannaor
gan isat ion ansvarar för antag
ningsbrev, information om re
sor och förmåner till respekti ve 
kursplats. Kursplatserna förde
las med erfarenheter beträffan
de antal elever från egen orga
nisation och tjänstegren. 

Gemensamt har de tre orga
nisationerna tagit fram infor
mationsmaterial, så att eleven 

får samma information oavsett 
vilken organisation som är 
huvudman. 

För beställning av resor har 
ny gemensam blankett tagits 
fram, som provas v id vårens 
och sommarens kurser. Förfa
randet medför ett effektivt ut
nyttjande av resurser. Det ger 
kostnadsbesparingar, då gemen
sam resebyrå kan förboka ett 
anta l platser till abso lut lägsta 
pris. 

Denna positiva samverkan 
kommer att fortsätta, utvärde
ras och utvecklas så att alla 
elever skall känna trivsel 
oavsett vilken tradition kurs
platsen haft eller vilken huvud
mannaorga nisation som är 
ansvarig. 

Ni frivilliga i FVRF: Får ni ett 
brev från lottorna eller bilkåris
terna - SLÄNG DET INTE! Det 
är säkert ett antagningsbesked 
med tillhörande information 
till någon central kurs. • 

Tore Bertilsson 

Efter att i många år 
presenterat de centra
la kurserna i FBU:s 
kurskatalog, kommer 
nu FVRF att göra en 
egen katalog. 

Orsakerna är många. Med nya 
"NBO-friv-systemet" följde att 
utbildningen anpassades till 
krigsorganisationens krav på an
tal kurser och kurslängd. Detta 
innebar att alla tjänstegrenar 
har olika utbildningsgång och 
de kräver en specie ll presenta
tion. Vi vi II också ha en an
passning av kurskatalogen till 
budgetår. 

För att förenkla rekryteringen 
till centrala kurser och stödja 
förbund och föreningar i detta 
arbete försöker v i i den nya 
kurskatalogen göra en annor
lunda kurspresentation . Vår 
förhoppning är att denna kur

-
Inför budgetåret 1992/93 har 
uppfattningarna varit delade 
om, och i vilken omfattning vi 
skall genomföra utbildning in
om den optiska luftbevakn ing
en. 

Efter besked från flygstaben , 
skall utbildningen ske i full 

skata log ska bl i ett bra redskap 
för både förbund/förenin gar 
och frivilligavdelnin gar. Förfrå
gan har även gått ut till Fl yg
fä I ts i n genj örsfören i n ga rna 
(FIFF), att presentera sitt utbud 
i denna kurskatalog. 

Den första kurskatalogen, 
som omfattar de centrala kur
serna första halvåret 1993, dis
tribueras i juni. - Nästa kurska
talog kommer ut i januari 1993 
och omfattar budgetåret 1993/94. 

Katalogen sänds ut direkt till 
alla reservofficerare och värn
pliktiga som är medlemmar i 
FVRF - precis som tidigare. • 

Tore Ber/il.l'son 

omfattning - d v s även omskol
ningskurser. Den lilla begräns
n i ng som sker gä Iler endast de 
centra la omskol ningskurserna 
på Köpingsvik, v ilka ställs in 
sommaren 1992 . • 

Tore Bertil.l'.I'on 

Som vanligt har duktiga ung
domar (26 i år) fått tillfälle att 
tillbringa en vecka i Ottsjö i 
mars. Programmet omfattade 
försvarsupplysning, skidåkning 
utför och dagstur. Ett pass flyg
ning i det segelflygplan som 
FVRF sponsrar ingick också. 
Den som har tur kan i den be
römda "Ottsjö-hissen" uppleva 

stigning på över 15 m/sek från 
500 m upp till 3500, där bris
ten på syrgas sätter stopp. 
Ungdomarna har med detta 
fått en orientering om vad 
Fl ygvapnets olika yrken inne
bär och en minnesvärd fjäll
vecka . • 

Gillis Weingrlrlh 

• • • • 
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Det som var sig likt vid de centrala kurserna 
på 5tagården var att snön för tredje året ute
blev. I övrigt många nyheter. Utbildningen 
utökades från två till tre veckor, bilkårister 
deltog för första gången i befordrings
kurserna. Också för värnpliktiga under grund
utbildning var det stagårdenpremiär. 

Trots att utb ildningen genom
förs i mörkaste januari och i de 
djupaste hälsingeskogarna, var 
vintern inte närvarande. Det 
var däremot många elever. 
Kurserna var i vissa fall över
fyllda och det var många ele
ver som i nte fick plats vid årets 
utbildning. Ändå vidtog F 15, 
som kursanordnande myndig
het, många åtgärder för att lösa 
både förläggnings- och instruk
törsprob lemet. 

Svårigheterna att få tillräck
ligt med bra instruktörer orsa
kades inte bara av det stora 
elevantalet. Främ sta orsaken 
var de otillräckliga förmånerna 
för den arbetstid som instruktö
rern a måste stäl la upp på 
under kvällar och veckos lut. 
För att en bra utbi ldning skall 
kunna genomföras fortsätt
n i ngsvis, måste instruktörsför
månerna snarast förbättras. 

Fyra bi I kårister deltog för 
första gången i gruppbefälskur
sen . Dessa gjorde ett mycket 
bra arbete, trots att de har en 
något annorlunda bakgrund än 
sina manliga kurskolleger - ett 
års grundutbildnin g och i vissa 
fall krigsförbandsövningar ba 
kom sig. - Damerna själva 
hade vissa synpu nkter på för
ändringar. Dessa får utvärderas 
till nästa års kurs. 

~ I~;': .~..--.~ MÅ ..-/~~~ ... 
Vi har tidigare bara positiva 

erfarenheter av kurser med bå
de damer och herrar. Denna 
kurs understryker detta ytterligare. 

En annan ny kategori som 
deltog var värnp liktiga under 
grundutb ildning. De var sjuk
vårdsgruppbefäl , som fick ge
nomföra sitt första skede till 
sjuktransporttroppchef. Denna 
kurs är tre veckor lång och ele
verna skall under denna tid 
utbi Idas och avlägga prov för 
blått förarbevis när det gäller 
stor buss och terrängambu lans. 

Genom ett intensivt arbete 
från både instruktörer och ele
ver kunde alla lämna kursgår
den med avklarade prov. 

Kursen innehöll också friviI
Iiga som hade gjort sin grund
utbildning några år tillbaka. 
Dessa orsakade inte det minsta 
problem. Att genomföra kursen 
på detta sätt var ett försök som 
skall utvärderas. Erfarenheterna 
var emellertid genomgäende 
bara positiva och vi hoppas på 
en fortsättning nästa vin ter. 

• Allmän militär utbildning 
(AMU 2) genomfördes också 
för första gången på Stagården. 
Elever från lottorna och FVRF 
deltog. Här tyckte några av lot
torna att killarna var lite ring
ros tiga. Och det är klart. En 
lotta som gjort sin AMU 1 för 
ett år ti IIbaka, känner sig mer 
miljövan än en värnpl iktig 
FVRF:are som inte sett ett par 
marschkängor på åtta år. 

Närskyddsutbildningen hade 
stÖrsta problemen med den 
uteblivna snön. Här fick kurs
ledningen lägga om program
met något. Men både befor
drings- och kompletteringskur
sen nådde mycket vä l det upp
satta målet, även om ett par 
extra kvällstjänster fick genom
föras. 

Till ämpningsövn ingen för be
fordr ingskurserna i transport
facket har flera år i rad succes
sivt förbättrats.vid årets kurs 
hade särskilt arbete lagts ner 
för att ytterligare förbättra den 
till ämpade delen. Man Iycka

des mycket bra. Ärets tillämp
ningsövning på Färilabasen 
bör ligga till grund för kom
mande års utbildning. 

Övriga kurser genomfördes 
på ett positivt och ambi tiöst 
sä tt. 

•• Sammanfattningsvis gav 
vinterns centrala utbildning 
mycket positiva erfarenheter. 
All a elever var genomgående 
mycket nöjda. Eleverna på KB
2 transport var däremot mer 
splittrade i sin uppfattning om 
årets utbildning. 

De mest positiva var de 
unga och entusiastiska elever
na, som kommer att betyda 
mycket för frivilligutbildningen 
och Flygvapnet i framtiden. 
Stagården som kursgård funge
rar mycket bra och till årets 
utbildning hade till komm it åtta 
nya instruk törsrum med hög 
standard. 

F 15 kommer under vå ren 
att utvärdera utbildningen och 
justera utbildningsplanerna för 
att vara vä l förberedd att ta 
emot nästa års elever. 

1993 blir det inte så många 
nya kurser, men då blir det en 
annan stor nyhet - minst 70 
centimeter snö ... ' • 

Tore Berrilsson 
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Den 7-16 augusti arrangeras 1992 
års Stockholm Water Festival 
(= "vattenfestivalen"). 

Söndagen den 9 augusti är Flyg
vapnet tillsammans med LIN och SAS 
arrangörer av Flygets Dag. Då blir 
det bl a storfräsig flyguppvisning över 
Riddarfjärden och läcker markutställ 
ning i Rålambshovsparken. 

På kvällen blir det ett gigantiskt 
fyrverkeri. USA:s tävlingsbidrag om 
VM-titeln. 

Förra årets vattenfestival blev en 
publiksucce. Med Dig och de Dina i 
årets publikhav och en ny succe före
faller självklar. Så kom, se och njut! • 

STOCKHOLM 
WATE 

F ESTIVAL 


