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Omslagsbilden: 

JAS 39 Gripen kommer att flygas vid åtca 

divisioner. Nu har den tredje divisionen 
påbörjat omskolningen. 

Foto: Peter Liander/Försvarets bildbyrå. 

Så har regeringen lagt propositionen om försvarets omin
riktning på riksdagens bord, en proposition som även 
innehåller förslaget till grundorganisation. Härvidlag 

finns inga överraskningar i förhållande till berednings
gruppens förslag, i varje fall inte för flygvapnets del. Nu vän
tar mycket arbete på två huvudspår, att avveckla och - fram
förall t - att utveckla. 

Den väg regeringen valt är inte i alla avseenden den jag 
förordade , men jag vill dock göra klart att vi nu måste in
rikta oss på att på bästa sätt genomföra den politiska viljan 
som uttrycks i propositionen. Jag är övertygad om att vi kom
mer att få ett effektivt flygvapen även efter den process som 
ligger framför oss. Det kommer dock att ta tid och kostna
derna på lång sikt är inte helt klara. Det finns osäkerheter ut 
efter den valda vägen, där fönnågan att bibehålla vår nyckel
personai är den enskilt viktigaste 

Det är helt förståeligt att det finns en oro för framtiden . Det 
vore egendomligt annars. Jag är emellertid övertygad om 
att flygvapnet även i fortsättningen kommer att vara en bra 
arbetsplats. Kompetensutvecklande och utmanande arbets
uppgifter kommer även i framtiden att vara utmärkande för 
vår verksamhet. Vi kommer att vara efterfrågade både inom 
och utom riket. För väldigt många utgör ett kvalificerat flyg
vapen en del av tryggheten i en orolig omvärld. 

1999 blev ett turbulent år. Stålbadet är på gång och kom
mer att upplevas av oss alla på olika sätt. Förändring har bli
vit normalläget och det måste vi lära oss att hantera. Det går 
inte att stoppa denna utveckling. Att fatta svåra beslut om 
framtiden på delvis ofullständiga underlag blir chefers var
dag. Det gamla uttrycket att man är sin egen lyckas smed 
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får en allt tydligare innebörd. Men det är viktigt att inte låta 
sig skrämmas eller nedslås. I varje förändring döljs även en 
potential att rätta till det som inte var så bra i det gamla syste
met. Det gäller då att tänka positivt och se till möjligheter
na, även om det ibland känns motigt. 

Flygvapnet internationellt 
Regeringen ger i propositionen en klar viljeinriktning att hela 
insatsorganisationen på sikt skall kunna både försvara landet 
och delta i internationella insatser. Utvecklingen av ett 
flygspaningsförband för internationella insatser är i stort sett 
klart och förbandet finns tillgängligt vid årskiftet med be
redskap att kunna sättas in 90 dagar efter ett politiskt beslut. 

Utvecklingen av JAS 39 görs nu så att ett förband blir till
gängligt för internationella insatser från 2004. Erfarenheter
na hittills visar att det är jämförelsevis billigt att anpassa både 
flygstridskrafter och marinstridskrafter för internationella in
satser. Det har även visat sig att de krav som ställs på mo
derna insatsförband i huvudsak är de samma som krävs vid 
internationella insatser. En allt större grad av internationellt 
samarbete på materielområdet förstärker naturligtvis denna 
trend . 

Ny taktisk ledning 
Ett resultat av ominriktningen är att vi äntligen ges möjlighet 
att imätta den centrala taktiska ledning av flygstridskrafterna 
som vi har arbetat med sedan försvarsbeslutet 1996. Så långt 
vi nu kan skönja den nya ledningen, verkar den ha alla förut
sättningar att bli en tydlig och effektiv ledning för att i fred 
utveckla och kris/krig utnyttja förmågor i flygstridskrafterna. 

På motsvarande sätt hoppas jag att vi kan imätta en samman
hållen utbildningsorganisation i en Luftstridsskola. Genom en 
sådan kan vi på ett effektivt sätt utveckla vår gemensamma 
förmåga att i samtliga Försvarsmaktens uppgifter verka med 
flygstridskrafter i framtidens insatsorganisation. 

1999 har varit ett mycket arbetsamt år. Det har gjorts sto
ra uppoffringar av många. Flera positiva resultat har också 
uppnåtts vilket har uppmärksammats både inom och utom 
landet. Den julledighet, som hägrar, behövs för oss alla. Ta 
tillfället att stanna upp ett tag, tänk efter vart Du vill sträva 
och unna dig och de dina en ordentlig vila. Nästa år kom
mer att kräva stora insatser av oss alla. Vi kommer också att 
kunna se fram mot spännande uppgifter och händelser, där 
Din roll kan vara avgörande för vår gemensamma framtid. 

Jag vill därför passa på att tacka all personal i flygvapnet 
och alla de som stött oss i vårt arbete. Jag önskar Er alla en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt Millennium. • 

JAN JONSSON 
Generalmajor 

Generalinspektör för flygvapnet 



Chefredaktör.n 
hor ORDET 

Brytningstid 

S
å har det gått ett år igen. Det sista 


på 1900-talet, men också ett år 

som knappast lämnat någon för

svarsmaktsanställd oberörd. Ominrikt
ningsarbetet gör Försvarsmakten till 
ett "företag" med två huvudverksam
heter - den ena avvecklar och den 
andra utvecklar för framtiden. 

Innehållet i detta nummer av Flyg
vapenNytt präglas självklart av den 
stora grundorganisationsförändringen 
som föreslås i regeringens proposition. 
Men också av att flygvapnets personal 
arbetar intensivt med att utveckla och 
inrikta sin verksamhet till att kunna 
verka i internationella sammanhang. 

Att JAS 39 Gripen nu introducerats 
vid en andra flygflottilj är en stor hän
delse både för flygvapnet och projek
tet. Personalen vid F 10 i Ängelholm 
har de senaste två åren arbetat hårt 
med förberedelserna. Mot bakgrund 
av bland annat detta är det är lätt att 
förstå personalens besvikelse över för
slaget att lägga ner flottiljen. 

Under 1999 har de internationella 
kontakterna ökat för flygvapnets del. 
Utbyten mellan vänförband i andra 
länder, företrädesvis i närområdet, 
har ökat i antal. Intressant är också att 
Viggen-divisionen Johan Röd från 
F 10 för en tid sedan gästade en spa
ningsflygdivison i Tyskland. Unikt för 
detta tillfalle var att man genomförde 

spaningsflygövningar tillsammans. 
Mig veterligt har samövningar mellan 
svenska och utländska flygförband 
tidigare inte skett utanför PFF-verk
samheten. Övn.ingarna var ett led i för
beredelsearbetet för att kunna delta i 
fredsbevarande insatser utomlands 
med spanings-Viggen. 

Besök hemsidorna 
När det händer mycket är det svårt att 
hänga med. Som så många andra sur
far jag emellanåt på Internet. När det 
gäller flygvapnet besöker jag ofta de 
olika flottiljernas hemsidor. Just nu 
tillhör F 4 och F 7:s hemsidor mina fa
voriter. Här serveras aktuell informa
tion om händelser som berör dessa 
förband, med tidvis täta uppdateringar. 
Jag har exempelvis kunnat följa jämt
landsflottiljens sjukvårdskompani som 
under hösten verkat i Bosnien. 

Sök dig också gärna till adressen 
www.mil.se som är Försvarsmaktens 
hemsida. Högkvarterets informations
avdelning satsar nu än mer på att för
medla nyheter via nätet. 

Gott nytt millenium 
Denna utgåva av FlygvapenNytt blir 
seklets sista. Omslagsbilden aven 
tungt beväpnad JAS 39 Gripen får 
symbolisera framtiden. Baksidans bild 
aven Lansen som lyfter mot en sol

nedgång får illustrera att flygvapnet 
lämnar en epok bakom sig. Lansen är 
i mina ögon en värdig representant för 
det tidigare invasionsförsvaret. För 
några veckor sedan flögs det sista ope
rativa uppdraget med "32:an". 

Min målsättning med Flygvapen
Nytt är att på bästa möjliga sätt spegla 
förändringarna och utvecklingen som 
följer på ominriktningen till ett insats
försvar. Efter att under nära 30 år ha 
följt flygvapnets verksamhet - både 
inifrån och utifrån - ser jag med stort 
intresse fram emot uppgiften. Förhop
pningsvis består den fina kontakten 
med läsarna - fortsätt att höra av er 
och välkomna att hänga med Flyg
vapenNytt in i 2000-talet. 

PETER LIANDER 
peter.liander@hkv.mil.se 

Kommer FlygvapenNytt till din rötta adress? 

Om inte - hör av dig till oss. Men alla adressändringar skall uppdaterar flygvapnets personals adresser utifrån lönelistorna. 

inte göras till FlygvapenNytts prenumerationsregister. För FVRF-medlemmar skall meddela adressändring till kans

adressering av FlygvapenNytt används tre olika register med liet, Camilla Ameoff, 08 - 788 8948. 

databaser vid Högkvarteret personalavdelning, FVRF:s kans Prenumeranter och andra läsare som finns i Försvarsmak

li och prenumerationsregistret vid Högkvarterets informa tens tidningsregister, meddelar adressändringar till Högkvar

tionsavdelning. teret, Marie Tisäter, 08 - 788 9019. Marie tar gärna emot med


HKVIpers Bern Flyg (Gunilla Widsing, tel 08 - 788 75 05) delanden per e-post. Adressen är: marie.tisater@hkv.mil.se 
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Atta Gripen-divisioner 




Framtidens flygvapen kommer att bestå av fem flygflottiljer, 
sedan F 10 i Ängelholm lagts ner 2003. Det förslås i en rege
ringsproposition som lämnades till Riksdagen den 25 novem
ber. Riksdagsbeslut planeras till februari 2000. 

Den 19 maj lämnade Överbefålha 
varen till Regeringen sitt förslag 
om den framtida Försvarsmak

tens utseende efter den l juli år 2000. 
Med utgångspunkt från förslaget har en 
arbetsgrupp utrett Försvarsmaktens 
framtida grundorganisation. Gruppen, 
som ibland benämnts styrgruppen, be
stod av tre representanter från För
svarsmakten respektive Försvarsdepar
tementet. Gruppen lämnade sitt förslag 
den 20 oktober, vilket sedan har legat 
till grund för Regeringens proposition. 
För flygvapnets del blev det vissa för
ändringar jämfört med ÖB:s maj-för
slag. I propositionen föreslås att F 10 i 
Ängelholm läggs ner, men först år 
2003. 

Någon ytterligare flottilj föreslås inte 

Av PETER lIANDER 

läggas ner. Anledningen är svårigheten 
att bedöma det framtida behovet av stöd 
i samband med exportförsäljningar av 
Gripen. Enligt regeringskansliet behövs 
därför fem flygflottiljer för att säker
ställa den kapacitet som behövas i fram
tiden. 

Försvarsmaktens behov aven luft
operativ förmåga över hela landet gör 
att flygflottiljerna bör vara relativt 
jämnt geografiskt fördelade . De åtta 
stridsflygdivisionema föreslås bestå av 
160 piloter. Det innebär att framtidens 
divisioner räknat i antal piloter och 
flygplan blir något större än idag. 

Generellt ansåg arbetsgruppen att så 
många funktioner som möjligt bör kun
na utbildas vid respektive flottilj . Flyg
tidsproduktionen föreslås prioriteras för 

Det framtida flygvapnet kommer att innehdlla åtta divisioner med JAS 39 Gripen Tordelat på fyra flottiljer. 



att tillgodose kravet på pilotutbildning, 
vilket anses viktigare än att i närtid ha 
förmåga till en snabb insats. 

I södra Sverige 
En av de mest uppmärksammade de
larna i arbetsgruppens förslag är att läg
ga ner F 10 i Ängelholm. Man vägde 
F 10 mot F 17 i Ronneby, där således 
F 10 blev förloraren. 

En sammanställning av argumenten 
för respektive flottilj visade på olika ty
per av fördelar. 

Tunga argument för F 10 är de inve
steringar som nyligen gjorts vid flot
tiljen inför ombeväpning till JAS 39 
Gripen samt att flottiljen påbörjat om
skolningen av både piloter och mark
personal. 

F 10 ansågs också ha stor betydelse 
för exportåtaganden i närtid. Vidare 
konstaterades att F 10 är betydelsefullt 
när det gäller flygvapnets pilotutbild
ning, eftersom krigsflygskolan för 
grundläggande flygutbildning finns vid 
FlO. 

Det fanns ett flertal tunga argument 
till Blekinge-flottiljens fördel. F 17 har 
långsiktigt goda övningsbetingelser ge
nom närheten till flygövningsområden. 
När det gäller luftrumsutvecklingen be
döms förutsättningarna dessutom bätt
re vid F 17 än vid F 10. I miljöhänse
ende ansågs F 17 ha bättre förutsätt
ningar än F 10. Att F 17 med sin geo
grafiska placering markerar en tydlig 
närvaro vid södra Östersjön ansågs ock
så vara av särskild betydelse. 

Det som till sist kom att fälla det slut
liga avgörandet blev regionalpolitiska 
hänsyn. Blekingeregionen ansågs mera 
utsatt än Skåne och därför valde den po
litiskt ledda arbetsgruppen F 17 före 
FlO. 

Nyckelroll 
Utbildningen av nya piloter och om
skolningen till Gripen-systemet är käns-

Vontcrr vid Petter BIUMsionen vid F 16 I Uppsala. Rottiljen skulle enlig! tidigare planering ho pdbörjot 
omslallning tillJAS 39 Gripen med böljon under dr 2000. Nu (öreslds i stäUet att flottiljen sko (ortsätro 
flyga V"",en under ytterllfore ndgra för att sedan bli en flottilj utan stridsflygdivisioner med Gripen. 

ligt för störningar under de kommande 
åren. Enligt arbetsgruppens bedömning 
kan även mindre störningar äventyra 
målet om ha åtta Gripen-divisioner vid 
utgången av år 2004. Därför är det inte 
lämpligt att lägga ned F 10 innan om
skolning till Gripen-systemet har skett 
vid ytterligare en flottilj. Därför påbör
jas ingen nedläggning den l juli nästa 
år, som var tanken i ÖB:s maj-förslag . 

En förutsättning för att kunna lägga 

ner F 10 är också att krigsflygskolan 
flyttas. En grundförutsättning för den 
nya lokaliseringen är att det finns ett 
bansystem med korsande banor. Föru
tom vid F 10 finns det bara på två yt
terligare flottiljflygplatser, nämligen 
F 7 i Såtenäs och F 16 i Uppsala. Med 
hänsyn till den omfattande Gripen-verk
samheten återstod endast alternativet 
F 16. 

Vid F 16 fums det för närvarande två 
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Viggen-divisioner och den grundläggan
de taktiska flygutbildningen med SK 60. 
När krigsflygskolan flyttas till Uppsala 
sker både den grundläggande flygutbild
ningen och den grundläggande taktiska 
flygutbildningen på samma plats. 

En flyttning av krigsflygskolan kom
mer att påverka utbildningen av nya pi
loter. För att de negativa konsekven
serna ska bli så små som möjligt 
föreslås att flytten börjar förberedas 

snarast möjligt. Krigsflygskolan före
slås vara i full drift i Uppsala senast den 
31 december 2002. Samtidigt ska flyg
verksamheten vid F 10 vara avslutad, 
liksom inskolningen av Gripen vid 
Fn. 

Blir förslaget verklighet blir den till 
nästa år planerade omskolningen till 
JAS 39 inte av för Uppsala-flottiljen. På 
sikt kan det dock ändå komma att fly
gas Gripen från F 16. Arbetsgruppen 

ansåg nämligen att en begränsad Gri
pen-verksamhet av operativa skäl bör 
upprätthållas på F 16. Det skulle även 
ge potential inför eventuella framtida 
exportåtaganden. 

Viggen-verksamheten vid F 16 före
slås upphöra 2004. Tidpunkten kan 
möjligen komma att ändras till följd av 
exportåtaganden eller förändrad om
skolningstakt avseende JAS 39 Gripen. 
Både miljö- och trafikavvecklingsskäl ~ ~ ~ 
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gör att det inte går att bedriva flyg låta de två Norrlandsflottiljerna F 21 i Uppsala och Såtenäs kvar 
verksamhet med två stridsflygdivi Luleå och F 4 på Frösön flnnas kvar i den Även om F 16 in te föreslås ha några 

sioner på F 16 parallellt med all flyg framtida grundorganisationen. Båda har tunga stridsflygdivisioner bedömdes 

utbildning med SK 60. mycket goda övningsbetingelser samt dock flottiljen som värd att behållas i 

Ett alternativ skulle kunna vara att miljötillstånd för drift med tre divisioner grundorganisationen. De samlokalise

låta F 16 behålla en stridsflygdivision vardera. Flottiljerna har merparten av rade enheterna i Uppsala utgör en stor 

och flytta den andra till en annan flot sina ordinarie flygövningsområden över garnison. F 16 ansvarar dessutom för 

tilj. Men det anses viktigare att fördela glest befolkade områden, vilket är gynn många anläggningar i Svealand, Gö

de åtta Gripen-divisionerna , så att fyra samt i bullerstörningshänseende. taland och på Gotland. Flottiljen an
flottiljer får två divisioner vardera F 21:s geografiska placering till ses också ha stor betydelse för perso
- enligt förslaget på F 4, F 7, F 17 och sammans med Bodens garnison be nalförsörjningen av staber, skolor med 
F21. dömdes av arbetsgruppen också ge en mera i stockholmsområdet med f1yg

Fördelarna uppges vara mycket långsiktig säkerhetspolitisk signal vapenkompetens. 
goda med långsiktighet beträffande effekt beträffande norra Sverige. En En utvärdering av F 7 i Såtenäs vi
operativt läge, möjlighet att upprätthålla faktor som blev av avgörande betydel sade på stor betydelse för utveckling
flygvapnets infrastruktur över ytan se för att behålla flottiljen . en av JAS 39 Gripen. Där finns två di
samt att kunna möta såväl hårdare mil Frösö-flottiljens stora betydelse för visioner i drift och miljötillståndet 
jökrav som skärpta restriktioner till att upprätthålla den erforderliga infra medger dessutom verksamhet motsva
följd av ett utökat civilt utnyttjande strukturen i nedre Norrland gav plus rande ytterligare en Gripen-division. 
av luftrummet. poäng. Tillsammans med att Östersund Den speciella kompetens och in

är en väl utvecklad garnison talade frastruktur som finns för transport
Norrlandsflottiljerna tillräckligt många faktorer för att flygsystemet med TP 84 Hercules spe

Målet att ha Gripen-divisionerna jämt F 4 kunde betraktas som en långsiktigt lade också in när flottiljen föreslås bli 
fördelade över landet uppfylls genom att hållbar flygflottilj. kvar. • 

Specialflyget utreds 
Flygvapnets signalspaningsflyg 


med S 102B Korpen och radar

spaningsflyg med S 100B Argus 


utgör det som kallas specialflygverk
samheten. De är idag baserade på Mal

men utanför Linköping. 


I verksamheten ingår också det sär

skilda persontransportflyget TP 100A 

& TP 102A för främst kungahuset och 

regeringen, som har sin bas på den ci

vila Stockholm/ Bromma flygplats. 


Enligt ett tidigare beslut skulle verk
samheten flyttas till F 16 i Uppsala. Det
ta ändrades dock 1998. Anledningen var 
att investeringsbehovet vid F 16 ansågs 
vara för stort, varpå planerna skrinlades. delvis åter blivit aktuellt. Propositionen teras att innan något beslut om flyttning 
När nu verksamheten vid F 16 föreslås föreslår att möjligheterna att flytta fattas, måste först investeringsbehovet 
få en förändrad inriktning, utan strids främst specialflyget från Malmen till vid F 16 noggrant analyseras. • 
flygdivisioner, har det gamla förslaget Uppsala utreds på nytt. Men det poäng-

Signalspaningsflygplanen S 1028 Korpen ingår i den s k specialflygverksamheten. De är idag baserade i 
Linköping. Eventuellt blir en flytt ull F 16 i Uppsala aktuell. 
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Ny ledningsorganisation 

Flygtaktiskt I<ommando leder flygvapnet 


Försvarsmaktens nya inrikt
ning mot en bredare och 
komplexare hotbild kräver att 
även ledningsorganisationen 
moderniseras. Stora föränd
ringar sker redan den I juli år 
2000 och den nya organisatio
nen ska vara klar senast den 
I januari 2002. 

Av PETER LIAN DER 

Försvarsmaktens övergång från ett 
invasionsförsvar till en insatsorga
nisation avspeglas också i led

ningsorganisationen. I förslaget för den 
framtida ledningsorganisatiollen kom
mer Högkvarteret i Stockholm att fin
nas kvar, men med delar av dagens ope
rationsledning ersatt av ett nytt 
ledningsorgan för operativ och taktisk 
ledning, kallat Operativa Insatsled
ningen, förkortat OPIL. 

Enligt förslaget bör OPIL bestå aven 
operationsledning och tre taktiska kom
mandon, ett för respektive försvarsgren, 
d v s armen, marinen och flygvapnet. 

OPIL kommer att utvecklas ur dagens 
militärområdesstaber och operations
ledningen i Högkvarteret. Även delar ur 
SWEDINT kommer att integreras i 
insatsledningen. De taktiska komman
dona utvecklas ur de nuvarande fördel
ningsstaberna, marinkommandostaber
na, flygkommandostaberna samt delar 
av Arme- , Marin- och Flygvapencen
trum. Chef för de tre taktiska komman
dona blir generalinspektören för re
spektive försvarsgren , vilka därmed får 
en tydligare och starkare roll som främs
te företrädare för sina försvarsgrenar. 

För flygvapnets del innebär det att 
dagens tre Flygkommandon läggs ner. 
Detsamma gäller Flygvapencentrum j 

U ppsala. I stället inrättas en ny led
ningsfunktion med benämningen Flyg
taktiskt kommando. 

De operativa och de taktiska ledning
arna kommer att på sikt samgrupperas 
på gemensam plats, som föreslås bli 
Bålsta mellan Stockholm och Enkö
pIng. 

Militärdistriktsstaber 
Det svenska territorialförsvaret utveck
las mot nationella skyddsstyrkor som 
ska kunna lösa uppgifter med stor 
spännvidd. För att effektivt kunna leda 
denna typ av förband inrättas fyra mi
litärdistriktsstaber (MD). 

Underordnat Militärdistriktsstaberna 
ska det finnas cirka 30 utbildnings- och 
samverkansenheter (MD-enheter). De 
bildas ur de nuvarande försvarsområ
desgrupperna och ska svara för att ut
bilda, vidmakthålla och utveckla hem
värnet samt stödja de frivilliga 
försvarsorganisationerna. Dessutom ska 
MD-enheterna svara för en del av total
försvarssamverkan. 

Ledningsorganisation 2000 
Den 11 november startade ett projekt
arbete benämnt Ledningsorganisation 
2000 (LO 2000) i syfte att utforma För
svarsmaktens nya ledningsorganisation. 
Huvudprojektledare är ställföreträdan
de ÖB viceamiral Frank Rosenius, 
med kommendören av första graden 
Stefan Engdahl som huvudprojekt
sekreterare. 

Resultatet av projektgruppernas ar
bete ska bli ett förslag som omfattar de
taljorganisation, ansvars- och lydnads
förhållanden, befattningar, behov av 
tekniskt stöd, tidsplan, etc inom re
spektive område. Som utgångspunkt 
har grupperna Försvarsmaktens förslag 
till ny ledningsorganisation och rege
ringens särproposition frän november 
1999 att arbeta efter. 

Enligt tidsplanen ska Jedningsorgani
sationens förslag vara fastställda den IS 
mars 2000. Den l april utses cheferna 
och den l juli tar de över i den nya led
ningsorganisationen. • 

I I 

På nasta uppslag illustreras hur ~ 
den framtida operations- och 

insatsledningen år uppbyggd. 



stora förband. 

insatsledningen 
(OPIL)

----i 

AM i F 
Insatsorganisationen är nu till stor 

del mobiliserad. De delar som är avdelade för 
huvudriktningen och försvaret av Gotland under

ställs den operativa insatsledningen (O PIL). Övriga 
förband leds operativt av högkvarteret. OPILs huvud

uppgift är att samordna insatser med arme-o marin - och flyg
stridskrafter. Den operativa ledningen är grupperad på skyddad 
plats centralt i landet, med nära förbindelse till militärt hög

kvarter och politisk ledning. OPlL har beredskap för skicka ut en 
rörlig stabsdel som leder operativt med stöd av stabens huvuddel. 

Ett ledningssystem 
för alla tider Operativa 
Ett mera flexibelt och rörligt sätt att leda. Det blir 
följden av att Försvarsmakten växlar spår från att 
möta en storsskalig invasion till att lösa ett bredare 
spektrum av uppgifter. I stället för många staber, till 
stor del territoriellt bundna och helt fungerande 
först efter mobilisering, ska en operativ stab, en 
taktisk stab för vardera arme-, marin- respektive 
flygstridskrafter samt några territoriella 
staber, alltid ha viss beredskap. De ska kunna 
leda insatser alltifrån skogsbränder till att 
försvara Gotland. 

Skogsbrand 
Bekämpning av skogsbränder är insatser som 

framförallt ställer höga krav på att kunna agera 

snabbt med begränsade resurser. i nära sam

verkan med räddningstjänst och polis. Att kunna 

stödja den civila ledningen, som inte har samma 

tekniska och personella ledningsresurser, blir 

ofta viktigt, särskilt vid långvariga bränder. 


FN-uppdrag 
Att bidra till fred och säkerhet i omvärlden 

innefattar alltifrån fredsskapande insatser 

med tungt beväpnade enheter till att flyga 

förnödenheter till flyktingar. Som vid fler
talet försvarsmaktsuppgifter är god 

ledningssamverkan med andra aktörer, t ex 

Nato och humanitära organisationer, ett krav. 

Vid FN-uppdrag är snabbhet och förmåga att 

leda olika typerinsatser viktigare än kunna leda 


Armen har mobiliserat 
med stödförband 30 O 
nationella skyddsstyrk, 
hemvärnet, dvs huvud 
insatsorganisationen. ( 
15 000 man, varav en 
serad brigad finns på ( 
Dessa leds aven fram: 
divisionsstab och en le 
ledning. Den andra di~ 
staben är avdelad för, 
leda de markförband l 

ska skydda Stockholm 
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Väpnat angrepp 

Vid väpnat angrepp mot Sverige, med t ex Gotland som 
måltavla, kommer alltid att varaden mest krävande 
uppgiften för Försvarsmakten. Hela det militära för
svaret liksom stora delar av det civila samhället 
kommer att vara engagerat. Den operativa insats
ledningen samordnar då insatser med flera arme
brigader, tiotals stridsfartyg och hundratals strids
flygplan. En divisionsstab för taktisk ledning 
av markförband, liksom taktisk ledare till sjöss 
och radar övervakning i luften finns 
grupperad på och nära Gotland. En 
territoriell stab på ön sköter sam
verkan med civila myndigheter. 

Insatsledning Flygvapnet 


Flygvapnet har över 200 stridsflygplan, liksom ett 
hundratal transportflygplan och helikoptrar, att leda. 
Vissa är på Gotland. I huvudsak leds dessa från ett 
centralt flygtaktiskt kommando under den operativa 
insats-ledningen, men flygsamverkansgrupper hos 
mark- och marinenheter samt radarövervakning i 
luften krävs . Stridsledning från luftburna centraler är 
också en möjlighet. 

Hela kustflottan har efter mobilisering gått till sjöss. 
Ytstridsflottiljerna eskorterar förstärkningar till Got
land eller ligger dolda, bredda ingripa mot fientliga 
fartyg med robotar. Ubåtar patrullerar havet runt 
hela Gotland och utför spaning mot Baltikum. Am
fibieförband med kustrobotar finns på Gotland, 
liksom i Stockholms skärgård . En marintaktiskt 
kommando leder centralt all verksamhet med stöd av 
taktiska ledare till sjöss och en KA-brigadledning 
på fastlandet. 

Illustration: MARTIN EK "eken@eken.nu" 
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Framtidens 
HKP 10 Super Puma inför start från Gala he . opteröataljon;helikopterorganisation huvudbas vid F 17 i Kallinge. 

- ..- -. 

Försvarsmaktens helikopter
verksamhet står inför stora 
förändringar. Dels moderni
seras helikopterparken inom 
några år, dels planeras om
fattande organisatoriska för
ändringar. Dagens fyra heli
kopterbataljoner föreslås 
reduceras till två, med baser
ing på Berga och Malmen. 

Av PETER LIAN DER 

Det nuvarande antalet helikoptrar 
inom Försvarsmakten är drygt 
110, fördelat på sju olika typer. 

En stor del av helikopterparken har an
vänts under flera decennier, de äldsta 
maskinerna är från 1960-talet. Äldre 
helikoptertyper kommer att tas ur tjänst 
under den kommande femårsperioden. 
Transporthelikoptem HKP 3 tas ur 
tjänst år 2000, skolhelikoptern HKP 5 
(Schweizer 300) skall vara borta senast 
2001. Skol- och sambandshelikoptern 
HKP 6 Jet Ranger beräknas ersättas av 
en ny typ med början 2002. 

Nya större helikoptrar, som främst 
ska ersätta HKP 3 och ubåtsjak theli
koptern HKP 4, planeras att anskaffas 

för leverans med början 2002. Antalet 
helikoptrar i Försvarsmakten efter 2004 
beräknas bli cirka 65-70. 

Sedan 1998 är Försvarsmaktens heli
kopterverksamhet organiserad i en He
likopterflottilj , som i sin tur är uppde
lad på fyra Helikopterbataljoner 
(Hkpbat). Flottiljs taben finn s på Mal
men utanför Linköping, där den före
slås bli kvar också i framtiden. Heli
kopterbataljonerna finns i Boden. 
Berga, Ronneby och Malmen. Göta 
Hkp bat , som har sin huvudbas i Kal
linge , har också ett större verksam
hetsstälIe på Säve-flygältet i Göteborg. 
Därutöver finns det flygrädd ningshe
Iikoptrar från de tre förstnämnda batal



Norrlands helikopterbataljon i Boden fores/ds läggas ner for att i (forntiden ersättas av ett detachement. 
Pd bilden hovrar en HKP I I infor ett övningspass. 

jonerna baserade på ett flertal platser 
runt om i landet. Det är vid fem flyg
flottiljer samt Sundsvall och Visby. 

I förslaget om den framtida grund
organisationen ryms två större s k platt
formar (bataljoner) och en mindre (de
tachement). Av de förstnäITU1da ska den 
ena ha markoperativ förmåga och den 
andra sjöoperativ förmåga. Det anses 
tillräckligt för att utbildnings- och led
ningsverksamheten framtidens 
helikopterförband ska kunna bedrivas 
rationellt. 

De större plattformarna bedöms ha 
cirka 25-30 helikoptrar vardera. Till det
ta kommer, liksom i dagsläget, behov av 
räddningskapacitet på ett antal platser 
fördelade över olika delar Sverige. 

Berga lämpligast 
Enligt förslaget ska den sjöoperativa he
likopterbataljonen finnas på Berga i 
Stockholms skärgård. MaJmen avses bli 
bas för den markoperativa helikopter
bataljonen. De två bataljonerna bedri
ver redan dessa respektive verksamhe
ter sedan många år tillbaka. 

Förslaget är en följd av att den s k 
styrgruppen har velat undvika en om
lokalisering av befintliga verksamheter. 
En omlokalisering av helikopterverk
samheten har befarats leda till allvarli
ga kompetensförluster. 

Valet av Berga som huvudbas för den 
sjöoperativa verksamheten påverkades 
av möjligheten till samverkan med 
andra enheter. Berga ansågs ha ett för
delaktigare geografiskt läge än Kal
linge. Den centrala placeringen i det 
östra kustområdet sammanfaller även 
med de mest utnyttjade övningsområ

dena, inte minst för ubåtsjakt. Ytterli
gare en faktor som ansågs väga till 
Bergas fördel, var möjligheterna att un
derlätta personalförsörjningen med 
helikopterkompetens till staberna och 
skolorna i Mälardalen. 

Marksamverkan 
Den markoperativa helikopterverksam
heten bör enligt gruppens mening lo
kaliseras så att samverkan med meka
niserade förband underlättas . Om en 
föreslagen luftburen bataljon inrättas, 
kommer en av huvuduppgifterna för 
den markoperativa helikopterverksam
heten vara att utgöra den luftburna kom
ponenten i denna bataljon . Detta ligger 
till grund för att Malmen anses vara det 
lämpligaste för den markoperativa heli
kopterverksamheten. 

I Norrland 
Enligt förslaget koncentreras således 
framtidens helikopterförband till söd
ra Sverige. Men arbetsgruppen har i sin 
utredning konstaterat att det finns be
hov av helikopterverksamhet även i 
norra Sverige. Där finns bra övnings
områden och möjligheterna för samöv
ning med markförband för vinterut
bildning anses goda. Därför föreslås att 
ett detachement för helikopterverk
samhet upprättas i Boden. 

En följd av arbetsgruppens förslag är 
alltså att Norrlands helikopterbataljon 
och Göta helikopterbataljon läggs ned. 
Det sker med början den l juli 2000. 

En faktor som påverkar tidsför
hållandena för nedläggningen är det 
faktum att leveranserna av nya heli
koptertyper dröjer ytterligare några år. 

Foto: Peter Liander/Försvarets bildbyrå 

Omlokalisering av gamla helikopter
typer som leder till kortsiktiga nyinve
steringar bör undvikas . Det får till följd 
att den del av Göta Hkpbat som finns 
på Säve föreslås finnas kvar till och 
med 2003. Den viktigaste helikopter
typen på Säve i dag är HKP 4, en typ 
som på sikt kommer att avvecklas . 

Någon förändring av räddningsheli 
koptrarnas baseringsorter föreslås inte. 
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Berga forsids i (famtiden bli huvudbas for helikop
terflyg med sjöoperativ inriktning. Bilden visar 
kapten Mikael Gunners, spanare i HKP 4. 

Flygräddningen viktig 
Flyg- och sjöräddningshelikoptrarna 
kommer även i framtiden att utgöra en 
viktigt del i Försvarsmaktens verksam
het. Både för att tillgodose det egna be
hovet av räddningsresurser vid flygf
lottiljerna samt för att kunna sättas in 
som stöd till samhället vid exempelvis 
skogsbränder och olyckor. • 



Andra JAS 39-flottiljen igång 




Av ALF ÖRjAS 

Sedan oktober flygs JAS 39 Gripen 

vid två flygflottiljer. Den .. andra 

Gripen-flottiljen är F 10 i Angel


holm. Sedan det bestämts i 1996 års 

försvars beslut att F 10 inte skulle av

vecklas, togs beslutet att flottiljen skul

le ombeväpnas med Gripen. 


Beslutet att F 10 skulle få vara kvar 

och dessutom bli Gripen-flottilj num

mer två togs emot med stor glädje av 

de anställda. Många av det stora antal 

som flyttat till F 10 från tidigare ned

lagda flottiljer och som ännu inte vågat 

rota sig i Ängelholm kunde därmed, 

till sammans med aUa tidigare F 10 an

ställda, se framtiden an med tillförsikt. 

Vad gjorde det då att man hade två sto 

ra arbetsamma uppgifter framför sig, 

införandet av JAS 39 Gripen och mot

tagandet av Krigsflygskolan från ned

lagda F 5 i Ljungbyhed . 


Flytten av Krigsflygskolan från F 5 

till F 10 har i stort gått enligt plan . Nya 

flyglärare har utbildats och fler kom

mer att utbildas under de närmaste 

åren. Först om några år är den nya lä

rarkadern i "hamn" och arvet från 

Ljungbyhed har överförts till FlO. 


Målet uppnått 
Efter dåvarande Flygvapenchefens be

slut på våren 1997 att F 10 skulle bli 


I t den andra Gripen-flottiljen startade en 
:2 febril verksamhet. Målsättningen var 
:ö 
~ att Gripen skulle börja flyga vid F 10 

~ den l oktober 1999. Det fanns en 

,~ mängd uppgifter som behövde lösas för 

LL

1; att det skulle vara möjligt att starta 
] verksamheten på planerat datum. 

~ De viktigaste uppgifterna kunde de-

tf.~ las in i tre grupper: 

8 - Teknikerutbildningen måste på
~ börjas snarast. 
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Ängelho/msnottiljens tvd forsta JAS 39 Gripen landar i rote vid ankomsten den 30 september. 

Hur löses flygtidsproduktionen för Dra
ken- och Viggen-systemen när tekni
kerna är på omskolning') 

- Investeringsbehovet måste klarläg
gas och planeras så att flygtidsproduk
tionen kunde fortgå utan alltför stora 
störningar. 

- Pilotutbildningen planerades utifrån 
gällande omskolningsplan. Dessutom 
planerades för träning och kvalificering 
i centrifug för att klara belastning upp 
till 9G. Två piloter utsågs att påbörja sin 
omskolning cirka ett år före de övriga 
för att bli instruktörer för flottiljens 
första omskolningsomgång. 

Nya byggnader 
Regeringen beslutade 1998 om inve
steringar vid F 10 inför introduktionen 
av JAS 39 Gripen. De omfattade ny 
flygtjänstbyggnad, hangar, tvätthall 
samt nytt motorprovhus. 

Tiden fram till byggstarten fylldes av 
ständiga byggmöten där personalen fick 
vara med och framföra synpunkter på 
hur man ville att lokalerna skulle dis
poneras. I september 1998 sattes spaden 
i jorden för nybyggnationen. Bygget 
gick bra och divisionen och flyg
underhåJJskompaniet kunde flytta in i de 
nya lokalerna i september 1999. 

Utbildning av flygtekniker 
Utbildningen av flygteknikerna struk
turerades enligt följande . Ett ansök

ningsförfarande tillämpades för att flyg
teknikerna skulle kunna anmäla sitt in
tresse att verka som JAS-lärare under 
F 14 FTS ledning. Av de anmälda ut
sågs tio blivande lärare. De påbörjade 
sin utbildning på hösten -97. 

Efter praktik vid F 7 i Såtenäs på
började de sedan från våren -98 gradvis 
sin roll som lärare vid Flygtekniska 
Skolan (FTS) hos Försvarsmaktens 
Halmstadskolor (FM HS) i Halmstad. 
De utgör i dag stommen av lärarkåren i 
FTS Gripen-omskolning. För övriga 
tekniker från F 10 påbörjades utbild
ningen på våren 1998. Det är tänkt att 
135 tekniker ska vara utbildade vid slu
tet av 2000. 

Normalt ska respektive flottilj, med 
stöd från FfS, i princip utbilda sin egen 
personal med egna lärare. Närheten till 
Halmstad samt den pågående bygg
verksamheten vid F 10 medförde att 
flottiljen och FTS enades om att ge
nomföra utbildningen för F lO:s tekni
ker i Halmstad . 

Att utbilda en tekniker tar cirka 15 
veckor, uppdelat på ett 13 veckors teori
skede och två veckors praktik. F 7:s be
hov av stöd har inneburit att de utbil
dade teknikerna tjänstgjort vid F 7 ett 
varierat antal veckor. Tekniker från F 10 
har under 1999 bidragit med totalt 275 
manveckors produktionsstöd till JAS 
39-verksamheten vid Såtenäs-flottiJjen. 
Teknikerna har således en god elfaren-

Foto: Peter Liander/Försvarets bild byrå 

het av Gripen när den nu tagits i drift i 
Ängelholm. 

Trots den massiva utbildningsin
satsen har flygtidsproduktionen vid 
F 10 kunnat fortgå utan alltför stora 
störningar. Noterbart är att från utbild
ningsstarten till att F 10 kunde påbörja 
flygtidsproduktion med Gripen har det 
gått ganska precis två år. F 10 nådde 
målet och kunde planenligt påbörja 
flygtidsproduktionen med Gripen den 
l oktober. Det möjliggjordes genom 
god planering från Flygunderhållsen
hetens sida samt personalens positiva 
inställning. 

Pilotutbildning 
Som tidigare nämnts är ett av kriteri
erna för att flyga JAS 39 Gripen att pi
loterna kvalificerar sig genom att kla
ra en snabb belastningstillväxt till 9G 
samt att kunna behålla denna belastning 
under 15 sekunder. Provet genomförs 
i en centrifug på Karolinska sjukhuset 
i Stockholm. 

Normalt genomförs uttagningen så 
att piloterna kan träna vid ett till två till
fällen före kvalificering. När den förs
ta omskolningsomgången genomförde 
sitt första träningspass var det några 
piloter som inte klarade av den höga be
lastningen. Det visade sig dessbättre att 
det berodde på felaktig teknik, men ef
ter en hel del teknikträning klarade 
samtliga den slutliga kvalificeringen. 
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Utbildningen av F /O:s tekniker påbörjades redan (or 
två år sedan. Samman/ag! /35 tekniker ska vara 
Gripen-utbildade vid utgången av år 2000. Här tonrik 
Torbjörn Johansson i arbete med en JAS 39. 

En särskild omständighet med första 
omskolningsomgången är att den till 
huvuddelen består av tidigare Draken
piloter. Som förberedelse inför om
skolningen har därför särskild vikt lag
ts vid att flyga JA 37 i simulator samt 
öva vid Flygvapnets LuftstridsSimu
leringsCentrum (FLSC) i Bronuna. Er
farenhetsöverföring har också genom
förts mellan flottiljens Viggen- och 
Draken-divisioner. 

Omskolning i Såtenäs 
Omskolningen av piloter till JAS 39 
(utbildninsskedena TIS och GFSU-Ä) 
påbörjas centralt vid F 7. Därefter är det 
meningen att piloterna ska åka ti.llba
ka till sitt hemmaförband och fortsätta 
utbildningen med stöd av instruktörer 
från F 7. Utbildningen är i stort upplagd 
enligt följande: teknisk kurs, cirka tre 
veckor, följt aven lika lång period med 
simulatorflygning. Därefter följer fyra 

Foto: Patrik Sandberg 

olika skeden med omväxlande flygning 
och simulatorflygning. 

Noterbart är att flygningen redan från 
början sker med den ensitsiga versio
nen JAS 39A. 

Totalt beräknas omskolningen av 
äldre piloter ta cirka ett år, varav tre till 
sex månader vid F 7. För den första om
skolningsomgången vid F lO gjordes ett 
något annorlunda upplägg under den 
tekniska kursen, vilket av de berörda 
upplevdes positivt. Närheten till 
Halmstad utnyttjades så att första veck
an av den tekniska kursen genomfördes 
vid F 10 med lärare från FTS. Den 
andra veckan genomfördes i Halmstad 
där man nyttjade lärare och utbild
ningshjälpmedel som används under 
flygteknikerutbildningen. 

Först tredje veckan anlände piloterna 
till Såtenäs. Mottagandet på F 7 har va
rit mycket bra och F lO-piloterna har 
funnit sig väj tillrätta. Denna omgång 

är ju något av ett test på utbildnings
systemet, eftersom det är den första om
gången som innehåller 16 personer, var
av ingen från F 7. Hittills har allt 
fungerat som avsett. 

Utbildningsgången har anpassats nå
got eftersom huvuddelen av piloterna 
som tillhör den första omskolningsom
gången är tidigare Draken-piloter. Se
dan Draken togs ur tjänst i december 
1998 har dessa piloter haft en relativt 
oregelbunden flygtjänst, delvis också 
förorsakat av flygstoppet för SK 60. För 
att kompensera detta utökades simula
torflygninsgskedet med en vecka, innan 
den första flygningen genomfördes. 
Först i luften i denna omgång blev ma
jor Per Danielsson. 

Framtiden 
Avsikten är att F lO:s första grupp pi
loter ska användas som instruktörer vid 
den fortsatta omskolningen vid flottil
jen. Därefter ska F lO stötta F 7, alter
nativt överta, omskolningen av nästa 
förband. I skrivande stund är det dock 
osäkert hur fortsättningen kommer att 
bli. I förslaget till Försvarsmaktens nya 
grundorganisation är F 10 föreslaget att 
avvecklas senast den 31 december 
2002. 

Om förslaget blir verklighet kan det 
befaras personalflykt, med kraftigt 
minskad flygtidsproduktion som följd . 
I egenskap av flygchef vid F 10 ser jag 
av denna anledning med stor oro på 
möjligheterna att stötta F 7 i den fort
satta Gripen-introduktionen om ned
läggningsbeslutet blir verklighet. • 



Ivar Blixt/Försvarets bildbyrå En brittisk Tornado lättar (rån KaUax-basen efter ett kort besök vid F2 I i Luleå. 

Antalet besöksutbyten mellan 
svenska och utländska flygva
penförband ökar nu med 
högt tempo. Det handlar om 
renodlade vänskapsbesök, 
Partnerskap for Fred-övning
ar samt förberedelser inför 
framtida fredsbevarande upp
drag utomlands. 

De senaste månaderna har 
besök involverat flygförband 
från Storbritannien, Finland, 
Norge, Polen, Ryssland och 
Tyskland. 

Av PETER LIAN DER 

I början av september gjorde personal 
ur F 17 i Kallinge ett besök med fyra 
JA 37 Viggen hos ett vänförband i 

Polen. Resan inleddes med deltagande 
i en stor flygdag i Tjeckien. När det var 
avklarat ställdes kursen mot flygbasen 
Mazowiecki utanför staden Minsk, 45 
km öster om Warszawa. 

Värdförband var l. Jaktregementet ur 
det polska flygvapnet, som är utrustat 
med två divisioner MiG-29. F l7-kon
tingentens besök sammanföll för övrigt 
med försvarsminister Björn von Sy
dows besök i Polen, som också besök
te Mazowiecki-basen. 

- Vi blev väl bemötta, berättar löjt
nant Mikael Magnusson. Det var in
tressant att se hur de bedriver sin flyg
tjänst. Vid vårt besök genomfördes de 
flesta övningarna nattetid. Det gavs 

också tillfälle för tre svenska piloter att 
flyga med i MiG-29. 

Finskt på Frösön 
F 4 på Frösön stod som värd för ett be
sök av det finska flygvapnet under fyra 
dagar i slutet av september. 19 personer 
från Satakunta Flygflottilj gästade jämt
landsflottiljen med tre F-18 Hornet och 
två BAe Hawk. 

Delegationen, med divisionschefen 
överstelöjtnant Jarmo "Charles" 
Lindberg i spetsen, bestod av piloter 
och tekniker från 21. Jaktdivisionen 
som är baserad i Pirkkala utanför Tam
merfors. 

På besöksprogrammet stod arbets
platsbesök och förevisningar av flyg
vapnets materiel. De finska gästerna 
ställde upp och förevisade sina flygplan 
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Brittisk Tornado-pilot i samsprdk med en teknisk officer vid F21 i Lu/ed. Ivar Blixt/Försvarets bildbyrå 

för Frösö-flottiljens personal, vilket var 
uppskattat. 

- Besöket vid F4 var ett led i att ska
pa ett utbyte mellan Jämtlands Flyg
flottilj och Satakunta Flygflottilj, be
rättar överstelöjtnant Pentti Lamberg, 
flygchef vid F 4. 

Några finska piloter fick också chan
sen att känna på den jämtländska luften 
från baksits i SK 37 Viggen. Dåligt vä
der gjorde att det inte blev några flyg
ningar i de finska planen för svensk del 
- den här gången. 

Pentti Lamberg, som för övrigt är 
född i Finland, anser att besöket var 
mycket lyckat och båda parter uttryck
te en önskan om ytterligare gemen
samma aktiviteter i framtiden. 

Satakunta Flygflottilj är ett av F4:s 
två vänförband. Örland Flystasjon i 

Norge är ett annat utländskt förband 
som F 4 hoppas kunna inleda ett lik
nande samarbete med. 

- På sikt hoppas vi att detta samar
bete skulle kunna leda till gemensam
ma övningar - både i luften och på mar
ken, avrundar Pentti Lamberg. 

Norge 
Alla besök sker dock inte med flygplan . 
F 4 har också besökts av ledningsgrup
pen från Vaernes flystation i Norge. 

Vid Vaernes grundutbildas samtliga 
vämpliktiga, cirka 4000, som ska tjänst
göra i det norska flygvapnet. Vid basen 
sker också den grundläggande flygut
bildningen av nya piloter. Till skillnad 
från i Sverige genomförs resten av ut
bildningen därefter i USA. 

Till Norge reste en grupp officerare 

ur F 21 i Luleå på flottiljens första vän
förbandsresa. Målet var Bodö Huvud
flygstation . 

- Besöksprogrammet spände över 
alla verksamhetsområden på Norges 
största flygbas. K vällarna var också 
schemalagda med bland annat bestig
ning av fjälltoppar och fiske, berättar 
F 21:s informationschef, major Stefan 
HeJsing. 

F 21 har genom Rovaniemi, Bodö 
och Tornado-besök från England Jyck
ats med målsättningen att etablera vik
tiga vänförbandskontakter. 

- Inom två år hoppas vi att ett flyg
förband från nordvästra Ryssland deltar 
i vår vänförbandsskara. Militärbefålha
varen i norra militärområdet, general
major Mertil Melin, har vid flera till
fällen uttalat sin önskan om ett utökat 
Barents-utbyte, vilket vi har för avsikt 
att förverkliga, säger Stefan HeJsing. 

Britter på Kallax 
F 21 i Luleå har också besökts av brit
tiska Royal Air Force. Denna gång var 
det två Tornado i jaktversion som i sep
tember gjorde en dygnslång snabbvisit 
på Kallax-basen. De tillhörde 11. Squ
adron från basen Leeming, norr om 
London. 

Personal ur F 21 kom i kontakt med 
divisionen i samband med en Partner
skap för Fred-övning i Slovakien 1998. 
När nu britterna övade i Norge passa
de man på att besöka sina kolleger vid 
Urban Blå, dvs F 21:s jaktflygdivision. 

De i ingressen omnämnda besöken i 
Polen, Ryssland och Tyskland beskrivs 
i separata artiklar på här efterföljande 
sidor. • 

Skolflygplanet Hawk (rdn det ~nska flygvapnet besökte F4 pd Frösön. Finska och svenska piloter i samsprdk efter ankomsten till F4. 
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Sedan några år deltar flyg
vapnet i PFF-övningar. Att 
samöva med annan nation 
på bilateral basis hör dock 
fortfarande till ovanligheter
na. Inom ramen för ÖS:s 
vänförbandsprogram har 
I. divisionen ur F 10 i Ängel
holm besökt en tysk spa
ningsflygdivision. 

Under det veckolånga be
söket genomfördes gemen
samma spaningsflygövningar. 

Av HENRIC SVENSSON 

Från den 1 januari 2000 ska en del 
av spaningsdivision med 90 dagars 
varse l kunna delta i en inter

nationell fredsövervakande uppgift. 
För att uppfylla bl a detta mål sker just 
nu en kompetensuppbyggnad genom 
ett projekt kallat UFIFF. Förkortningen 
ska utläsas "Utveckling av Flygstrids
krafternas Internationell a FredsFräm
jande insatsförmåga". Arbetsgruppen 
består av personal ur bl a Högkvarteret, 
Flygvapencentrum, F 1 O, F 21, TU-en
heterna, Underrättelse och Säkerhets
centrum m fl . 

l arbets metodikens filo sofi ingår det 
att flygvapnet på sikt inhämtar kompe
tens genom förbandsutbyten mellan Sve
rige och länder inom Nato-strukturen. 

Sedan hösten 1998 bedrivs ett 
samarbete mellan F 10 i ÄngelhOlm 
och det ty ska flygförbandet SI. 
Aufklärungsgeschwader (AG 51 ) i 

• O 
Redo för fredsoperotione, 


En AjSF 37 Viggen stället upp fr"amför en hangar ("Hardened Airaaft Shelter'7 pd den tyska 
basen Sch/eswigljagel. 
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Itomlands 

an 

Bilder: Henric Svensson. F 10 

Personal urJohan Rll<kIIvislonen tillsammans kolleger ur 512 Staffel fron det tyska flygvapnet framför de 
fYra VIggen som användes vid bes~ 
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Schleswig/Jagel. Då besökte F lO-per
sonal AG 51, vilket kom på svarsbesök 
till Ängelholm och Johan Röd-divisio
nen i våras. Kontakterna var således väl 
etablerade och en naturlig utveckling av 
samarbetet var att vid nästa besökstill
fälle även bedriva gemensam flyg tjänst. 

Planeringsstöd 
Detta tillfälle yppade sig i början av 
september. Flygtjänsten skulle genom
föras som spaningsföretag över land , 
vilket också är huvuduppgiften för AG 
51. Det skulle även erbjudas möjlighe
ter till utvärdering av respekti ve flyg
plantyps egenskaper. Således medför
des en tvåsitsig SK 37 utöver två AlSF 
37 Viggen och en AlSH 37 . 

Eftersom det ännu inte finns några 
fasta rutiner utarbetade för utlandsbesök 
med samövning blev planeringsfasen 
något omständlig. En "checklista" av
seende utlandsbesök och en centralise-

Det tyska spanings(lygförbandet har genomfOrt cirka 4000 uppdrag över Balkan-området De tyska pilo
terna hade därfar mycket värdefulla erfarenheter art berärto fOr sina svenska gäster. Till höger på bilden 
ses artikelfOrfartaren major Henric Svensson. 

i Danmark. Därpå skedde en omfor
mering till två grupper med vardera två 

AJSF 37 Viggen användes i fotospaningsövningar tillsammans med tyska Tornado. 

rad funktion med inriktning planer
ingsstöd skulle underlätta för framtida 
övningar utomlands. Kanske skulle ett 
ramavtal mellan Sverige och presumti
va besöksländer för kommande ut
landsbesök med flygtjänst snabba upp 
förloppet? 

Möte över Stora Bält 
Trots en stram budget kunde 35 perso
ner följa med till Tyskland, främst tek
nisk personal. 

Genom F 10:s geografiskt lämpliga 
läge kunde resandet mestadels göras 
med bil. Inkvarteringen skedde hos ett 
pionjärregemente i Schleswig. 

De fyra Viggen-planen möttes efter 
cirka 15 minuters flygning av fyra tys
ka Tornado-plan över Stora Bält-bron 

flygplan från respektive land. 
4000 uppdrag över Balkan 

Basen i Schleswig/lagel är med svens
ka mått mätt mycket stor och fördelad 
på två huvudområden: ett för administ
ration och ett för flygtjänst. Ett tidiga
re Nato-krav, från kalla krigets tid, var 
minst sex kilometers åtskillnad mellan 
dessa enheter. 

På basen arbetar cirka l300 officerare 
och 500 civila. Schleswig/lagel tillhör
de tidigare marinflyget, men överfördes 
1994 - i samband med förbandsned
dragningar - till Luftwaffe. 

Divisionerna är stora; mer än 100 
personer. I detta inkluderas dock såväl 
teknisk personal som flygande system
operatörer. I likhet med F 10:s Viggen
division består spaningsflottiljen av per

sonal från tre nedlagda flottiljer. 
Flygtjänsten bedrivs i två skift som ro
terar mellan de två divisionerna, dag
alternativt mörkerflygning. Piloterna 
flyger mörker varannan kväll , måndag 
till torsdag, året om. 

AG 51 har sedan juli 1995 genomfört 
mer än 4000 uppdrag i samband med 
Balkan-konflikten. 

Andra rutiner 
Besök utomlands ger inblickar i andra 
rutiner för flygtjänsten. Hos AG 51 ges 
exempelvis bara en daglig väderbrie
fing , som ges aven civil meteorolog. 
Gränsvärdesstyrd väderuppföljning en
ligt svenskt mönster tillämpas inte av 
det tyska flygvapnet och basen sakna
de faststäJlt cirklingvärde. 

Den minutaktuella övervakningen 
av flygtjänsten görs aven" Opera
tions Officer" . Vid sin sida har denne 
person - minst kaptensnivå - två till 
tre underofficerare för avlastning. 
Denne "Ops Officer" övervakar kon
tinuerligt vädret och ger även besätt
ningarna en sista u ppdatering innan de 
går ut till flygplanen. För Tornado
besättningarna betyder det minst 45 
minuter före start. 

Vad gäller? 
För svensk del tydliggörs behovet av in
ternationellt anpassade flygbestämmel
ser vid tillfällen som dessa. Det är 
många frågeställningar som uppstår. 



Några exempel: Vilka planerings- och 
landningsminima ska tillämpas? Vilka 
övningar kan bedrivas gemensamt? 
Flygning i förband med olika flygplans
typer under dåliga väderbetingelser 
eller ej? 

Listan kan göras lång. Ett stort ansvar 
läggs på flygövningsledare och divi
sionschef, v ilket i vissa fall parallellt är 

av godo eftersom det ger stor hand
lingsfrihet. 

Fritt i luften 
Luftrummet i Tyskland har en friare ka
raktär jämfört med det svenska. Kon
trollzonerna är mindre och det sker in
gen separation mellan flygningar som 
genomförs som instrumentflygning 

Svenska piloter fick möjlighet att samöva med 
sina tyska kolleger. Hör löjtnant Magnus Bragvad 
tillsammans med Hauptman (kapten) Frank 
Behrens infOr ett ~ygpass. 

(JFR) eller helt visuellt (VFR). 
Terminalområdena runt flygfält är 

mindre än i Sverige och sträcker sig ofta 
lägre (750 meter MSL) än här, utan 
krav på fardtillstånd för VFR-trafIk. Vid 
de största flygplatserna gäller dock krav 
på färdtill stånd och separation. 

Hos AG 51 genomförs flygning dess
utom sällan på en stridsledd frekvens 
och samordning mellan de militära för
banden är ovanligt. Dessa faktorer i 
kombinat.ion med en synnerligen tät tra
fIkbild - främst civil VFR-trafik - ger 
upphov till en hel del oväntade möten. 
För alla piloter gäller med andra ord: 
"Titta ut och håll i grejorna!" 

ka besöket var förberedda över land och 
genomfördes i blandade förband . Spa
ningsmål fanns utlagda på exempelvis 
de gamla raketavfyringsramperna i 
Peenemi.inde, övergivna "ryska" flyg
baser, broar, dammar etc. Utvärdering 
kunde genomföras i RGS (Recce 
Ground System), vilken också visade 
sig vara kompatibel med svensk stan
dard för fototolktropp. 

Det finns stora likheter mellan Vig
gens och Tornados spaningssensorer 
och uppträdande. Vid insatser i Bosni
en/Kosovo uppträder spaningsförban
den dock på medel hög höjd , för att und
gå handburet luftvärn etc. 

Motmedelsutru stningen i Tornado 
har i stort sett samma prestanda som 
Viggens. Men ett krav för att få tillträ
de till operationsområdet över Balkan, 
har varit närvaro av flygplan med sig
nalsökande robotar (SSRB) för insats. 

Lufttankni ng 
Det gavs också tillfällen till flygning i 
varandras flygplanstyper. Uppskattat och 
intressant. Exempelvis fick svenskar 
vara med om lufttankning i Tornado. 

Viggen imponerade med kort start
sträcka - något att tänka på vid ut
dragna starter i förband med olika 
flygplan styper, acceleration och an
vändarv änl ighet. 

Tornado-systemets styrka sitter bl a 

i lufttankningsförmåga, kabinkomfort 
och antalet besättningsmedlemmar (2). 
Prestanda och underhållskostnader upp
levdes bättre med Viggen-systemet. 

Recce-Fly-In 
Divisionsutbytet sammanföll med fyra 
andra uppmärksammade händelser : 
Nato Recce-Fly-In, 40 år med takti skt 
spaningsflyg i Tyskland, familjeflyg
dag samt fem år med spaning på 
Schleswig/lage!. 

Samtliga spaningsförband inom 
Nato-strukturen var bjudna till evene
manget Recce-F1y-In , som genomför
des över en helg. Närvarande var ital
ienska, portugisiska, engelska samt 
grekiska flygvapnet med flygplan el
ler helikoptrar. Åtaganden i samband 
med Balkan-konflikten kan vara orsak 
till att andra förband uteblev. 

Besöket gav på ett snabbt sätt svensk 
personal fördjupad insikt i bland annat 
internationella fredsoperationer och nya 
infallsvinklar för den vardagliga flyg
tjänsten. Utbytet präglades av öppenhet 
och mycket information utbyttes. 

Lika betydelsefullt är att vi konsoli
derat ett samarbetsprogram för framti
den och fått nya vänner. • 

Artikelförfattaren är major 

och tjänstgör vid F 10 i Ängelholm. 

Kompatibla system Major Christian Christensen, divisionschef fOr Johan Röd, var en av de svenskar som fick chansen att ~yga 

Spaningsflygövningarna för det svens ett uppdrag i Tornados baksits. Det tyska spanings~ygplanet är, till skillnad från Spaningsviggen, tvåsitsig. 
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7 besöktF nd 

jaktregementet 60-årsjubilerade och över folkvimlet ses här en lågtflygande Su-27 Flanker. Foton: Rune Kronqvist 

I oktober besökte en delega
tion från F 17 i Ronneby flyg
basen Nivenskoye i Ryssland. 

Av RUNE KRONQVIST 

Iaugusti ingick flottiljchefen överste 
Lennart Pettersson i svensk delega
tion som besökte Baltijsk i Kalinin

grad-området. Chefen för den ryska 
Österjömarinen bjöd då in F 17 att 
besöka 689. Jaktregementet i samband 
med dess 60-årsjubileum. 

F 17 flottiljchef, överste Lennart Pettersson, tas 
emot av ryska officerare efter ankomsten. 

De båda ländernas försvarsministrar sam 
tyckte och så kom det sig att tio personer 
från F 17 avreste till Nivenskoye den 14 
oktober i en TP 84 Hercules. Därutöver 
flög flottiljchefen själv över en J A 37 
J aktviggen, följt aven tvåsitsig SK 37 
från F 4 på Frösön. På plats i Ryssland 
anslöt militärattachen med tolk. 

689. Jaktregementet firade sin 60-års
dag med att bl a avtäcka bysten av sin 
store krigshjälte A I Pokrysjkin. Det 
gjordes med uppstä llning av regemen
tet och i närvaro av Pokrysjkins änka 
samt många veteraner. 

Festligheterna fortsatte med flyg
uppvisning med bland annat Su-27 
Flanker. Sverige bjöd på uppvi sning 
med Viggen, flugen av kapten Anders 
Eriksson. 

Beträffande flyguppvi sningar märk
tes skillnader mellan ryska och svenska 
förhållanden. En Su-27 gjorde en låg
flygning över publik som om den gjorts 
aven svensk pilot antagligen hade lett 
till avstängning. När flygplanet taxade 
in, gjordes det in i publikhavet utan någ
ra som helst avspärrningar. 

Vänlig atmosfär 
Förväntningarna hos de ryska värdarna 
var stora och atmosfären var vänlig och 
hjälpsam. För markpersonalen uppstod 
egentligen bara ett missöde, som bör 
leda till eftertanke inför kommande ut
lands besök. När Viggen skulle tankas 

Major Leif Possung iklädd en typ av hjälm som 
används av ryska flygtekniker. 

var inte bränsleanslutningen riktigt tät 
och bränsle läckte ut. Ryska tekniker 
försökte om och om igen och bokstav
ligen duschade i flygbränsle. Deras at
tityd var det inget fel på - det fanns inga 
problem, allt skulle gå att lösa. Det tog 
visserligen väldigt lång tid att tanka se
dan man äntligen fått tätt. Men inter
mezzot gav oss också erfarenhet i hur 
problemet kan lösas en annan gång. 

Svenskarna var även inbjudna att del
ta i jubileets festmiddag , med bl a åt
skilliga tal till hjältar och regementets 
historia. Bland kulturella inslag kan 
nämnas ett teaterbesök där man spela
de My Fair Lady - på ryska. 

Det råder ingen tvekan om att besö
ket, av båda parter, upplevdes som po
sitivt. Vi på F 17 ser fram emot ett 
svarsbesök. • 

Artikelförfattaren är kapten och teknisk officer 
vid F 17 i Ronneby. 
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Sverige har i flera år deltagit i Till skillnad från tidigare hade Sverige 
den internationella nu AE-förmåga. F 7 i Såtenäs medver

Partnerskap för Freds-övning kade i övningen med en TP 84 Hercu
les med besättning. AE-teamet bestod en Cooperative Bear. 
av läkare och sjuksköterskor från F 7, För första gången kunde 
Försvarets sjukvårdscentrum och akut

Sverige med egen utrustning sjukvården i Lidköping samt en civil in
genomföra en evakuerings tensivvårdsutrustad ambulans med föra
flygning av svårt skadade i TP re. Utrustningen lånades ur militära 

84 Hereules. förråd och av Landstinget. 
På plats i polska Krakow monterades 

AB-utrustningen upp i flygplanet på nå
gon timma. Under de första övnings

Av GUNNAR HÖRDING & PETER LIANDER dagarna studerade teamet de andra län
dernas AE-arbete och flög med dem 

A

o under uppdrag. Sedan genomfördes de 


rets upplaga av PFF-övningen två svenska uppdragen. Skademarkö

Cooperative Bear genomfördes i rernas medicinska problem varierade 

slutet av september i Polen med från enkla skador till mycket allvarli


deltagande från 18 nationer. ga och intensivvårdskrävande fall . 

Övningens målsättning var att i freds Ambulansen, med en intensivvårds

tid kunna genomföra en humanitär plats, kördes in i flygplanet. Därutöver 
hjälpinsats med militära flygplan . En rymdes åtta bårplatser i flygplanet, va
viktig del av hjälpinsatsen är Aerome rav en till två med utrustning för kva
dical Evacuation (AB), dvs evakuering lificerad övervakning. 
av sjuka och skadade med flygplan. Belysningen i flygplanet är dålig och 

bullernivån hög, men god vårdkvalitet 
kan nås med bra medicinsk övervak
ningsutrustning. Fördelen med denna 
"öppna cargo-lösning" är att utrust
ningen ryms på två till tre vanliga EU
lastpallar. Den kan därför, tillsammans 
med ett AB-team, enkelt tas med vid en 
materiel transport till exempelvis Koso
vo. Efter urlastning kan teamet enkelt 
montera upp sin utrustning och däref
ter vara redo för ett AE-uppdrag. Den
na modell har i många år med framgång 
praktiserats av det brittiska flygvapnet. 

Erfarenheterna från Coop Bear 99 
visade att uppdragen hade kunnat ut
föras med god medicinsk säkerhet även 
om de varit "skarpa". Men för att AB
förmågan ska kunna hållas med bättre 
kontinuitet krävs utbildning av flera 
medarbetare och viss förbättring av ut

rustningen. • 

Artikelfönattaren är flottiljläkare 
vid F 7 Såtenäs. 



Nu utvecklas ett nytt integre
rat navigeringssystem (NINS) 
för JAS 39 Gripen. Dess land
ningsfunktion kallas nytt in
tegrerat landningssystem, 
förkortat NILS. 

NILS är ett flygplansburet 
autonomt system som möjlig
gör säker landning i dåligt vä
der utan krav på särskild 
markutrustning. 

Av LEIF ANDERSSON & PREDRAG PUCAR 

Iygvapnets taktik för att undvika 
bekämpning på marken är att spri
da flygplanens klargöring till ett an

tal flygbaser men även inom varje flyg
bas. För att landa i dåligt väder används 
det s k TILS-systemet som består av 
markstationer på flygplatserna och mot
tagare i flygplanen. 

Antalet tillgängliga markstationer 
stämmer inte överens med antalet till
gängliga banor. Ur spridningssynvinkel 
är detta är en begränsning. Men nu finns 
tekniska lösningar inom räckhåll för att 
skapa ett flygplansburet autonomt land
ningssystem som ger möjlighet till in
flygning i dåligt väder till de flesta till
gängliga banor i landet. 

Vid Saab Gripen och Saab Dynamics 
i Linköping pågår utvecklingen av 
JAS39 Gripens nya navigerings- och 
landningssystem. I navigeringsfunktion 
benämns systemet NINS - Nytt Inte
grerat NavigeringsSystem - och i land

ningsfunktion NILS (där L står för vid en moJnbas ned till 60 meters höjd. 
landning) . Systemen innebär inte till Förutom att landningssystemet är 
försel av någon ny utrustning. Här sker världsunikt så utförs även arbetet på ett 
i stället mjukvaruförändringar och till för Saab AB lite unikt sätt. Projektdel
försel av databaser. NILS ska tillåta tagarna är från Saab Gripen och Saab 
landning på nästan alla banor i landet Dynamics AB. Företagen har satt ihop 
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ett team bestående av högt kvalificera
de ingenjörer som arbetar tätt till sam
mans utan hänsyn till att de faktiskt for
mellt hör till två företag. 

Under förstudiefasen, som i cirka 18 
månader har bedrivits som ett forsk

nings- och teknikutvecklingsprogram , 
har denna samarbetsform fungerat ut
märkt och grunden har lagts till 
NINS/NlLS . Framgången har sannolikt 
sin gnmd i en blandning av unga ingen
jörer med farska kunskaper från högsko-

Foto: Peter liander/Försvarets bildbyrå 

lan, erfarna ingenjörer, forskarutbildade 
ingenjörer och goda kontakter med Lin
köpings Tekniska högskola. 

NINS/NlLS är beställt av Försvars
makten via Försvarets Materielverk 
genom vidareutvecklingsprogrammet 
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för JAS 39 Gripen. Målsättningen är att 
systemet ska introduceras i Gripens del
serie tre och senare retromodifieras i 
övriga flygplan. 

Tekniken 
Det nya landningssystemet är egentli
gen steg två i ett större utvecklingsar
bete. Steg ett är att utveckla ett navi
geringssystem som är tillräckligt bra så 
att det kan användas sorn grund för 
bland annat ett landningssystem. Föru
tom att ett navigeringssystem med höga 
prestanda kan användas för landning, 
öppnar det möjligheten för många 
andra tillämpningar såsom bättre läges
information vid attackrobotskjutning 
och som övningsuppföljningssystem. 

Provflygningar i Gripen kommer att 
genomföras under 2000 och testflyg
ningar i en experimentmodul i skol
flygplanet SK 60 har redan genomförts. 

Nytt integrerat 
navigeringssystem 

NINS är ett flygplansautonomt navi
geringssystem, d v s det behöver ing
en information utanför flygplanet för att 
fungera. Systemet ska dock kunna ut
nyttja extern information då den finns 
tillgänglig. NINS bygger på att avan
cerad datafusion tillämpas på ett antal 
olika informationskällor. Informa
tionskällorna i systemet är: 
• Radarhöjdmätare 	 (RHM). Finns 

idag i flygplanet och används i NINS 
för att mäta avståndet mellan flyg
planet och marken. 

• Terrängdatabas. Gripen kommer att 
bära med sig tre databaser med varie
rande typ av informationsinnehåll. 
Den största databasen är en eleva
tionskarta över Sverige. Lantmäteri
verket har tagit fram databasen som är 
ett nät med 50 meter mellan noderna 
över hela Sverige. Sedan har höjden 
över havet för varje nod lagrats i ele
vationsdatabasen. Databas nummer 
två är en markanvändningskarta som 
berättar vilken typ av terräng (tät skog, 

framtagen av Lantmäteriverket. Data
bas nummer tre, som är framtagen av 
Försvarsmakten, innehåller alla upp
satta hinder i Sverige, t ex mobiltele
fonmaster och vindkraftverk. 

• Luftdatasensor (ADC). Den här sen
sorn är en av de viktigaste i flygplans
systemet eftersom den förser piloten 
och styrsystemet med information om 
fart och höjd. Höjden är en höjd över 
en tryckyta, t ex havsnivå. 

• Tröghetsnavigeringssystem (TNS). 
Är idag en central sensor i Gripen och 
kommer så att förbli. Det är en upp
sättning accelerometrar och gyron 
som kan mäta flygplanets acceleration 
och rotation. Detta ti Ilsammans med 
att man vet var man startar används 
sedan för att "dödräkna" fram flyg
planets position. 

Fördelen med TNS är att det kan 
mäta väldigt högdynamiska förlopp. 
Nackdelen är att det sakta driver iväg 
med tiden på grund av ofullkomlig
heter i sensorerna. 

Detta är de sensorer som är grunden i 
NTNS. De första tre informationskäl
lorna används för att beräkna f1ygpla

nets position med en terrängnaviger
ingsalgoritm. Denna är en komplex och 
högst olinjär datafusionsalgoritm som 
utvecklats av Saab Dynamics AB. 

En första variant av TERNAV sitter 
redan i AJS 37 Viggen och används 
operativt med stor framgång. Två saker 
skiljer det TERNAV som kommer att 
sitta i Gripen från det i Viggen. Gripen
varianten är en vässad/vidareutvecklad 
TERNAV, där bland annat ideer frän 
avancerade målföljningsalgoritmer med 
parallella filter har anammats. 

Den andra skillnaden är att TERNAV 
i Gripen är fullt integrerad med övriga 
sensorer, till skillnad frän Viggen-lös
ningen. Där fyller den samma funktion 
som en vanlig pilotfix , d v s positionen 
frän dopplernavigeringssystemet korri
geras med TERNAV-data , men inga 
uppskattningar av fel i sensorerna görs. 

I NTNS används tillståndsmodeller
ing (ett sätt att skriva upp de trettiotal 
differentialekvationer som gäller för 
systemet) och ett s k extended Kalman
filter för att integrera informationen. 

Förutom de sensorer som ingär i 
grundsystemet ska även GPS och en va
riant av avståndsmätning med radio

gles skog, åker, etc) som ftnns i en viss Terrängdatabasen innehdller 200 miljoner punkter med 50 meters mellanrum. Flyghinderdatabasen inne
koordinat. Den databasen är också hdller 5000 hinder som är över 40 meter. Markanvändningsdatabasen innehåller 14 typer av vegetation. 
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system kunna datera upp systemet för 
att ytterligare öka dess prestanda. NINS 
är designat så att vilken sensor som 
helst som ger information om flygpla
nets läge relativt jorden kan integreras. 

Nytt integrerat landningssystem 
Gripens framtida landningssystem 
bygger på det ovan beskrivna navi
geringssystemet. Det är framför allt två 
egenskaper som är viktiga: god posi
tionsuppfattning och medvetenhet om 
systemets prestanda. Den sista egen
skapen är den som tillkommer i en flyg
säkerhetskritisk tillämpning såsom 
landning. 

Övervakning av att systemets pre
standa stämmer överens med de 
prestanda som systemet anger kallas 
integritetsövervakning. När integritets
övervakningen ger larm att någon sen
sor är fel, fortsätter en självdiagnos
funktion att fastställa vilken sensor 
som är felaktig. 

I NILS kommer således inte säker
heten att byggas in genom att man 
bygger parallella system , utan i stället 
kommer NILS att ha inbyggd integri
tetsövervakning och självdiagnos. 
Självdiagnosen bygger på analytisk re
dundans, d v s genom kunskap om sam
banden mellan de olika naviger
ingsstorheterna kan man genom att 
tillämpa modell baserad feldetektering 
och feldiagnos, lista ut vilken sensor 
som har börjat ge felaktig information. 
Detta bygger på att man har goda kun
skaper om och matematiska modeller 
för de ingående sensorerna, vilket man 
oftast har i navigeringssammanhang. 

Informationen från integritetsöver
vaknings- och självdiagnossystemet an
vänds sedan för att koppla ned land
ningssystemet från högsta mod till 
någon av de lägre moderna. Målet är att 
uppnå högsta möjliga prestanda givet 
kvarvarande felfria sensorer. Trots att 
systemet är i hög grad integrerat får det 
inte rasa ihop som ett korthus vid ett fe
lutfall utan en s k graceful degradation 
ska ske. 

Att slutligen certifiera det här land

ningssystemet är en utmaning. Det är ju 
inte en utrustning som ska certifieras, 
vilket brukar vara normalt förfarande, 
utan en samling algoritmer och deras 
statistiska egenskaper. 

På grund av detta kommer en ny me
todik and användas. Metodiken för cer
tifiering kommer från den civila luft
farten och kallas RNP (Required 
Navigation Performance). Den bygger 
på att man uttrycker risker för att oöns
kade saker ska hända. Till exempel 
måste risken att man befinner sig utan
för det hinderfria området vid en flyg
plats vara väldigt låg, eftersom risken 
för haveri då är hög. Kraven kan då 
åskådliggöras som två tunnlar (en inre 
och en yttre). Om man ser osäkerheten 
i sin positionsuppfattning som en tre
dimensionell bubbla kring flygplanet, 
så är kraven uppfyllda om flygplanet in
klusive bubbla lyckas ta sig hela fina
len till beslutshöjd utan att bubblan tar 
i tunnelväggen. Se bilden ovan. 

Framtida möjligheter 
Navigeringssystemet är normalt en vik
tig del i ett flygplanssystem. Med 
NINS/NILS öppnar sig emellertid ock
så en rad andra möjligheter där ter
rängdatabasen spelar en central roll: 

Landningssystemet certif/eras efter de så kallade RNP-parametrarna (Required Navigation Performance). 
Dessa ör: • Noggrannhet • Kontinuitet ·Integritet •Tillgänglighet 

• Automatisk upptagning av flygplanet 
vid risk för kollision med mark. Det
ta är även en civilt mycket användbar 
funktion, då en av de vanligaste ha
veriorsakerna är så kallad CFIT (con
trolled llight into terrain). 

• Terrängföljning för att kunna flyga 
lågt under alla väder- och ljusför
hållanden för att undvika fientlig 
radar. 

• 	Två geografiskt väl åtskilda flygplan 
med passiva sensorer och datalänk
förbindelse kan med stor noggrann
het mäta in fientliga flygplan med så 
kallad kryss pejl om noggrannheten 
i egen position är stor. 

• 	Noggrann inmätning av markmål 
med hjälp av passiva sensorer. 

• Syntetisk terrängpresentation i HUD 
(Head Up Display) som hjälp vid låg
flygning under mörker och i dåligt 
väder. 

• Virtuell 	 omvärlds presentation 
cockpit. 

Leif Andersson är överstelÖjtnant 
och tjänstgör vid Militära flygin

spektionen i Högkvarteret. 
Predrag Pucar är system ingenjör 

vid Saab Gripen i Linköping. 
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Försvarsmaktens Halmstad
skolor är samlingsnamnet (ör 
sex olika skolor. En av dem är 
Flygtrafiktjänstskolan, som 
utbildar personal (ör de mili
tära delarna av flygtrafikled
ningen. 

Ett viktigt utbildningshjälp
medel är simulatorn, där ele
verna kan övas i realistiska 
situationer. 

Av ULF SJÖDAHL 

Flygtrafiktjänstskolan , FFL, är den 
minsta skolan inom Försvarsmak
tens Halmstadskolor (FM HS). 

Men den är också unik genom sin kopp
ling till såväl Försvarsmakten som Luft
fartsverket. Skolan utbildar i första hand 
personal för de militära delarna inom 
flygtrafiktjänsten. Här är det Luftfarts
verket som i fred har huvudansvaret. 
Det är först vid beredskapshöjning som 
försvaret tar över ansvaret. 

Detta system säkerställs genom att en 
viss del av flygledarna också är reserv
officerare i flygvapnet. Dessa får sin ut
bildning på FFL. All kompetenshöjan
de utbildning för trafikavveckJing inom 
flygbassysteme t genomförs på FFL, 
som också är sammanhållande för ut
bildningar i övrigt inom flygtrafik
tjänstens krigsorganisation . 

Kopplingarna mot såväl FM som LFV 
återspeglas också inom organisationen 
där det fums sex försvarsmaktsanstälJda, 
tre yrkesofficerare på utbildningssidan 
och två inom verksamhetsledningen 
samt en civilanställd. Luftfartsverket är 
anställningsmyndighet för elva flygle
dare och flygledarassistenter. 

Varje år utbildas cirka 100 elever vid 
skolan, fördelat på olika kurser. Anta
let elevdagar är omkring 3 300 årligen. 

Skolan låg tidigare i Ljungbyhed men 
flyttade till Halmstad i december 1998. 
Sedan dess har det varit en förändrin
gens tid för FFL, men nu är man på nytt 
rustad att möta framtiden.-En ny flyg
trafiktjänst- och ledningsträningssimu
lator håller på att tas i bruk. De första 
eleverna började sin utbildning i början 
av september. 



Foto: Per Josse/Försvarets bildbyrå 

LAKS - en simulator 
I och med flyttningen av FFL till Halm
stad integreras FFL:s simulator kallad 
FLAKS, som togs i bruk i Ljungbyhed 
på hösten 1994, med Bas- och Under
hållsSkolans ledningsträningsanlägg
ning. Anläggningen uppgraderas och 
byggs ut för att fylla båda skolornas be
hov av realtidsstöd vid simulering och 
utbildning. Det nya namnet på simula
torn anpassades för Halmstad till LAKS 
(Ledningstränings, flygtrafiktjänst och 
kommW1ikationsimulator). 

Simulatorn rymmer en avsevärd po
tential för olika typer av ledningsträ
ning med krav på flexibla sambands
lösningar, stöd för hantering av flyg
och markförband i realtid, karthanter
ing, stöd för logistik, grafisk omvärld
spresentation m m. 

Simulatorn LAKS anvönds vid utbildningen av militöra flygtrafikiedore hos Flygtrafikiedorskolan (FFL) i 

Halmstad. FFL ör en av sex skolor som tillhör Försvarsmaktens Halmstadskolor. På bilderna övar EmmaLi 

Edenbrink tillsammans med intruktören Bertil Eriksson. 

När övningarna på flygbaserna blir allt 
färre kan flygledare och annan led
ningspersonal här få den träning och 
uppdatering som behövs för att behålla 
behörighet och kompetens på sin flyg
bas genom att en kopia av denna byggs 
upp i LAKS. 

Man kan också i framtiden tänka sig 
att från LAKS simulera mot skarpa an
läggningar, t ex uppdatera personalen 
innan riktigt flyg anländer i samband 
med övning på flygbas. Inför ett inter
nationellt uppdrag kan personalen möta 
den kommande miljön redan i simula
torn i Halmstad. 

Genom den öppna arkitektur som 
skapas i Mandators nya simulatorplatt
form CATS 4.0 och som LAKS bygger 
på, kan nya system integreras i den si
mulerade miljön. Exempel på sådana är 
SIGMA RDP och AMP, ett radarpre
sentations- och meddelandehanterings
system som är på väg ut på flottiljer och 
krigsbaser, luftlägessystemet LuLis och 
framtida informationssystem. 

Utbildning och utveckling 
Förändringar till följd av politiska be
slut är något som alla påverkas av inom 
försvaret. För FFL:s del innebär det att 
man deltar i förändringsarbetet med 

flygtrafiktjänstens krigsorganisation 
som stöd åt Högkvarteret. En reviderad 
krav bild håller på att växa fram som 
skall omsättas i utbildningsvärlden. 
Samtidigt pågår en utbildningsöversyn 
inom Luftfartsverket och dessa föränd
ringar tillsammans kräver arbetsinsat
ser men lägger också grunden för fram
tiden och skapar nya möjligheter och 
perspektiv. 

Kombinationen flygledare/reservoffi
cer kommer även i framtiden vara grun
den för krigsorganisationen och med ett 
fårre antal reservofficerare kommer kra
ven att öka vad gäller förmågan att leda 
och utveckla verksamhetsområdet. 

Nya system, ny taktik, internationell 
verksamhet och snabbare stridsförlopp 
gör att reservofficerarna inom flygtra
fiktjänsten kommer att behöva en ökad 
och mer mångsidig utbildning och 
tjänstgöring än hittills för att bibehålla 
kompetensen. 

Genom satsningarna som nu gjorts 
vid etableringen i Halmstad och den 
samlade kompetens som fmos inom FM 
HS har grunden för goda utbildningsin
satser nu lagts. 

Artikelförfattaren är chef för 

Flygcrafoktjänstavdelningen vid FFL. 
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SK 37E Viggen fOlier IR-facklor under en övning över Bottenhavet. 

Den tvåsitsiga SK 37 Viggen 
modifieras nu för att kunna 
förses med motmede/s- och 
störutrustning. Den nya 
benämningen är SK 37E. 

Flygplanet kan användas 
som stör(1ygplan under 
övningar och användas för 
att åstadkomma en realistisk 
telekrigsmiljö. 

Under hösten har flygutprovning 
av SK 37E, en tvåsitsig Viggen
version med elektronisk störut

rustning, genomförts av F 4 på Frösön 
och FMV:Prov, Malmen. Den kommer 
att användas som störflygplan vid ut
bildning av piloter, stridslednings- och 
luftvärns personal. 

I det nya utförandet kommer 37 
"Erik" att ersätta J 32E Lansen i rollen 
som störflygplan vid övningar och 
praktisk utbildning i telekrig. 

Vid en första anblick ser flygplanet 
ut som en vanlig SK 37, men det är 
långt ifrån vad det är. Vid en närmare 
granskning ses en ny antenn på rygg
åsen och att noskonen har fått en ny 
markering. 

Den stora skillnaden är uppenbar när 
man tittar ner i baksitsen. Då framgår 
det tydligt att det inte är ett vanligt skol
flygplan . Här finns all den utrustning 
som behövs för att styra de olika stör
utrustningarna. 
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Flygplanet 
Det speciella med SK 37E är att den på 
ett par dagar kan konverteras från stör
rollen till skolrollen och vice versa. 
I störrollen kommer SK 37E att bära 
de störutrustningar som används vid 
bland annat utbildning i telekrigföring 
(Electronic Warfare) och vid utprov
ningar av störtaktik och -teknik. 

Flygplanen är baserade vid F 4 och 
ingår i en TISfTK-grupp (typinskol
ning/telekrig) som är samgrupperad Viggens sko/version SK 37 har modifierats ror at! kunna användas som storflygp/an. De tillhör F 4 pd Frösön. ~ ~ ~ 
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I. Remsor, strdk och puffar rör on maskera och vilseleda 

2. EskorlStörn~~~~"""'-======;;~~ -3. Störning rör egenskydd, tex. släpande 

4. Facklor, mot vörmesökande robotar 

med andra divisionen - David Blå - vid 
Den nya instrumentpanelen i bakflottiljen. 
sits pd SK 37E. Till vänster ses

Modifieringen innebär att SK 37E har 
manöverpanelen ror störkapseln

fått "AJS-standard ", d v s datastav och U/22A samt knappar till KB-kap
databuss för att kunna utnyttja PLA-an seln. I mitten finns manöverpane

läggningen vid företagsplanering och len ror brusstörsöndaren G-24 
ett arv från J32E Lansen. Till höutvärdering. Vidare har navigerings 
ger sitter den nya rdrgdisplayen till 

systemet uppgraderats väsentligt med 
GMA ror styrning av störkapseln

bland annat terrängnavigering och in U95. ett system som sammanta
tegrerad GPS . I baksits har även en se get kallas Axel. 

parat flygradio installerats för opera
törens speciella uppgifter. 

Jämfört med J 32E Lansen har SK rustning för att störa flygradio. Skälet 
37E bättre fart- och räckviddsprestan är bland annat utrymmesbrist. Dock är 
da och det har tillkommit möjlighet att möjligheterna till god störning vid ut
falla facklor. Viggen saknar däremot ut- bildning av piloter tillgodosedd med 

Jakt DueUsituationer 

A Fas 2. 
När anfallande flygplan befinner sig inom räckvidd (porte) (iir de olika luftvärnssystemen eller jaktflyg 
används motmedel ror egenskydd dd dessa behövs. Det är viktigt att störningen sker med korrekt störform 
och inte stör i onödan sd att man inte "pekar ut" sig själv. De flesta robotar och invisningssystem har 
"HOr-funktioner (home on jam), vilket gör att roboten själv kan söka sig till störarens signaler. Signal
sökande robotar avfyras mot sändande radarstationer frdn så kallade SEAD-flygplan (suppression of 
enemy air defence). 

Fas /. 
Före anflygning ör syftet att i tid och riktning dölja 
och/eller vilseleda ror stridsledning (stril) och annan ra
darspaning var och nör det verkliga anfallet kommer 
Ufr Bekaa~alen och Desert Shield/Storm). Detta ge
nomrors bland annat med bakgrundsstörning, falska 
mdl - exemplevis droner och RPV - och remsrdllningar. 
Nör de anfallande flygplanen närmar sig mdlomrddet 
gäller det att även täcka in jaktflyg och luftvärn. 

den nya störkapseln U95. Av de åter
stående 14 tvåsitsiga Viggen-flygplanen 
kommer tio att modifieras till E-version. 
Arbetet utförs i Luleå av Försvarsmak
tens Flygverskstäder. Hittills har tre 
flygplan levererats, varav ett används av 
FMV:s prov avdelning på Malmen. 

Rutinerad personal 
Förbandet består inledningsvis av pilo
ter och störoperatörer från den 1997 
nedlagda Målflygdivisionen i Linkö
ping. Piloterna har tusentals timmars 
flygtid på stridsflygplan, bland annat 
Draken, Viggen, Lansen och SK 60. På 
sikt ska även andra piloter ur F 4 börja 
flyga SK 37E. 

Störoperatörerna har även de tusen
tals flygtimmars erfarenhet i stridsflyg
plan, alla med en navigatörsutbildning 
i botten. De flesta var tidigare krigspla
cerade inom lättattacken. Alla har dess
utom god erfarenhet från STRIL-syste
met och några håller genom 
växeltjänstgöring fortfarande sin flyg
stridsledarkompetens levande. 
Dessutom har störoperatörerna många 
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Fas 3. ~ 
Eft.er an(allet ör det lika viktigt - om inte viktigare - att 
ordna med en säker utpassage. Detta görs b/and annat 
med eskortstörning, rems(i:illning och bokgrundsstärning. 
Korridorer kan skapas med hjälp av störning samtidigt 
som signa/sökande robotar avfyras mot de söndande 
radarstationerna (rdn SEAD-f1ygp/an. 

, ......., . 

Eskortlmedstörare 

års erfarenhet från alla de övningar och 
utbildningar som genom åren ägt rum UTRUSTNING TILL SK J7E VIGGEN 

ute vid flygförbanden, under samöv
ningar med luftvärn samt med marina Apparat 27, AJS 37-familjens radarvarnare, sitter innanför de spetsiga rado

enheter. Detta sammantaget med spe mer som sticker ut mitt på vingens framkant och längst bak på kroppen ovan

cialistkurser inom radar och telekrig är för motorns utblås. 

operatörerna väl rustade för att möta U22/A, motmedelskapsel för egenskydd som bärs under höger vinge. 
det uppdämda behov som filll1s hos 
Försvarsmaktens olika förband. KB, rems- och fackelfällare som hängs under hö


ger och/eller v änster vinge. Denna kapsel kommer 


Telekrig i praktiken 
 att möjliggöra övningar där störning mot flygplan 

SK 37E Viggen kan användas i flera rol radar kan genomföras samtidigtsom facklor fälls 

ler under större övningar. Främst som för att störa IR-målsökare på tex robot 74. 

med- och eskortstörare, men i utbildar G24, brusstörsändare på S- eller C-band som 
rollen även som ett taktiskt stridsflyg sitter i nosen. Radomen har modifierats med ett "fönster" för att inte dämpa
med motmedel för egenskydd. Till signaler på S-band (2-4 GHz) och C-band (4-8 GHz), markeringen på rado
sammans med störutrustning (U22/A, men visar detta "fönster". 
U95, KB, BOL m fl) på andra flygplan 
ingående i övningar kommer den fram U95, motmedelskapsel som när den hängs under 

tida telekrigbilden att mer överens vänster vinge på SK 37E går under namnet Axel. 

stämma med övriga länders möjlighet Detta för att markera att störoperatören har full fri

till elektronisk störning. Detta ger pilo het att styra kapselns funktioner via sin GMA (ge

ter samt radarpersonal på marken stör nerell manöverapparat) och får allt presenterat på 

re möjlighet att öva i en mer realistisk en färgdisplay. Detta gör det möjligt för operatö

telekrigsmiljö. ren att under passets gång variera störformerna och 


När ett anfall planeras ingår telekrig 
 dess parametrar med hänsyn till önskad effekt. An

som en del i den normala planeringen. vänd på JA 37 Jaktviggen har U95 har en mer au

Syftet är att med störning över tiden tonom funktion. 

nedsätta och trötta ut de operatörer som 
är beroende av sina radarstationer för Övrig utrustning 

BT 53 laserreflektorpod. Används för verifiering av övningsskott från luftatt kUlll1a verka. Detta kan genomföras 
värnssystem med laser (lågeffektlaser används under fredstid för att inte skapå olika sätt, men syftet är att under

lätta för det anfallande förbanden och da flygande besättningars ögon). 

att vilseleda eventuella robotar vid be FR 31. Flygradio 31 är installerad i baksits för att säkerställa att störoperatören 
kämpningsförsök. • kan, oberoende av föraren, på separat frekvens hålla radiokontakt med t ex stör

ledaren på STRIL. 
Artikelförfattaren är kapten och 

störoperatör vid F 4 Frösön. GPS integrerad med övrig navigeringsutrustning. 
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Skolflygplanet SK 60 är åter 
i drift efter det långa flyg
stoppet. Orsaken till motor
störningarna är klarlagd och 
flygplanen tas nu successivt 
i drift. 

När flygst01>1>et hävdes 
prioriterades flygutbildningen 
vid Flygskolan i Ängelholm, 
som återu1>1>togs i oktober. 

Av SUNE ALSGREN 



Flygstoppet för samtliga SK 60 med 
RM IS-motorer infördes i augusti, 
men problem med korta drag

kraftsbortfall hade förekommit sedan 
hösten 1998 (se FY-Nytt 3/99). 

Yad var orsaken till motorstörning
ama? Den frågan ställde sig också ingen
jörerna vid Försvarets Materielverk 
(FMY) när det inrapporterades drag
kraftsminskningar från förband som flög 
de SK 60 som försetts med de nya 
motorerna RM IS. Det är ju en ny mo
tor, bör den då inte vara felfri åtminstone 
i början? Trots ett omfattande mark- och 
flygprovprogram under typarbetet har 
det ändå inträffat motorstörningar. 

Felen gick inte att återskapa vid fel
sökning i flygplanet men händelsen ve
rifierades genom avläsning av registre
rade motordata i motorns ECU 
(Electronik ControI Unit). 

ECU:n är den enhet som reglerar mo
tordragkraften genom signaler från ett 
antal givare i flygplanet och från piloten 
med dragkraftsreglaget. Om ECU:n inte 
fungerar inom vissa bestämda gränser 
ska av säkerhetsskäl ned koppling ske till 
nödregleringsmod, så kallad mek-mod 
(mekanisk mod). Det bedömdes att det 
sämsta läget som skulle kunnat uppstå 
p g a dessa motorstörningar, var att båda 
motorerna kopplade ner i mek-mod. Nå
gon förhöjd risk för motorstopp be
dömdes inte föreligga . 

Flygning med båda motorerna ned
kopplade i mek-mod utgör inget pro
blem för säker hemflygning, trots att 
båda motorerna i det läget ger betydligt 
lägre dragkraft än normalt. Därför be
slutades att SK 60 fick flygas, men med 
vissa restriktioner beträffande start och 
flygning. Faktorer som påverkades var 
bland annat banlängd, lufttemperatur 
och yttre last. 

Det bestämdes också att utredning av 
orsakerna till störningarna skulle fort
sätta. 

Fel i elsystemet 
När det visade sig att felorsaken inte 
gick att spåra beslöts det att börja från 
grunden. Det hade konstaterats att fe
len fanns i flygplanet , inte i motorer
na . FMV:Prov i Linköping fick i upp
drag att tillsammans med personal från 
FMV:s flygsystemavdelning i Stock
holm gå igenom flygplanets elektriska 
system. Inga resurser sparades för att 
försöka att komma tillrätta med pro
blemet. 

Efter åtskilliga prov konstaterades att 
felet uppstod genom att flygplanets el
system momentant påverkade insigna
len till motorns ECU, som reagerade 
typenligt med motoravdrag. 

Var felet i flygplanet fanns, upptäcktes 
först vid vattenbegjutningsprov som ge
nomfördes gemensamt av personal från 
FMV, motortillverkaren Williams-Rolls 
och Saab. Personalen ingick i en "task 
force" som hade bildats för att snarast ta 
fram åtgärder för att lösa problemen. 

Åtgärdspaket 
Ett åtgärdspaket, bestående av fyra de
lar, har tagits fram och är under infö
rande. Den första delen, som omfattar 
kontroll och viss modifiering i elsyste
met, måste vara införd innan flygning 
med respektive flygplan får återupptas. 

Ytterligare åtgärder som ska vidtas är 
tätning av flygplanen mot vatten, för att 
skydda vitala delar i elsystemet, samt 
granskning och vid behov modifiering 
av flygplanets elsystem. Slutligen ska 
mjukvaran i ECU:n modifieras. 

Förorening 
Under tiden som utredningen pågick 
uppstod en ny felyttring, där motorns 
varvtal ökade trots att föraren drog av 
gasen. Denna händelse bedömdes så 
allvarlig att SK 60 belades med nytt
jandeförbud i avvaktan på utredning av 
det inträffade. 

Den felaktiga motorn sändes till till
verkaren för felsökning. Där konsta
terades att det fanns en förorening, i 
motorns mekaniska bränsleregler
system (HMU), som blockerade den 
funktion som ska minska bränsle
fIödet vid avdrag. 

Utredningen visade också att denna 
störning inte hade något gemensamt 
med de tidigare motoravdragen utan 
kunde klassas som en enstaka hän
delse. Flygstoppet skulle kunna hävas. 
Motortillverkaren rekommenderade 
dock ett ändrat handhavande av mo
torn för att minska risken för denna typ 
av störning. 

Den åtgärd som införts innebär att pi
loten före utkörning till start ska kon
trollera att motorn kan kopplas ner i 
mek-mod och tillbaka till normal-mod 
igen. En felfri motor ska då ge en liten 
ökning av N2-varvet i mek-mod, vilket 
ska återställas när normal-mod inkopp
las igen. 

Åter i luften 
Flygning har endast beviljats för flyg
plan som inte är modifierade med nytt 
flyglägesinstrument. Det har vid fel
sökning framkommit, att det nya lod
gyrot har sådana kvalitetsbrister, i hu
vudsak FaO (främmande partiklar), att 
dessa måste avhjälpas innan lodgyrot 
får användas i SK 60. Gyrona åtgärdas 
för närvarande hos Celsius Aerotech 
AB och tillverkaren i USA. 

Samtliga SK 60 beräknas vara i drift 
under det första kvartalet 2000. • 

Artikelförfattaren är ingenjör 
vid Flygsystemavdelningen 
i Försvarets Materielverk. 



Högskolestudier hos US Air Force 

Som elev vid Försvarshög
skolans chefsprogram fick 
majoren Per Nilsson en unik 
chans - att studera vid Air 
Command and Staff College i 
USA hos det amerikanska 
flygvapnet. 

Här berättar han om ett 
intressant och givande studie
år med hög studietakt i en 
internationell miljö. 

Av PER NILSSON 

Arlike/(cirfattaren major Per Nilsson har under ett 

dr studerat vid det amerikanska flygvapnets Air 
Command and Stoff College i delstaten Alabama. 

Foto; Håkan Brandt 

Vill du gå ett år på Air Command 
and Staff College i USA? Jag fick 
frågan i februari 1998 som elev vid 

Försvarshögskolan i Stockholm. 
- Så klart jag vill. Men vad är det? 

Och hur går det med fruns jobb? Hur 
passar det barnen? Tusen tankar flög 
genom huv udet. 

Montgomery och Maxwell 
I juni 1998 anlände vi till staden Mont
gomery i Alabama. Befol.killngsmässigt 
stort som Malmö, fast geografiskt mera 
utbrett. Att Montgomery ligger i södern 
går inte att ta miste på. Sommartid lig
ger temperaturen kontinuerligt mellan 
35° - 40° C. Dessutom med hög luft
fuktighet som gör det ännu klibbigare. 
Något vi inte heller var vana vid är de 
orkanliknande stormar som emellanåt 
förekommer. 

I Montgomery finns det två baser till
hörande det amerikanska flygvapnet, 
Maxwell AFB och Gunter AFB. Med 
svenskt mått mätt är de gigantiska. To- . 
talt finns det cirka 10000 (!) anställda 
på de båda baserna. Båda är utbild
ningsbaser - Maxwell är huvudsakligen 
inriktad mot officerare och Gunter mot 
underofficerare. Den enda ordinarie 
flygverksamheten utgjordes av åtta 
C-J30 Hercules, som är baserade på 
Maxwell och bemannas med reservof
ficerare . 

Förutom Air Command and Staff 
College (ACSC) finns det en rad andra 
skolor och institutioner på Maxwell. 
Det börjar med deras kadettskola och 

går hela vägen upp till Air War Colle
ge (A WC) , vilket är en tio månaders 
kurs för överstelöjtnanter med siktet in
ställt på överste-nivån. 

Några av skillnaderna är att amerika
narnas motsvarighet till Försvars
högskolans stabsprogram endast är sju 
veckor lång. Men ingen elev blir heller 
befordrad med automatik utan alla 
granskas i en befordringsnämnd. 

Ytterligare skillnader är dels den tio 
månader långa ACSC som motsvarar det 
svenska tvååriga chefsprogrammet, dels 
det extra skolsteg som A WC innebär. 

På Maxwell finns också bland annat 
det amerikanska flygvapnets doktrin
centrum och School of Advanced Air
power Studies (SAAS), vilket är en tio 
månader lång creme de la creme kurs 
för de 28 duktigaste amerikanska ele
verna ur ACSC. 

Air Command and Staff College 
Elever på Air Command and Staff Col
lege är sammanlagt 600 majorer och ci
vila från 70 länder. 80 elever är ut
ländska. Under tio månader studeras 
allt ifrån Sun Tzu till hur man utarbetar 
en Air Campaign. Eleverna är indelade 
i 44 seminarier (avdelningar) med 
13-14 elever i varje. 

Utbildningen inleddes med kurser 
som bildade grunden för den fortsatta 
utbildningen, såsom Nature of War och 
War Theory, men smalnade allt mera av 
och avslutades med Aerospace Opera
tions och Framtidsstudie 2025. 

En av kurserna ägnades åt något vi 



a" 

Det amerikanska flygvapnet utbildar officerare vid två baser i staden Montgomery. Skolbiblioteket The Fairchild Ubrary är det näst största militärbiblioteket i USA. 
Endast motsvarigheten i f6rsvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C. är större. 

inte ofta spiller tid på i Sverige, nämli
gen hur konflikter avslutas. Hur ska fre
den se ut och vad ska de militära med
len åstadkomma för att uppnå denna 
fred? Att ha bestämt sig för hur det öns
kade slutresultatet ska se ut före det 
man engagerar sig i en konflikt poäng
teras särslålt av skolan. 

Diskussionsvilligheten bland de ame
rikanska kollegerna var stor. Diskussio
nerna blev ofta livliga, vilket jag tror 
mycket beror på den öppna och nyfikna 
attityden. Avundsjuka förekom sällan. 

Studietakten vid ACSC var hög. I ge
nomsnitt skulle 90-100 sidor per kväll in
studeras. Utöver detta tillkom det under 
året ett tiotal "paper"-uppgifter men även 
ett enskilt arbete som i mångt och myck
et påminner om C-uppsatsen på FHS. 

Var och en av de tio del kurserna av
slutades med prov. Den skillnad som 
görs mellan de amerikanska eleverna 
och de internationella är provtiden. 
Amerikanerna fick fyra timmar på sig, 
åtta fick de övriga. Vanligtvis bestod 
provet av två till tre uppsatsfrågor som 

Foto Per Nilsson 

skulle besvaras på totalt fem sidor (dub
belt radavstånd). 

En intressant iakttagelse är att samt
liga amerikanska officerare har minst 
fyra års universitetsstudier i bagaget, 
flertalet t o m mer än så. 

Skillnader 
Att vara officer i amerikanska försvaret 
är mera en livsstil än vad det är hos oss 
i svenska försvaret. Samtliga officerare 
svär officerseden, vilket innebär att de 
i princip är skyldiga att tjänstgöra 365 



Stabstjönstövning vid ACSC. Scenariot utspelade sig i Korea 2009. 

dagar om året. För många innebär det
ta långa arbetsdagar och tidvis även en 
del helgarbete . 

Till skillnad mot svenska förhållan
den är de fle sta officersfruarna hemma
fruar. De vanligast förekommande 
förklaringarna till detta är bland annat 
de långa arbetsdagarna, som både kan 
bli tio och tolv timmar långa. Dessu
tom flyttar genomsnittsofficeren vart 
tredje år. 

Ytterligare ett skäl som anges, och 
som också medför att kvalificerad per
sonal säger upp sig, är det höga "Ops 

federalt fångläger. Utöver att fångarna 
utför en del hantverksarbeten så klipper 
de gräsmattorna, vilket inkluderade ba
sens två 18-håls golfbanor. 

När det kommer till det sociala um
gänget finn s det en tydlig kulturell skill
nad mellan USA och Sverige. De ame
rikanska festerna är mer informella och 
har i de flesta fall karaktären av knyt
kalas . Alla tog med sig egen dryck samt 
någon form av maträtt. Eftersom kli
matet medger att det går att grilla året 
om sker detta i nio fall av tio. Klädseln 
är "casual", shorts och t-shirt. 

Det sociala livet vid ACSC var rikt. 
På bilden ses artike/f'drfattaren 
tillsammans med hustrun Toril 
Nilsson-Berge vid en fest på 
Officers Club. 

tempo", d v s det stora antalet långa 
kommenderingar som sträcker sig över 
hela jordklotet. Dessa kommendering
ar är sä llan kortare än 90 dagar. 

En annan påtaglig skillnad är hur 
baserna är uppbyggda. Förutom olika 
typer av boendeformer finns livsme
del sbutiker, klädesbutiker, bank, ben
sinstation, Burger King, swimming
pooler, låg- och mellanstadieskolor, 
fritidsgårdar, tennisbanor, stort gym 
(öppet mellan kl 04.30-22.00) samt ett 

När det kommer till de formella mid
dagarna på mässen så är det däremot 
tvärtom - de var stelare . Amerikanen 
brukar gå hem lagom efter kaffet, me
dan svensken här hemma då börjat få 
upp stämmningen. 

Familjen 
För barnen var det tufft i början. De var 
4 och 6 år gamla vid ankomsten till 
USA och talade inte ett ord engelska. 
Maxwell arrangerade en sommarskola 

för fruar och barn till de internationel
la officerarna, vilket ökade kontak tnä
tet betydligt. När den ordinarie skolan 
och förskolan började i augusti skedde 
en dramatisk förbättring . Efter ytter
ligare tre månader var barnen helt sjä lv
gående. För min hustru Toril fanns det 
ett rikt utbud av olika aktiviteter, vilket 
gjorde henne allt annat än syss lolös. 
Sammanhållningen mellan de interna
tionella familjerna var stark. 

Major Per Nilsson överlömnar en Gripen-modell till 
brigadgeneralen john R. Rosa, skolchef vid ACSC. 

Slutintryck 
Tveklöst har detta året varit en fantas
tisk erfarenhet för hela familjen. Det vi 
minns mest är alla nya vänner som vi 
har lärt känna från praktiskt taget hela 
världen. Det var ett rikt och intensivt 
socialt liv tillsammans med amerikans
ka och internationeJIa vänner, och som 
vi saknar. 

För mig personligen är det en stor för
mån att fått lärt känna det amerikans
ka flygvapnet och dess tankesätt. Lyck
ligtvis har det svenska flygvapnet också 
under innevarande skolår fått en plats 
på ACSC, vilket hör till undantagen, det 
brukar förflyta ett antal år mellan gång
erna som flygvapnet får tillträde till 
denna kurs. Förhoppningsvis kommer 
möjligheterna att finnas även i fram
tiden. • 

Artikelförfattaren är divisionschef och 

tjänstgör vid F 10 i Ängelholm. 

Mer information om Maxwell 
AFB finns på Internet: 

www.au.af.mil 
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UTBILDNINGStips .;{t 


Fackprogrammet 

Berika den personliga kompetensen 

Ar 2000 kommer en ny utbild
ningsmöjlighet igång på allvar. 
Fackprogrammet ger office
rare möjlighet att vidareutbil
da sig inom ett specialområde 
- till gagn för både den enskil
de och Försvarsmakten. 

Av BJORN WIBOM 

E
fter beslut om införande av Fack

programmet för mindre än ett 
år sedan har utbildningen inom 

några områden påbörjats under hösten 
1999 och ytterligare utbildningar star
tar under år 2000 - totalt cirka 50 
fackutbildningar. 

Fackprogrammet leds och admini 
streras från Östersund. Artikelförfatta
ren är chef för Linjen för Fackprogram 
(FHSILFP) vid Försvarshögskolan, den 
av försvarsmakten utpekade progra 
mansvariga. Dessutom finns ett gott sa
marbete med Mitthögskolan i Ös
tersund. 

Nytt koncept 
Fackprogrammet berör alla För
svarsmaktens skolor. Det är ett helt nytt 
koncept utan motsvarighet i tidigare 
utbildning. Det är inte en befatt
ningsutbildning utan en kompetens
höjande utbildning inom definierade 
fackområden (exempel på dessa åter
finns på bilden). Det innebär att det inte 
finns någon direkt koppling mellan 
kompetens/utvecklingsmöjligheter och 
grad/nivå. 
Syftet med fackprogrammet är att , vid 
sidan av de nivåhöjande programmen, 
stimulera till en personlig utveckling 
inom ämnesområden som dels den en

skilde har intresse av och fallenhet för 
och därmed få större tillfredsställelse i 
sin yrkesroll- dels där Försvarsmakten 
har ett kompetens behov. 

Viktigt för framtiden 
Utbildningen ska syfta till att skapa 
auktoriteter inom respektive fackområ
den där den enskilde verkar i sin dag-

FACKOMRADEN 
Ex Teknlak qann, ....gement, LednlnguyafAlm. U __och 
SI~nn, F....rbelen. NBC••rkslrld. ~...t, HI'- och 

aJukv6n1. Beklmpnlng. Nautik. Underv._knik.l..... matIoneIl ulblldning. 
l.ecIaNkaP. Statakunakap. FoIluIII m m .. 


Re.pakUve FACKOMRADE Innerattar ett antal 
FACKUTBILDNINGAR le. 50 .t) 

FACKUTBILDNINGAR som kvalltelulkrea I 

lUJ 
, I 

UTBILDNINGSPLANER ~NER 

KURSER /
Re.peIctJve FACKUTBILDNING In_r ett antal kWMf 

aom kv.I............. I KURSPLANER. Kuraeme 

genomftIn vid F!ksva""'-", akolof ocIII..... 

FOrsvarah6gakolan abmaIIvt civH HllgakolalUnlverallel 

liga uppgift. Men de ska också vara fö
regångsman, lärare, utvecklare - ja helt 
enkelt en nödvändig resurs för För
svarsmaktens kompetensorganisation. 
De olika kompetenserna kommer att bli 
nödvändiga för att lösa de mångskif
tande uppgifter som väntar För
svarsmaktens personal i framtiden. 

Fackutbildningen kan påbörjas tidi
gast tre år efter yrkesofficersprogram
mets genomförande, tre år efter det tak
tiska programmet och två år efter stabs
respektive chefsprogranunet. 

Man kan endast avlägga en fackexa
men och man kan efter genomförd 
fackutbildning gå vidare i den nivå
höjande utbildningen. 
Alla är inte intresserade eller lämpade 
för fortsatt nivåhöjande utbildning. Men 
många vill vidareutveckla sig inom det 
område man arbetar inom och har erfa

renhet av. Grunden för vilket val man gör 
ska vara den personliga utvecklingen och 
planeras tillsammans med sin chef, t ex 
vid utvecklingssamtalen. 

Minst 40 poäng 
Fackutbildningen omfattar minst 40 
poäng enligt högskoleförordningen al
ternativt officersförordningen. Det är 

I \ 

"""""'-"NER 

också i de allra fles
ta fall så att utbild
ning ska löna sig 
även ekonomiskt. 
Försvarsmakten hål
ler på att utarbeta en 
policy för hur detta 
ska hanteras . 
Grunden för att ut
bildningen ska ge
nomföras är att det 
skall finnas ett behov 
i Försvarsmakten. 
Det ska dessutom 

finnas kvalitetssäkrade utbildningspla
ner, uppdrag att genomföra respektive 
utbildning. För att antas till utbildning 
inom Fackprogrammet krävs att den en
skilde uppfyller behörighetskraven. 
Högkvarteret tar ut de studerande samt 
betalar kursavgiften. 

I HPers Kap 5 framgår Försvarsmak
tens syfte mål samt behörighetskrav för 
att få genomföra utbildningen. FHS 
kurskatalog utkommer i mars 2000 och 
tar upp de utbildningar som ingår i 
Fackprogrammet. Där framgår också 
hur kursansökan går till. 

Den som är intresserad och har frågor 
till Linjen för Fackprogram är välkom
men att maila, ringa, faxa eller besöka 
FHS hemsida på Internet. FHS kommer 
att kring nyår att meddela vilka utbild
ningar som startar hösten 2000. • 



FVRF utbildar estländare 

Sedan två år arbetar FVRF med att 

stödja Estland för att organisera och 
bygga upp ett luft- och markobserva
tionssystem i landet. 

Det har varit många diskussioner med 
företrädare för Estland och Högkvar
teret beträffande överföring av äldre 
luftbevakningsmateriel till Estland. 
Detta har tyvärr varit svårt, det har va
rit lättare att planera utbildning och in
formation. Efter förra årets rekogno
sering av estniska officerare, kom det i 
år tio befäl från Kaitsellit (Hemvärnet) 
och Boarder Guard (Gränspolisen) för 
att utbildas till instruktörer i luft- och 
markobservationstjänst. 

Kursen genomfördes under två 
augusti-veckor på Stagården. Fänrik 
Helena Ribacke-Renelund, Lottorna, 
var kurschef med hjälp av löjtnant 
Carsten Flensburgh, FVRF. 

Som tolk agerade kapten Carl-Erik 
Ojaja, F 16, som på ett betryggande sätt 
överförde kunskapen från svenska eller 
engelska till estiska. 

Kursen samordnades med Svenska 
Pistolskytteförbundet, som hade tio let
tiska skytteinstruktörer här för utbild

ning. Samarbetet med FVRF avsåg pla
nering, transporter och vissa program
punkter. Transporterna skedde för öv
rigt med det svenska flygvapnets 
flygplan. 

Utbildningen i luft- och markobser
vation varvades med föreningskunskap, 
kulturella aktiviteter, studiebesök vid 
försvarsanläggningar och civila delar 
för totalförsvaret. 

Utbildningsmaterialet hade anpassats 
för denna kurs och för att kunna un
derlätta för eleverna att repetera inlär
da kunskaper. 

Utbildningen omfattade grundlägg
ande delar för att kunna fortsätta 
utbildningen senare med speciell in
riktning instruktionstjänst. Räddnings
tjänsten i Bollnäs imponerade på gäs
terna när det gällde brandsläckning. 
Detta medförde att de blev inbjudna att 
öva med brandkåren. 

Stort intresse 
Kollegerna från Estland visade stort en
gagemang. Vid avslutningsmiddagen 
fanns representanter från både EstJands
och Lettlands ambassader närvarande. 

I Estland pågår ett målinriktat arbete 
med att organisera ett ytövervaknings
system på frivillig väg. Nu är det vik
tigt att en övningsanläggning kan upp
rättas i Estland, så att utbildningen 
kommer till nytta. Ges tillstånd att hjäl
pa Estland med äldre luftbevaknings
materiel, kan en utbildnings- och öv
ningsanläggning byggas upp i Estland. 
Då kommer landet inom fem år att ha 
ett frivilligt organiserat ytövervak
ningssystem liknande det svenska, men 
anpassat till Estland vad avser uppgif
ter, samband och rapportering. 

I samråd med representanter för Est
lands flygvapen och hemvärn planeras 
fortsatt utbildning nästa år, både för in
struktörer och observatörer. 

Äntligen kan vi se konkret resultat av 
vårt enträgna arbete inom ramen för de 
medel regeringen har anslagit till de fri
villiga totalförsvarsorganisationerna för 
insatser i Baltikum. Postitivt, lärorikt 
och engagerande - en ny dimension för 
oss Flygvapen-frivilliga. 

TORE BERTILSSON 
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framtedstro s tecken 
Utbildnings- och ordförandekonferens 

En utbildningskonferens har hållits 
vartannat år sedan början av 90

talet. Ordförandekonferensen infördes 
för några år sedan som en separat kon
ferens. För att effektivisera verksam
heten slogs i år konferenserna ihop. Den 
hölls på Stagården under ett veckoslut 
i oktober. 

Där samlades styrelseordföranden, 
representanter för frivilligsektionerna, 
utbildningsledare samt ungdomsledare 
och informations- och rekryteringsan
svariga. 

FVRF:s styrelseordförande Björn 
Moberg ansvarade för ordförandekon
ferensen. Den omfattade genomgång av 
nyheter och förändringar inom Flygva
pen-frivilliga, presentation av nya och 
förändrade verksamhetsområden i 
framtiden. Vidare diskuterades samar
betsfrågor av olika slag, en del in
skickade i förväg. 

Ekonomin berördes beträffande be
stämmelser och rutiner i handläggning. 

Anslutningen frän frivilligsektioner
na och styrelseordförandena var när
mast hundraprocentig. 

Om det var total anslutning på den
na konferens så var det sämre ställt på 
utbildningskonferensen. Endast ett få
tal ungdoms- och utbildningsledare del
tog och antalet info/rekryteringsansva
riga var längt ifrån fulltaligt. 

När nu förändringens vindar blåser 
allt starkare är det beklagligt att inte 
uppslutningen var större. Från FVRF 
centralt behövs nu krafttag för att flera 
ska känna sig motiverade att delta i en 
av de viktigaste aktiviteterna för funk
tioner inom utbildning, rekrytering och 
information. 

För utbildningskonferensen ansvara
de undertecknad med hjälp av två gäs
ter, Anders Blom, Segelflygförbundet 

och Sven-Inge Ander, Frivilliga Flyg
kåren. Johan Dahlberg, Patrik Jakob
sson och Carina Runqvist från vårt 
detachement assisterade. 

Övergripande frågor för utbildnings
konferensen var: 
• 	Hur förbättra rekryteringen? 
• Nya basutbildningen 
• 	LOMOS - hur nå utbildnings- och 

rekryteringsmålet? 
• Nya ungdomsverksamheten 
• Hur effektiv är vår marknadsföring? 

Erfarenheterna av konferenserna kan 
sammanfattas så här: 
• Konferenserna behövs, de är viktiga 

för vårt samarbete 
• Fler deltagare måste motiveras till att 

delta i utbildningskonferenser 
• Grupparbeten bör ersätta vissa före

läsningar 
• Viktigt att frivilligsektionerna är re

presenterade, det är till fördel för vårt 
goda samarbete att vi kan träffas nå
gon gång 

• Konferensen bör genomföras varje år 
• 	Konferenskompendium bör sam

mansättas för deltagarnas användning 
i sitt arbete på hemorten 

• Mer stöd till våra funktionärer behövs 
i olika omfattningar för att höja 
resultatnivåerna beträffande rekry
tering och utbildning 

Sammantaget var det en positiven kon
ferenshelg. En av deltagarna konstate
rade efteråt: 

- Jag känner mig otroligt motiverad 
att engagera mig mera efter varje sådant 
här tillfälle. 

Kommentaren bekräftar att det finns 
behov av att träffas, informera, disku
tera och lösa problem. • 

TORE BERTILSSON 
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y utbildning för 
värnpl'ktig baspersona 
Värnpliktiga luftvärnsorienteringsbefäl med place
ring i flygbasernas kommandocentraler får i fram
tiden möjlighet att upprätthålla sina kunskaper 
på frivillig väg. FVRF kommer i fortsättningen att 
svara för utbildningen. 

Sedan flera år har luftvärnsorien
teringsbefäl grundutbildats vid ar

mens luftvärnskårer och krigsplacerats 
inom flygvapnets basorganisation. De
ras huvuduppgift är att svara för sam
verkan med de luftvärnsförband som är 
grupperade vid flygbaserna . Från sin 
position i Kommandocentralen!LC 
samverkar de i första hand med flyg
trafikledningen och orienterar basens 
luftvärn om de flygplansrörelser som 
berör dem, för att undvika vådabe
skjutning av eget flyg. 

Efter grundutbildningen har det varit 
svårt att genom krigsförbandsövning
ar bibehålla kunskaperna på hög nivå. 
Ekonomin har ofta inte tillåtit att luft
vämsorienteringsbefälen kallats in tiU 
övningar. Artikelförfattarna, som utbil
dar luftvärnsorienteringsbefälen, såg 
detta som resursslöseri. I stället för att 
försöka bibehålla kompetensen hos ti
digare utbildade luftvämsorienterings
befäl, blev omsättningstakten onödigt 
hög, vilket var oekonomiskt. Det borde 
vara bättre att så länge som möjligt be
hålla en redan välutbildad sergeant 
inom krigsorganisationen. 

Tankarna sammanföll med flygvap
nets minskning av antalet krigsbaser 
och därmed även en minskning av an
talet luftvärnsorienteringsbefäl. 

Utbildningsgruppen funderade på hur 
detta skulle gå till i praktiken. Major 
Stefan Järkeborn vid F 7 i Såtenäs 

föreslog FVRF som ansvarig, som där
med blev den frivilligorganisation som 
möjliggör att luftvärnsorienteringsbe
fälens kompetens bibehålls. Det sker 
genom att de som frivilliga genomför 
kurser och övningar. Verksamheten är 
ett samarbete mellan luftvärnet och 
FVRF. 

Med hjälp av kapten Rolf Hultqvist 
vid F 7:s frivilligavdelning fick vi 

FVRF:s stöd till att genomföra två kom
petensbibehållande kurser under 1999. 
Ekonomi och visst stöd för kurserna 
bistods av de värnpliktigas basbataljo
ner samt respektive flygkommando. 

Stort intresse 
En förfrågan sändes till cirka 50 luft
värnsorienteringsbefäl, av vilka drygt 
hälften förklarade sig villiga att fräscha 
upp sina kunskaper. 

Den första kursen genomfördes i Så
tenäs den 20-22 augusti . Av 13 kalla
de elever inställde sig samtliga på F 7 
för en helgkurs. Lördagen inleddes med 
uppskattade lektioner om Gripen
centrum, system JAS 39, baskunskap 
m m. Därpå följde lektioner i befatt
ningskunskap, assisterat av flygledaren 

Premiärkursen samlad (romror Gripencentrum. Deltagare (rån vänster: Thomas Berger, Anders Parsbäck, 
Måns Bjärenäs, Marcus Krogner, Fredrik Andersson, johannes Legradi, Stefan Olsson, Henrik Enoksson, 
Mattias Olsson, johan Bäck, Mattias Österman, jonas Andersson, Greger Andersson samt kursche(erna löjt
nant Peter Eriksson kursche( och Knut Akesson. 
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Ann Celay. Söndagen tillbringades i 
kommando- och bascentralerna vid 
Hasslösa-basen. Med hjälp av Sofia 
Hedberg, bassambandsavdelningen F 
7, hade funktioner kopplats upp för att 
låta eleverna få ett pass i positionen 
som luftvärnsorienteringsbefäl. 

Det visade sig att eleverna fortfaran
de hade en hel del kunskaper kvar. Men 
ännu återstår mer utbildning i befatt
ningen, framför allt i situationer där allt 
inte framstår som självklart. 

Kursutvärderingen visade att elever
na fann kursen nyttig och gärna ville 
fortsätta med att bibehålla sin kompe
tens inom ramen för FVRF:s verksam
het. 

Även den andra kursen ska hållas vid 
F 7. Dessa utbildningstillfällen har lagt 
den grund deltagarna behöver för den 
fortsatta verksamheten. 

I Såtenäs och Halmstad 
Inriktningen är att fortsätta med vecko
slutskurser i spelanläggningen vid 
Flygledarskolan hos Försvarsmaktens 
Halmstadskolor. Dessutom att kunna 
ge luftvärnsorienteringsbefäl möjlig
heter att delta i flygövningar. Detta i sa
marbete med utbildningsgruppen, re
spektive basbataljon och FYRF. 
Avsikten är att fortsätta med en årlig 
kurs på F 7, den ska förhoppningsvis in 
i FVRF:s kurskatalog nästa år. Det ger 
tillfälle även för andra befattningsha
vare att bredda sina kunskaper. 

Att F 7 valdes som utbildningsplats 
beror på att alla där, som behövts för 
kursernas genomförande, ställt upp hel
hjärtat. 

Utan FVRF hade det heller inte varit 
möjligt att genomföra denna nya ide. 
Därmed kan kompetensen för en viktig 
funktion inom basbataljonen bibehål
las. Luftvärnsorienteringsbefålet i kom
mandocentralen möjliggör att våra pi
loter kan flyga säkert i det luftrum som 
skyddas av luftvärnet. • 

PETER ERIKSSON & KNUT ÅKESSON, 
löjtnanter i luftvärnet 

Ag BAS 2000 friv 

Positivt för basfrivilliga 

Om alla förslag och ideer som fmns 
i arbetsgruppen BAS 2000 för 

frivilliga (se FY-Nytt 3/99 sid 49) blir 
genomförda, kan alla frivilliga - befint
Liga och blivande - inom flygbasområdet 
se framtiden an med stor tillförsikt. 

Samtliga berörda frivilligorganisa
tioner deltar i arbetet tillsammans med 
Flygvapencentrum, TUBAS och Hög
kvarteret. Uppdelning av utred
ningsuppgifter på respektive deltagare 
i arbetsgruppen medför att arbetet går 
fort framåt. 

Inriktningen är många nya utbild
ningsområden och flera frivilliga i hög
re befälsnivåer. Ett förslag samman

ställdes i slutet av november, ett remis
sutkast planerades vara klart till mitten 
av december. 

Förslaget i stort ska vara klart under 
våren 2000. Arbetsgruppen understry
ker att alla frivilliga inom flygbasom
rådet behövs. Mycket goda möjligheter 
till både nivåhöjande och komplette
rande utbildningar. 

Nya intressanta och motiverade upp
gifter inom flygbasområdet är bra för 
de frivilliga, för Försvarsmakten och 
inte minst folkförankringen. 

TORE BERTILSSON 
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Viggen-piloter från Osterrike 


F 21 i Luleå har under sex måna

der utbildat fem österrikiska 

piloter påJA 37Jaktviggen (se FV

Nytt 1/99) i syfte att ge dem kun

skap om JA 37 som systemflyg

plan. Kursen, kallad Polar Light, 

omfattade 80-1 00 flygtimmar per 

elev med målsättningen att de skul

le klara att samverka på jaktlänk 

med fyra aktiva jaktflygplan mot 

mål upp till grupps storlek och 

med fientlig jaktmotverkan. 

Eleverna hade tidigare erfaren

het av Draken med mellan 500 

1000 flygtimmar vardera. Efter

som deras genomsnittsliga kun

skaps- och färdighetsstatus ansågs 

vara mycket god berodde detidigt 

satta begränsningarna på tillgäng

lig kurstid och begränsad målsätt

ning; ingen tvivlade på elevernas 

förmåga . Sålunda bestämdes att 

manövrerande strid, låghöjdsöv

ningar, kortbaneiandningar och 

mörkerflygning skulle ske i be

gränsad omfattning. 

Sju lärare 

De sju lärarna togs ur 2. divisio

nen, med major Willy Forsberg 
som chef. Lärare för teknisk 

teori var flygingenjör Torbjörn 
Svensson. 

Kampanjen började med att lä

rarna besökte Österrike för att ge 

information samt att ta del av ut

bildningssystem och elevernas ut

bildningsstatus. 

Den 15 mars anlände österri

karna till F 21 och började redan 

första veckan flyga simulator. In

troduktionspassen med kabin-, 

terminologi- och luftrumskänne

dom avklarades snabbt. Därpå 

följde en intensiv period med te

ori på dagarna och simulatorflyg

ning på kvällar och helger för att 

förbereda den första flygningen. 

Den 6 april började påbörjades 

flygutbildningen med den tvåsit

siga Viggen SK 37, och instruktö

rer från F 4 på Frösön. Varje elev 

genomförde fyra pass i SK 37 och 

Österrikiska elever tillsammans med 
svenska instruktörer. Stående (r v: 
Franz Six, Bengt Lindgren, Christian 
Tesor, Anna Maltinger, och Cfaes 
Wikström . Knästående (r v: Anders 
Jönsson, Werner Kriebitz, Bernd Piff, 
Jens Andersson och jörg Sandho(er. 

följande vecka genomfördes 

planenligt de första ensamflyg

ningarna i Jaktviggen. 

De två sista veckorna före se

mestern flögs från Vids el-basen. 

Då gavs också tillfälle för österri

karna att flyga i förband över Keb

nekajse i midnattssol. 

Kursen avslutades som plane

rat i september. Då hade även en 

begränsad utbildning i BVR-strid 

(Beyond Visual Range) hunnits 

med vid Flygvapnets Luftstrids 

SimuleringsCenter (FLSC) 

Stockholm. 

Erfarenheter 

Kursen har varit stimulerande och 

lärorik för alla parter. Att dagligen 

använda det engelska språket, så

väl i undervisning som vid flygning, 

gav en språksäkerhet som annars 

bara kan uppnås vid vistelse utom

lands. 

Utvärderingen från den öster

rikiska sidan visar att "Polar Light" 

varit mycket lyckad i alla avseen

den, speciellt avseende förståel

se och handhavande av ett mo

dernt flygsystem . Nästa grupp 

som planeras komma i mars 2000 

- det ser vi fram emot. • 

Staffan Hedman. flygchef vid F 21 

Ny kamratförening 

Nyligen bildades Målflygdivisionens kamratförening. Divisionen lades 

ner på sommaren 1997 och blev flygvapnets sista Lansen-division. 

- Alla piloter och störsystemoperatörer/navigatörer som opera

tivt flugit Lansen på Målflygdivisionen är välkomna att bli medlemmar, 

hälsar Rolf "Porsan" Axling och en av divisionens veteraner. 

Den som vill bli medlem kan kontakta honom på telefon 

013 - 29 71 45 eller Lars Sunden på 013 - 15 71 82. • 

TP 103 

kvar 
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Foto: Peter liander/Forsvarets bildbyrå 

Det ettåriga leasingkontrakt för 

det jetdrivna passagerarflygpla

net TP 103 Citation II som teck

nades 1998 har förlängts. FMV 

har enats med ägaren Nordban

ken Finans om att för För

svarsmaktens räkning hyra planet 

fram till hösten år 2000. 

Flygplanet är baserat vid F 17 

i Kallinge och har plats för åtta 

passagerare. Marschfarten är cir

ka 650 km/h. Tjänsteflygningar 

med planet kan beställas hos 

Transportflygenheten vid F 7 i 

Såtenäs. • 

Ny chef på F 16 
Överste Tommy Pålsson blir ny 

flottiljchef vid F 16 i Uppsala den 

I januari 2000. Han efterträder 

överste Mats Nilsson som blir 

chef för planeringsavdelningen 

vid Högkvarterets operations

ledning. • 

Svensk 
radarvarnare 
till Tysldand 

Tyskland har valt svenska Celsi

us Tech Electronics som leveran

tör aven ny radarvarnare till ma

rinflygets Tornado-flygplan. Des

sa genomgår ett omfattande mo

derniseringsprogram - " Mid Life 

Improvement" - för att anpassas 

till 2000-talets stridsmiljö. • 



F 21 har Sveriges 

längsta bana 


Efter ett rekordsnabbt byggarbe

te ståtar nu F 21 i Luleå med Sve

riges längsta bana. 

Banan är numera hela 3350 me

ter lång. Förlängningen i sydost 

mot havet är cirka 450 meter 

medan huvuddelen av utbyggna

den har gjorts mot nordväst med 

700 meter. 

Startskottet gick den 14 juni 

och sedan dess har arbetet pågått 

med stor intensitet. 

Under sommaren pågick arbe

tet under hela dygnet. Premiären 

skedde planenligt den 4 november. 

Nu finns unika fysiska möjlig

heter att utveckla flygfraktverk

samheten på Kallax-fältet. Ut

byggnaden innebär att det nybil

dade bolaget Kallax Cargo nu kan 

ta emot de stora flygplanstyperna 

som används för flygfrakt. 

För Försvarsmakten innebär sats

ningen att det nu är möjligt att ta 

emot i stort sett vilka flygplans

typer som helst. 

Flygverksamheten vid F 21 har 

inte nämnvärt störts av arbete

na. Samarbetet med projektled

ning och huvudentrepenören har 

präglats av stort samförstånd. 

Omfattningen av de utförda ar

betena kan exemplifieras i att: 

• 	 225 000 kvm markvegitation 

har röjts. 

• 	 4300 meter VA ledning och 

15 km kabelgrav har grävts. 

• 	 Markjusteringar av 540 000 kvm 

= 120 fotbollsplaner. 

• 	 Anläggning av 300 000 kvm 

stråkytor. 

• 	 Asfalteringen har krävt 

70000 ton. • 

Stefan Helsing 

Viggen-test i Tysl<land 

Personal ur F 21 i Luleå och F 10 i Ängelholm har under senhösten 

besökt övningsområdet Polygon i Tyskland (se FY-Nytt 2/99). Syftet 

var att validera och utvärdera Viggens varnings- och motmedels

systemen i AJS 37 Viggen. 

Polygon är beläget i närheten av gränsen mot Frankrike och med

ger övningar och test mot realistiska hotbilder avseende bland annat 

luftvärnshot. • 

Flygelever hoppar fallskärm 


Nyligen genomfördes för 
(orsta gången en kurs i fall
skärmshoppning (or (lyge/e
ver. Utbildningen är ett nytt 
sätt att träna överlevnads
teknik tidigt i piloternas 
karriär. 

Översynen av den flygande per

sonalens nödutrustning har ock

så inkluderatandra närbesläktade 

områden. Ett exempel är fall

skärmsutbildning. Syftet med att 

låta flygande personal utbildas i 

fallskärmshopp är framför allt att 

minska risken för skador vid land

ningen efter ett eventuellt uthopp. 

Dessutom torde utbildning bidra 

till att avdramatisera själva fall

skärmshoppet. 

den andra veckan. Det blev tre 

hopp från 400 meters höjd ur TP 

84 Hercules över Flugebyns hopp

fält, norr om Karlsborg. Även per

sonal från Försvarsmaktens Över

levnadsskola deltog i kursen lik

som en lettisk officer tjänstgö

rande vid FJS. 

Kursansvarig vid FJS var löjtnant 

Micael Quick, en hoppmästare 

som med sin stora erfarenhet ska

pade en gynnsam inlärningsmiljö 

med betoning på korrekt utfö

rande och hög säkerhet. 

Eleverna var mycket nöjda med 

utbildningen, några av dem hade 

erfarenhet av civil hoppning att 

jämföra med. Satsningen ansågs 

vara väl motiverad och kursen 

blev ett bra komplement till den 

parasailutbildning de tidigare ge

nomgått. 

Nu vidtar en utvärdering ge

nom Flygskolans försorg. För

hoppningen är att alla flygvapnets 

blivande piloter/besättnings

medlemmar i framtiden ska ges 

grundläggande fallskärmsutbild

ning tidigt i sin karriär. Att bedri

va den inom Försvarsmakten är 

en rimlig möjlighet. Det finns till

gång finns till utsökta utbildnings

hjälpmedel och kompetent per

sonal vid FJS. Dessutom bidrar 

hoppverksamheten även till att 

upprätthålla kompetensen inom 

transportflyget. • 

Per Dahlbom 

För rarsta gclngen någonsin hor en hel kurs med (1ygelever utbildats i 
(allskärmshoppning. Varje elev fick tre hopp vardera (rdn TP 84 Her
cules över Flugebyns (1ygfiillt norr om Karlsborg. Foto: Per Dahlbom 

Fallskärmsträning för piloter har ti

digare genomförts i civil regi efter 

egna initiativ, men såvitt känt ald

rig i organiserad form inom För

svarsmaktens flygande personal. 

Med mycket kort varsel upp

stod en möjlighet för elever vid 

Flygskolan vid F I Oi Ängelholm att 

genomgå grundläggande fall

skärmsutbildning vid Fallskärms

jägarkåren (FJS) i Karlsborg. 

Fallskärmsutbildning 

Kursen genomfördes under två 

oktoberveckor med nio flygele

ver. Den första veckan ägnades 

åt teori, falldrill , materieIhandha

vande etc. Hoppningen gjordes 
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Ny attackrobot 
provas i Vidsel 

Taurus KEPD 350 är namnet på 

en ny långräckviddig attackrobot 

avsedd för markmål, som ut

vecklas i ett svensk-tyskt samar

bete. Efter en kort utvecklings

period genomfördes i början av 

oktober ett lyckat flygprov i Sve

rige vid FMV:s provningsområde 

i Vidsel. 

Roboten utvecklas av det tys

ka företaget Taurus Gmbh, som 

är ett dotterbolag till Celsius Bo

fors Missiles och tyska DASA

LFK. Bolaget utvecklar preci

sionsstyrda markmålsrobotar 

med lång och medellång räckvidd 

med samlingsnamnet Taurus. 

KEPD 350 är avsedd för at

tackflygplanet Tornado och se

nare Eurofighter. Utvecklings

projektet beställdes av det tyska 

materielverket under 1998 och 

arbetet beräknas ta 3'/' år. • 

Stridslednings
simulator 

Försvarets Materielverk (FMV) 

har givit Celsius Tech Systems i 

uppdrag att vidareutveckla 

flygstridssimulatorn Strics. Den 

används för utbildning av opera

törer inom luftförsvarets strids

ledningssystem. Ordervärdet 

uppgår till cirka 35 miljoner 

kronor. 

Ljudmätning 
av Gripen 

Under hösten har det genom

förts ljudmätningar avJAS 39 Gri

pen. Det har skett över nedlag

da F 13, Bråvalla flygplats i Norr

köping. Avsikten var att verifiera 

teoretiska beräkningar av det flyg

buller som genereras av Gripen 

samt att få ett bättre statistiskt 

underlag för kommande beräk

ningar och utredningar. • 

• 

;: 

Efter 45 års tjänst får Uc ÖN 

luftförsvarscentralen i övre Norr

land - pension . Anläggningen, 

med kodnamnet Illern och belä

gen i bodenområdet, stängdes ef

ter F 21:s flottiljövning i oktober. 

Illern, en "Uc typ 2", blev den 

sista operativa i sitt slag. Ur

sprungligen var det meningen att 

hela landet skulle få stridsled

ningsanläggningar typ "Uc Stril

60". Men av olika anledningar 

byggdes de gamla typ SO-bergen 

om i mitten av lO-talet till vad som 

kom att kallas "typ 2" med stor

bildspresentation och dataöver

föring från radargruppcentreler 

(Rrgc) m m. 

Stridsledningsanläggningen i 

Boden har en lång historia. Någ

ra milstolpar : 

1901 De första sprängningarna i 

berget gjordes redan detta år . 

1954 Bygget av Uc mod-SO på

börjades. 

1955 Uc i operativ drift, då med 

FAR-signalen "Myggan". 

1959 Övningen "Nattsol" för 

fjärde flygeskadern E 4, genom-

Illern • graven 

fördes i juli. Personalen bodde och 

jobbade i berget en hel vecka. 

1960 antogs FAR-signalen 

"Illern". 

1962 Incidentberedskapen star

tar och pågick fram till tidigt 1980

tal. 

1974-1975 ombyggnad till stril

60/typ2. Anläggningen blev nu 

moderniserad med bland annat 

storbild och dataförbindelse med 

Rrgc. 

1983 Strilenheten och marktele

personalen flyttar fredsverksam

heten till Luleå. 

En driftgrupp har därefter sett till 

att anläggningen fungerat vid alla 

övningar som genomförts. Dess

utom har en rad utbildningar och 

kurser i F20/Stri1S regi ägt rum i 

Illern under årens lopp. 

När F 21 slutligen lämnar an

läggningen övertar Fortifikations

verket ansvaret för den kom

mande avvecklingen. • 

Stefan Helsing 
info-chef vid F 21 

Kökspersonalen har en nyckelroll ibergrumsanläggningarna. 
Pd bilden Elisabeth Widmark och Eva johansson. 



•• • Nya tider- nya ovnlngar 


Internationella uppgifter för För

svarsmakten har gjort att också 

flottiljövningarna måste få en ny 

inriktning. Styrande för F 21 i 

Luleås senaste flottiljövning var 

främst att skapa goda förutsätt 

ningar för AJS 37-divisionen att 

kunna verka utanför landet, med 

lite annorlunda spanings uppgifter 

och i en annan ledningsorgani

sation. 

Övningsändamålen sattes den

na första gång på en relativt låg 

nivå. Tanken var att ge en peda

gogiskt bra start för det fortsatta 

arbetet mot internationella upp

gifter. Målet var att få kunskap om 

att uppträda i ett scenario där en 

fredsbevarande insats genomförs. 

Övningen genomfördes med 

Nato-procedurer och struktur i 

ett internationellt "Balkan-lik

nande" scenario. När planer

ingsarbetet startade hade F 21

personalen relativt begränsade 

kunskaper inom detta område. 

De ökade emellertid väsentligt 

under arbetets gång. 

Det scenario som övades var 

att Sverige genom ett FN-man

dat fått till uppgift att: 

- upprätta två flygbaser (Fällfors 

och Storuman) 

- upprätta och övervaka en no

fly-zon e (NFZ) 

- ställa jaktflyg, spaningsflyg, bas-, 

samband-, luftvärns- och strilför


band till förfogande 


- bemanna delar av Nato:s led


ningsförband 


- Övervaka två länders terri 


torium. 


Nato-struktur 

Under övningen övades grunder

na i en internationell organisation 

men även hur flygverksamheten 

styrs och regleras. Det engelska 

språket användes vid alla externa 

kontakter, Nato-terminologi, för

kortningar och frasologi. 

Övningsledningen spelade 

JFACC Uoint Forces Air Central 

Command) och AOC (Air Opera

tion Centre) medan lednings

staben var delar av "current ops" 

(genomförandedelen) och SOC 

(Sector Operation Centre =luft

försvarscentral). Även ett CRC 

(Controi and Reporting Centre 

= radargruppcentral) övades, lik

som två Jaktviggen- och en spa

ningsdivision. 

Bland annat följande order och 

direktiv togs fram före övningen 

och styrde verksamheten: 

ATO (Air-Tasking-Order) dygns

vis, ROE (Rules Of Engagement) 

och SPINS (Special Instructions). 

Order som tas fram till en öv

ning är i sig själv bra övningsmål. 

Flera bör delta i arbetet, gärna i 

form aven stabsövning. 

Utländska instruktörer 

Två inbjudna norska luftförsvars

officerare fanns på plats. Öv

ningsledningen kunde exempelvis 

rådfråga dem om order utforma

des korrekt och de övade fick råd 

om allt från terminologi till hur or

der och direktiv skulle tolkas. 

F 21 erbjöds också att besöka 

Norge (Bodö) för utbildning av 

flottiljrepresentanter i hur order 

tas fram. 

Erfarenheter från F 21 :s första 

internationella övning kan vara till 

stöd för andra förband i planer

ingen av framtida liknande öv

ningar. Hör gärna av er. • 

Ulf Lepp, Stril-chef vid F 21 

uropas luftrumi itärflyg i 
För att förbättra trafikflödet i Eu

ropas högtrafikerade luftrum har 

på senare år införts ett antal krav 

på teknisk utrustning på flygpla

nen. Exempel på sådan utrustning 

är förbättrade navigeringssystem, 

förbättrade radiosystem och in

förande av kollisionsvarnings

system. 

Europas olika flygvapen strävar 

efter att följa dessa bestämmel

ser vid flygning med transport

flygplan. Det innebär dock i vis

sa fall kostsamma modifieringar. 

Att försöka följa bestämmelser

na vid flygning med krigsflygplan 

är nästan omöjligt m h t platsbrist 

i flygplanen och olika gränssnitt 

mellan militär och civil utrustning. 

Under de senaste åren har ci

vii luftfart ökat i omfattning, me

dan militär luftfart har minskat. 

Trots detta ställs det idag större 

krav på att militära flygstrids

krafter ska kunna verka vid in

ternationella insatser. 

Sverige har tagit initiativet till 

att i dessa frågor försöka klara 

ut en gemensam ståndpunkt 

bland de flygvapen som ingår i det 

s k EURAC-samarbetet (Euro

pean Air Chiefs Conference). 

Ett första möte i gruppering

en, som kallas EHACS (European 

Harmonisation of Air Naviga

tion- and Mission Command 

System) hölls i Stockholm den 9

10 november. Representanter för 

13 nationer och en representant 

för den Europeiska flygtrafikled

ningsorganisationen Eurocontrol 

hade hörsammat inbjudan. Många 

intressanta diskussioner uppstod 

vid mötet. EHACS nästa möte 

kommer att hållas i Bryssel den 9 

mars 2000. 

• 
Leif Andersson 



TiI ut ändska flygmuseer 

Övertaliga svenska stridsflygplan 

hamnar allt oftare i flygmuseer 

både i Sverige och utomlands. Se

nast var det ett spanskt museum, 

Museo de l'Aire, utanför Madrid 

som tog emot en J 32E Lansen från 

Malmen och en AJS 37 Viggen från 

F 10 i Ängelholm. 

Leveransflygningarna skedde 

den 9 november. Major Bengt 

Carlsson och kapten Mikael 

Åström i Lansen samt major 

Hans Bergström i Viggen, nåd

de destinationen via mellanland

ningar i Holland och Frankrike. 

Tidigare under hösten har dess Lansen och Viggen efter ankomsten till Musea de rAke, utanför Madrid 
utom en Lansen levererats till ------------~--------~ 
Norsk luftfartsmuseum i Bodö. 


Det planet hade tidigare flugits som struktion, var de förundrade över nor per flygplan, uppger Sven seer för att få överta svenska flyg


målbogserare vid RFN i Vidsel. hur lätt det var att exempelvis Scheiderbauer. plan. Ett är Pima Air & Space Mu


Vidare har en J 32E överlämnats starta motorn , uppger musei Således har ännu ingen av de seum i Arizona, USA, som fram

till en av det ungerska flygvapnets chefen. drygt 20 Lansen som varit i drift över sannolikt kommer att kun

tekniska skolor på basen Szolnok. Att flygplan hamnar på museum under I990-talet skrotats. Vart na visa upp en AJSH 37 Viggen i sin 

- Ungrarna blev mycket för är bra från många aspekter. Dels de har hamnat finns att läsa samling. Får museet sin vilja ige

tjusta i 32:an, berättar Flygvapen uppmärksammas svensk flygtek på Flygvapenmuseums hemsida: nom kommer den att anlända luft

museums chef Sven Scheider nologi, dels görs en avsevärd www.flygvapenmuseum .nu ledes. Någon Atlantflygning blir 

bauer, som har att handlägga den kostnadsbesparing. det inte, men kanske från någon 

na typ av ärenden. - Att skrota en Lansen kostar Viggen till USA kustnära flygplats efter en båt

- Trots att det är en SO-talskon- i storleksordningen 200 000 kro- Intresse finns även från andra mu- transport. • 

nen har varit staden Pristina, dit sammanlagda flygtiden för detta 

det tar drygt fem och en halv tim- uppgick till cirka 300 timmar. • 

ma att flyga. 

Under hösten har också Her- Foto: Peter U.nder/Fö rsv.rets bildbyrå 

cules-flygplanen i stor omfattning 

Flygvapnets TP 84 Hercules anli och utgick från Stockholm/Skav anlitats för transporter isamband 

tades flitigt i samband med om sta flygplats i Nyköping. med avvecklingen av den svenska 

baseringen av den första svenska Vid flera av dessa tillfallen ut bataljonen i Bosnien . 

Kosovo-bataljonen KSO I. Flyg nyttjades flera flygplan samtidigt Under den aktuella tidsperio

ningarna gjordes i flera omgång för transporter av både manskap, den flögs det 28 flygningar till 

ar under september och oktober fordon och materiel. Destinatio- Pristina eller Tuzla och åter. Den 

http:www.flygvapenmuseum.nu


På nya poster Sydafrika-kontral<tet klart 
Den I december 1999 överläm

nade överste I. Mats Hellstrand 

över chefsskapet för Högkvarte


rets luftstridsavdelning (HKV KRI 


LUFT) till överste Anders Jo

hansson, som närmast kommer Den 3 december 1999 blev ett 


från Flygvapencentrum i Uppsala. historiskt datum för Gripen-pro


Ny chef för Flygvapencentrums jektet när kontraktet med Sydaf

stridskraftsutvecklings-avdelning rika slutligen signerades. Det 

blir överstelöjtnant Håkan Lars skedde i Pretoria och därmed är 

son, tidigare chef för TU Stril i den första exportordern ett fak

Uppsala. tum. Beställningen omfattar 28 

Ny chefsutvecklare för flyg Gripen och 24 Hawk till Sydafri

vapnet blir överstelöjtnant Lars kas flygvapen. 

OHn, med placering i Högkvar Saabs representanter vid un

teret. Olin kommer närmast från dertecknandet hos den sydafri

F 10 i Ängeholm. • kanska upphandlingsmyndigheten 

ARMSCOR var VD Bengt Halse 

och chefen för Saab AB Gripen frika till ett värde av totalt cirka 60 tvåsitsiga flygplanen och slutleve

Hans Kruger. BAe Systems (nytt miljarder kronor. Utöver detta till- rans av det sista ensitsiga planeras KSAK:s namn efter samgåendet med GEC kommer åtaganden kopplade di- ske 2012. 


Marconi) representerades av VD rekt till försvars- och flygindustrin. De sydafrikanska Gripen-flyg
guldmedalj 
john Weston. Värdet av dessa uppgår till cirka planen har stora likheter med det 

FlygvapenNytts förre chefredak Ordervärdet för 28 Gripen och 12,6 miljarder kronor. Dessa åta svenska flygvapnets delserie tre

tör jahn Charleville har tilldelats 24 Hawk är cirka 15,7 miljarder ganden ska genereras under sam flygplan . De innehåller bland an

Kungliga Svenska Aeroklubbens rand vilket inkluderar sydafrikansk manlagt I I år och inkluderar för nat nya färgdisplayer från Ericsson 

(KSAK) guldmedalj. Genom sitt moms, tull och övriga anskaff säljning i Sydafrika, export från Saab Avionics, lufttankningsut

mångåriga redaktörsskap har han ningskostnader. samt investeringar i Sydafrika. rustning och ett varnings- och 

på ett aktivt sätt spridit kunskap I avtalet gör Saab och BAe Hawkflygplanen ska levereras motmedelsystem. • 

om det svenska militärflyget, samt 

bidragit med stöd till ett stort an

tal artiklar och böcker både i Sve

rige och utomlands. 

Flygvapen Nytts redaktion sä

ger Grattis till jahn! • Argus ti Grekland 

Nya motmedel Två av flygvapnets radarspanings

flygplan av typen S I OOB Argustill Gripen 

Kontraktet for den sydafrikanska Gripen-ordern signeras av Saabs VD 
Bengt Ha/se (t v) och de sydafrikanska representanterna A Omar och forsvars
ministern Lekota. FotO: Saab 

Systems åtaganden rörande in- från 2005 till 2006 och Gripen

dustriella samarbeten med Syda- leveranserna inleds 2007 med de 

Flygvapnets JAS 39 Gripen ska ut

rustas med nya varnings- och 

motmedelssystem (VMS). Det 

sker genom en beställning som 

Försvarets Materielverk lagt hos 

Saab AB. Anskaffningen sker i en

lighet med ÖB:s materielplan och 

omfattar radarvarnare och stör

sändare. Systemet har stora lik

heter med det system som er

bjuds till Gripen i exportversion. 

~ I 
' -'  " 

kommer att hyras ut till Grekland. 

Bakgrunden är Ericsson Microwa

ve Systems (EMW) kommande 

export av radarsystemet Erieye 

till Grekland. 

Det grekiska flygvapnet kom

mer senare att använda den bra

silianska Embraer 145 som bära

re av radarsystemet. 

Totalt har det svenska flygvap

net sex flygplan S I OOB och syste

met kommer att taS i operativ 

drift med början år 2000. • 
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I luften 2000 
Flygets årsbok 

Flygets årsbok utkommer nu 

med sin 21 årgång. Boken inne

håller tolv artiklar om militärt 

och civilt flyg, modernt och hi

storiskt. Ämnen som avhandlas 

är bland annat en presentation 

av luftkriget över Kosovo, skri

ven av Göran Tode. Vidare pre

senteras Gripens introduktion i 

flygvapnet av Anders Linner, till 

vardags driftig informationschef 

vid F 7 i Såtenäs. 

Boken avrundas med en om

fattande dag-för-dag kavalkad 

över de viktigaste flyghändelser

na under perioden oktober -98 

t o m september -99. 

FlygvapenNytts läsare kan 

köpa boken för 252 kr (cirka 

340 kr i bokhandeln) genom att 

sätta in beloppet på utgivaren 

Bevingade Ords pg 925 36 91. 

Priset är inkl porto. 

Svenska 

Vingar -I 


av Bo Widfeldt &Ake Hall 

Förlaget Air Historie Research in

troducerar nu en ny serie böck

er om svenskt flyg . Först ut är 

en faktabok med undertiteln 

Svenska militära flygplan och he

likoptrar 191 I - 1999 som pre

senterar basfakta både vad gäller 

historik, tekniska data, prestanda, 

förbandsplacering, registrer

ingsnummer och antal i tjänst. 

Det rör sig om cirka 200 olika 

flygplanstyper, inklusive olika ver

sioner, där principen är en 

typ/version per sida. 

Ett register medger avancerad 

faktasökning om alla de flygplan 

och helikoptrar som presenteras. 

Boken är på 232 sidor och är 

utgiven av Air Historie Research 

(www.widfeldt.se/ahr). Flygvapen

NyttS läsare kan köpa boken di

rekt från förlaget genom att 

förskottsbetala 250 kronor till 

pg 454 45 48-3 . Priset är inkl 

porto. 

Västgöta 
flygflottilj - F 6 

av Ragnar Ignell & Börje Röftegdrd 

En minnesbok på 144 sidor om 

den nedlagda flygflottiljen 

Karlsborg. Boken består av tre 

delar. Den första behandlar de 

fem sista åren innan nedläggning

en 1994. I del två berättar pilo

ter och markpersonal om min

nen från tjänsten. Den avslut

ande delen sammanfattar flottil

jens verksamhet från starten år 

1939. 

Boken är utgiven av Allt om 

Hobby (www.hobby.se) och kos

tar 240 kronor. 

Minnesbilder 
- en pojkdröm som gick 

i uppfyllelse 

.V1I:-JN ES OILDlR 

av Ingemar Schylström 
Författaren började sin karriär i 

flygvapnet för att under det tidiga 

50-talet sadla om och bli helikop

terpilot. Som sådan blev han 

smått legendarisk. I boken berät

tas om episoder från både den 

militära och civila karriären. 

Berättelserna illustreras med för

fattarens egna akvareller. Ett nytt 

grepp i den svenska flygboks

världen. 

Boken utsågs nyligen till 

"Årets flygbok 1999" av Flyg

litteraturgruppen. Boken finns 

att köpa bland annat hos 

Flygvapenmuseum (www.flygva

penmuseum.nu). Priset är 395 

kronor. 

FN på Cypern 
Den svenska fredsbevarande 

insatsen 1964-1993 

av Gustav Welin & 
Christer Ekelund 

Sveriges deltagande i FN-ope

rationer i fredens tjänst har varit 

betydande, hittills har drygt 

80 000 svenskar deltagit. 

Under nära 20 år fanns det 

svensk trupp i FN-tjänst på 

Cypern. Totalt var nära 28 000 

svenskar involverade i verksam

heten. 

FN:s generalsekreterare har 

betonat vikten av att deltagande 

länder analyserar sina erfarenhe

ter av insatser och att resultatet 

offentliggörs . Författarna, som 

båda tjänstgjort i INFICYp, skild

rar händelseförloppet samt drar 

slutsatser och redovisar erfaren

heter. 

Boken är utgiven av förlaget 

Probus (ISBN 91-87184-61-3). 

Bogeys & Bandits 

av Robert Gandt 

Det är ont om moderna flyg

böcker. De flesta handlar om 

andra världskriget och det finns 

även en mängd böcker som 

skildrar flygkriget i Vietnam. Det 

finns dock en bok som har det 

lite glamorösa namnet "Bogeys 

& Bandits". Titeln är inte över

satt till svenska fast boken är bra 

översatt av Jan Malmsjö. Det 

finns givetvis några mindre över

sättningsgrodor - som det alltid 

finns i översatta flygböcker. 

Orden i titeln betyder för öv

rigt: Bogeys = oidentifierat flyg

plan, Bandits =identifierat som 

fiende . 

Boken skildrar en grupp bli

vande piloter under deras ut

bildning i US Navy. Dessa åtta 

(både män och kvinnor) ska ut

bilda sig på F-18 Hornet. 

Utbildningen kan väl motsvara 

vårt flygvapens TIS/GFSU på JAS 

39 Gripen. 

Författaren, som varit pilot i 

US Navy, har följt dessa elever 

och skildrar deras utbildning på 

ett relativt bra sätt. I vissa fall 

något överdrivet - lite Biggles 

ibland - men det är vanligt i mo

derna flygböcker. 

Boken är dock läsvärd och re

kommenderas för alla som är in

tresserade av flygning. Det mest 

intressanta är synen på instruk

törerna. Det verkar vara högre 

status att vara instruktör i US 

Navy än i Sverige. 

Boken är utgiven av Forum 

(ISBN nr 91-37-11213-9). Priset 

är cirka 280 kronor. 

PENTTI LAMBERG 
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(oruw.,. - - . 
för U E B ATT Skrov ull FlygvapenNytt 107 85 SlockhoJm :

Flygförarutbildningen på väg att haverera 

Utbildningen av nya piloter 
måste ske på ett förband där 
det finns både skolflyg och 
tunga stridsflygdivisioner 
med JAS 39 Gripen. Annars 
riskerar man att få brist på 
kompetenta flyglärare, vilket 
är förödande för utvecklingen 
av det framtida flygvapnet, 
hävdar major Arne Ullberg. 

Förslaget till omstrukturering av 
Försvarsmakten som presentera
des i oktober kommer att medföra 

stora konsekvenser för flygvapnets 
flygförarutbildning . Flygvapnet riske
rar kortsiktigt en kompetensför!ust i 
miljardklassen, och långsiktigt att 
reproduktionen av piloter inte går att 
genomföra med nuvarande krav på 
kvalitet och kvantitet. 

Många vakanser 
Situationen på flygförarsidan har under 
de senaste åren blivit bekymmersam 
med ett stort antal avhopp till civil luft
fart. Det har medfört vakanser på de 
flesta av flygvapnets divisioner. l syf
te att stoppa avhoppen och säkerställa 
kompetens för införande och utveckling 
av JAS 39 och FV 2000 har man från 
Högkvarteret vidtagit extraordinära åt
gärder genom ett avtal med förbättra
de anställningsvillkor för flygförare . 
Kostnaden för avtalet är årligen den
samma som totalkostnaden för att ut
bilda en stridspilot, cirka 30 miljoner 
kronor. Att som nu föreslå grundut
bildning av flygförare bli förlagd på ett 
förband utan operativa Viggen/Gripen
divisioner kommer såväl kort- som 
långsiktigt att medföra svåra beman
nings- och kvalitetsproblem i utbild
ningskedjan. Detta trots det nya avtalet. 

Flyglärartjänst 
Att arbeta som flyglärare är en både an
svarsfull och stimulerande uppgift, som 
innebär att man formar unga förare till 
att ingå i ett högteknologiskt och dyna

miskt flygvapen. Det ställer stora krav 
på kvaliteten i flygutbildningen - och 
på flygläraren. Ett modernt flygvapen 
kräver moderna flyglärare. Moderna 
flyglärare kräver kvalificerad flygtjänst. 

Tyvärr betraktas flyglärartjänst bland 
flygförare som något aven reträttplats, 
ett faktum som tidigare avspeglats i bland 
annat lärarkårens åldersstruktur när 
flygskolan var placerad i Ljungbyhed. 

Eftersom flygförarna i flygvapnet är 
rekryterade mot att flyga stridsflygplan, 
är det den tjänsten som innebär den 
självklara personliga utmaningen, ut
vecklingen och tillfredsställelsen. 

F 16 i Uppsala har lång erfarenhet av 
flygutbildning med typinflygning (nS) 
på Draken och Viggen samt grundläg
gande taktisk utbildning (GTU) på 
SK60. Ett system med rotation mellan 
flyglärartjänst och flygtjänst vid Vig
gen-division tillämpas. Det har under 
en lång följd av år visat sig vara ett fun
gerande koncept för att klara beman
ningsfrågan såväl kvalitativt som kvan
titativt. En lång rad förare har funnit F 
16 och även F 10 (som arbetar efter en 
liknande modell) vara attraktiva alter
nativ och strömmat till från andra flot
tiljer. Följden har blivit att man, trots 
kraftiga avgångar till civil luftfart, kun
nat upprätthålla pilotutbildningen vid 
dessa förband. 

Vad händer om förslaget 
blir verklighet? 

Att flytta den grundläggande flyg
utbildningen och lokalisera både GFU 
och GTU till F 16 innebär ett behov av 
cirka 35 flyglärare. Vid en enkel kon
troll bland dagens piloter vid förban
det och bland flyglärarna vid F 10 visar 
det sig bli mycket svårt att ens fylla upp 
hälften av lärartjänsterna. Många föra
re överväger idag alternativen, vilka 
främst är att flytta till en blivande Gri
pen-flottilj eller övergå till civil flyg
tjänst, men även alternativ som civila 
studier och civil anställning finns i tan
keprocessen. Är individen missnöjd 
med sin situation söker han andra lös
ningar. Är alternativet dessutom kon

kurrenskraftigt blir valet lättare. 
Enligt förslaget ska F 10 läggas ned 

och Flygskolan flyttas till F 16. Samti
digt föreslås F 16 omdanas till ett ut
bildningsförband, utan JAS 39-divisio
ner. Sker detta är det inte orealistiskt att 
föreställa sig, att cirka hälften av pilot
kåren vid dessa förband, de traditionellt 
stora personalmagneterna i flygvapnet, 
väljer att sluta sin anställning i För
svarsmakten. Dessa 30-35 piloter repre
senterar för oss skattebetalare ett kom
petenskapital aven miljard skattekronor! 

Långsiktigt kommer F 16, P g a av
saknad av operativa JAS 39-divisioner, 
att förlora sin dragningskraft på kom
petent personal. Det medför en återgång 
till de förhållanden som gällde under 
ljungbyhedstiden med gradvis ökande 
medelålder och få inslag av förare med 
aktuell kvalificerad Gripen-kompetens. 
Dessutom kommer det att bli svårt att 
uppnå erforderlig numerär på lärarsidan 
p g a tidigare nämnda förhållanden. 

F 16, som är Sveriges största militä
ra förband, har i kraft av sin geografis
ka närhet till Stockholm traditionellt 
haft stor betydelse för personalförsörj
ning med flygförarkompetens till sta
ber m m. En allvarlig följdverkning av 
förslaget att göra F 16 till utbildnings
flottilj blir att denna personalförsörj
ning drastiskt försämras . Blir det i fram
tiden lättare att få flygvapenofficerare 
från avlägsna flottiljer till Stockholm? 

Hotar kvaliteten 
Det nu lagda förslaget, där F 16 får en 
grundutbildningsuppgift utan tunga ope
rativa JAS 39-divisioner, kommer att ra
sera långsiktigheten och kvaliteten i 
flygvapnet, främst avseende reproduk
tionen av piloter. JAS 39-divisioner sida 
vid sida med GFU- och GTU-divisioner 
är en förutsättning för att ett krympan
de flygvapen ska kunna reproducera och 
utveckla sig självt. Andra lösningar kan 
bli ödesdigra! • 

ARNE ULLBERG 

Chef för 3. jaktnygdivisionen F 16. 
Fd GTU-Iärare. Fd TIS-Iärare 
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