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Me
PERS.ONALEN
i centrum
tt av flygvapnets kännetecken är en hög materiell standard. Det finns nog
en och annan som tycker att människan kommer i kläm bland aU~:: ma
-:: .••... terielfrågor och inte ,får det gehör för sin, ~" problem som hon är b~:fättigad
, ~iU. Erfarenheter och eftertanke säger samtidigt; :a,t tju mer teknik vi får atfhari:dha,
desto större krav ställs det på de människor som skall sköta systemen .

E

• • Under sin snabba uppbyggnadsperiod i slutet av andra världskriget och åren
därefter kom kanske flygvapnet att framstå som mera mån om sina materiella
resurse r än om de personella. Successivt har ökande satsningar skett på män
niskan i organisationen.
I I.agidrotter är förutsättningarna lika för alla - utrustning, regler, tid, plats, an
tal deltagare - men ändå. framstår ett lag bättre ände andra.
, I flygvapnet gä ller samma principer. Utan personalens kunna nde och lojalitet
vore vi inte den hörnsten i Sveriges neutralitetsförsvar som flygvapnet faktiskt ut
gör.
• • Chefen för fl ygva pnet arbetar oförtrutet på att förbättra personalens villkor.
Meningsfull verksamhet, lönesättn ing, arbetsmiljö, flygsäkerhet, soci ala förhållan
den är faktorer som ägnas stort intresse och stora ansträngn ingar.
Flygvapnet har genom drastiska ingrepp i organisationen kunnat hålla hÖg kva
litet. Vi tillförs nya flygplan : JA 37/jakt-'Viggen' - Nya radarstationer: PS 860 N:ytt bassystem: 'Bas 90'. Stimule rande arbetsu ppgifter väntar som tillsam ma ns
med goda arbetsvillkor har stora möjligheter att skänka arbetsglädje och till
fredsställelse i tillvaron. Med bibehållen organisation och uppgift ser vi framåt
mot 80-talet med tillförsikt.
•

lA-strålnIng
från motor

IR-strå/nlng
frå n IR-fack/a

Fig 2:

FällnIng fr4n flygplan all lA-facklor. där
dessas momentant större strålnIngs
Intensitet drar till sig avfyrad fientlig
IR-robot.
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I FLYGvapenNYTT nr 3/79 behandlades de vanligas
te lorekommande störlormerna ; första hand mot pulsra
dar. Dessa molmedel resulterade i att man frän konstruk 
torshall försokte hitta på nya radartyper eller signalbe
handlingsmetoder_ Denna utveckling pågår fortfarande
och har resulterat i konstruktioner som t ex monopuls
och pulsdopplerradar. hoppfrekvensradar samt spa
nings- och följeenheter av ";cke-radar"-typ. Man förser
också olika enheter med storskyddskretsar (på Fmgels a
ECCM
Electronic Counter Counter Measure), som kan
valjas efter behov. En del av de tidigare behandlade stör
formerna kan således på detta satt elimineras eller fäs att
bli mindre verksamma. Det skulle här föra för längt att;
detalj gå igenom alla olika konstruktioner och deras ef
fekt mot olika störformer. Man kan emellertid konstatera,
att störskydd inte år gratis_ Konstruktionerna blir dyrare
och mer komplicerade och användandet av störskydd
sätter oftast ner någon ursprungligen bra parameter, t ex
räckvidd eller noggrannhet. -:-: I denna den andra "mot
medelsartikeln " visar författaren. byrådirektör BO
FRÖSSLING (FMV), på några störformer som ligger utan
för radarområdet eller är av något mindre traditionell
typ. -t~ Avsnitt tre publiceras i nr 2/80.
-t.; ,:" -r
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lelekonlliffter
ommunikationsstörning. 
För ledning av t ex jaktf lyg
behövs någon form av sam
band mellan radarstat ion / lednings
central och flygplan . Om nu radar 
stationen på något sätt kan und 
gå störning , blir denna förb indelse
ett viktigt störmå! . Även kommuni
kationsstörning kan förekomma i
såväl maskerande som vi lseledande
form .

K

Den maskerande störformen be
står, som i radarfallet, huvudsakli
gen av krafitgt brus - med eller ut
an tonmoduler ingar. Modulerin ga r
na kan justeras till typ , frekven s och
sammansättn ing för att vara så ef
fekt iv som möjligt. Avsikten med
denna typ av störn ing är g ivetvis att
dränka så mycket av den nyttiga
signalen som möjligt. Beroende på
störobjektet kan signalen (som ti d i
gare) vara smal- eller bredbandig .
- (Fig 1.)
Den vilseledande kommun ika
tionsstörningen består huvudsakli 
gen i falska meddelanden av oli ka
slag , I t ex jaktstridsledning med tal
kan en fient lig sändare gå in pä
sam ma frekvens och ge fals ka
komm andon om nya kurser, farter ,
mål m m , En fö rutsättnin g för att
detta skal l lyckas är att röst- och
sändn in gsljuden i övrigt är så li ka
org inalet so m mö jligt, annars kan
föraren lätt geno mskåda det hela.

Fig 1: .". Exempel pi (fransk) störsändare mot kommunikation.

Ett sätt att komma förb i detta är att
spela in tra fiken under en längre tid
före oc h sedan åter sända ut lämpli
ga delar vid rätt tidp unkt.
• • När det gäller digital överfö 
ring , dvs pulser som kodats på spe
c iellt sätt , kan en sändare gå in och
sända extrapulser av samm a typ och
därvid göra meddelandet obegrip
ligt eller helt bloc kera mottagaren.
Det senare bero r på att meddelandet
normalt innehåller en mängd extra
bitar som måste vara på rätt plats för
att det skall accepteras av mottaga
ren - om inte anses meddelandet
vara falskt. - Detta sätt att störa en
dataöverföring är ett mellanting me l
lan maskerande oc h vilseledande
typ.
Det finns givetvis flera sätt att för
söka minska störningens inverkan .
T ex genom kompr imerande snabb
sändningar, sta rkt riktade sänd
ningar, hög effekt, ko rta överfö
ringsavstånd med relästati on er osv .
T ill alla dessa sä ndn ingsvarianter
finns det också skräddarsydda
störmetod er, som mer eller mindre
framgångsri kt förmår störa förbin
delsen .
Störsändare n kan placeras på
mar ken i fo rdon eller vagn , Men den
kan givetvis också bäras av en fly g
buren plattform, t ex en he likopter.
Den markbaserade utrustningen

kräver ofta större uteffekter. Men
den kan i gengäld utfö ra mer krä
vande och effektiva motmede lsin
satser genom större tillgång på ope
ratörer,

I

Det vanligaste IR-motmedlet på
flygplan i dag är den vilseledande
IR-facklan . Den består aven brinn
sats (ganska lik en fyrverkeripjäs ),
som under en kort stund ger högre
värmestråln ing än m oto rn. Fack lor
na fälls kontinuerl ig t då fö raren be
farar att en robot med IR- m ålsökare
har skju ti ts ell er kan skjutas mot ho
nom . En IR-m ålsö kare som låst på
moto rutloppet tende rar då i stället

s

~

att följa den ännu varmare IR-fack
lan, som faller ner mot jorden. När
facklan sedan (etter ett antal sekun 
der) slocknar är det svårt eller omöj
ligt för roboten att åter låsa på flyg
planet. IR-facklorna är relativt små
- ca 20 cm långa och 5 cm i diame
ter. På mindre attackflygplan place
ras de i speciella kapslar medan
större flygplan kan ha ett invändigt
förråd . (Fig 2.)
• • De maskerandelR-motmedlen
är ännu inte operativa. men försök
pågår och en del teorier har beskri
vits. Den aktiva metoden skulle kun
na gå ut på användning aven s k
FAE-Iaddning (fuel-air-explosives).
Det är i princip ett moln av bränsle
som släpps ut bakom flygplanet. När
det nått tillräcklig storlek och kom
mit en bit ifrån flygplanet antänds
det, varvid flygmotorn helt döljs av
det brinnande molnet.
En passiv metod sku Ile vara att
släppa ut någon typ av ämne eller
parti klar som reflekterade och spred
ut värmestrålningen till ett diffust
moln bakom flygplanet. Denna
senare metod är ännu bara 'beskri
ven i teorin .
IR-facklor används också av ma
rinen och kan skjutas upp från far
tyg med hjälp av raketer . Som ti
digare visats kan dessa också blan
das med remsraketer .
Även de tidigare beskrivna sken
målen för marinen förses ibland
med IR-källor, som där ska simule
ra motorinstallation och rökgasut
släpp . Detta för att ytterligare för
svåra för en attackpilot att särskilja
riktiga och falska mål.
En annan metod att försöka mins
ka risken för träff med I R-styrda
robotar är kylning och skärmning av
varma utloppsdelar. Relativt goda
resultat har med denna metod upp
nåtts hos helikoptrar, som annars är
sårbara för t ex små lv-robotar med
IR-målsökare.

användas mot såväl radarstationer
som radioförbindelser. - (Fig 3.)
Störsändare av den här typen
kommer troligen att få en stor bety
delse i framtiden. De kommer att bl i
allt mindre, effektivare och "smarta
re ". Kanske kan de komma att
skickas in i stridsområdet med hjälp
av kanon eller granatkastare likaväl
som med någon raket eller robot.
RPV-stÖrsändare. - Bruket av
RPV-plattformar (Remotly Piloted
Vehicels), dvs fjärrstyrda eller pro
grammerade små förarlösa flygplan ,
är ännu bara i sin linda. Än så länge
d iskuteras främst deras användn i ng
som spaningsplattform, men de
passar också utmärkt som bärare av
motmedel . I dessa RPV-plattformar
kan givetvis samtliga av de tidiga
re diskuterade motmedelstyperna
medföras. Det är emellertid troligast
alt RPV i första hand kommer att
användas som bärare av kommuni

kationsstörare och små maskerande
brusstörsändare. En av fördelarna
med RPV är att de kan sändas in i ett
område där nedskjutningsrisken är
stor men där störinsatsen blir myck
et effektiv. Sedan kan den ligga där
tills den blir nerskjuten eller dess ak
tionstid är slut , då den ersätts med
en ny . (Fig 4.) RPV behöver inte vara
ett avancerat " modellflygplan ". Det
finns också små helikopterliknande
plattformar, som är förankrade med
en kabel i t ex ett speciellt fordon.
Om dessa utrustas med en störsän
dare mot samband och skickas upp i
trädtoppshöjd eller högre, erhålls
en betydligt större effektivitet än
med marksändare.

S

ignalspaning/
varnare. - För att en insats med
aktiva störsändare skall vara effek

'~

Halvleda;!i:~mponenter och : Integre
rade kretsar:Jiar gynnat massinsats av ungefär IfnYtnävs
,• .
stora störsälidare. som fälls fr'n- fuften.

Fig 3: Eng'ngsstö,-=Sji,ndare.

E

ngångsstör
sändare. - Detta är en relativt ny
teknik som blev mer känd först i och
med Vietnam-kriget. De kallas på
engelska "expendable jammers "
och är avsedda att fällas i stort an
tal från flygplan. Själva sändaren är
relativt liten (ca 1 dm 3 ) med en an
tenn i form av band eller trådar som
fälls ut vid fällningen. Uteffekten
och livslängden är givetvis mycket
begränsade. Detta kom penseras ge
nom att de fälls mycket nära störob
jektet och att de kan programmeras
att starta på olika tidpunkter . Stör
sändarna är troligen huvudsakli
gen av typ maskerande brus och kan
6

.Fig 4:

RPV av denrfa:typ (E-systems E,: 'l5} kan vara

'. :

aktuell plattform för motmedelsinsats. E-T5 
som kallas='t.CEHV/LOw Cost -bpendable Ha
rassment Veh/cle - ska/l kunna- JIgga/sväva om·
kring över ett m"omr'de upp t/fl ca 6 tim med
en last av ca 1.4 kg.
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tiv (eller ens möjlig) behöver mun
känna till den signal som skall stö
ras ut. Man måste också kontrollera
med jämna mellanrum om t ex den
radar man tänker störa ligger kvar
på den tidigare frekvensen. Har ra
darn (som ett störskydd) flyttat sig i
frekvens, måste störutrustningen
följa efter. Detta skall helst ske
automatiskt , ev med viss övervak
ning. Den här funktionen sköts i
vissa fall av den etablerade signal
spaningen. Där har man ständig
kontroll på olika frekvenser hos
motståndaren och kan därigenom
inrikta viss del av störinsatserna.
Modernare störsändare har för
mågan att själva kontrollera att
störobjektets frekvens inte ändrar
sig. Om så skulle ske, flyttar den sig
efter så långt som dess eget fre
kvensområde tillåter. Detta tillgår
förenklat så , att störsändaren gör
små uppehåll i sändningen (normalt

1-10 ggr/ sek) och kontrollerar
störobjektet. Finns radarn inte kvar,
börjar störsändaren svepa över hela
frekvensområdet tills den åter hittar
radarn och stör sedan på den nya
frekvensen.
I de flesta flygplan fi nns i dag en
enklare variant som kallas radarvar
nare. Det är ju inte ett motmedel i
traditionell bemärkelse , men utrust
ningen integreras mer och mer i den
totala bilden av motmedel / stör
skydd.
• • Den äldsta och enklaste varian
ten av varnare har en liten antenn
riktad bakåt. Den är kopplad till en
mottagare som täcker i stort sett he
la radarbandet. Om flygplanet an
falls bakifrån av ett annat flygplan
som använder sin radar, kommer en
del av radarstrålningen att tas emot
av varnaren. Det resulterar i att fö
raren får en varningssignal, t ex att

Vänster
fram

Höger
fram

Vänster
bak

Höger
bak

Fig 5: A) Exempel på radarvarnar.e·: tt.os fpl. Varnaren ger Information I 4sek~. "
torer - vardera någolstöi';-e. än 90" för att ge överlappning. Sektorn
'Höger fram' är streckad: ',';'::' .'''::'' S) Under ses möjlig presentationsform
med lampor som Iyser"då~~.Ignal tas emot. Skulle målet ligga t ex rlikt
bakom fpl, då lyser så~~!1amp'~n 'Vänster bak' som lampan 'Höger bak'. :
"
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en ton hörs i hörlurarna, Tonens
höjd och periodicitet är beroende på
den bestrålande radarns prf (puls
repitionsfrekvens) och avsöknings
mönster. Föraren kan därigenom få
en viss uppfattning om radarn be
finner sig i spaningsmod eller i föl
jemod samt kanske också vilken typ
det är.
I och med att anfall numer är möj
liga från alla riktningar (inte bara
bakifrån), har antalet varnare måst
utökas. Ett flygplan har i dag vanli
gen 4-6 fasta antenner eller ett fas
jämförande
antennsystem
som
täcker varvet runt. - (Fig 5.)
Hos föraren har tonvarningen
kompletterats med en lamptablå
som visar strålningsriktningen i t ex
90° - eller 60 ° -sektorer eller , vid fas
jämförande system, ett litet 'scope '
med en elektronisk visare som an
ger " exakt " riktning. Med hjälp av
denna information kan föraren vidta
motåtgärder i form av undanmanöv
rar och / eller igångsättande av mot
medel för egenskydd, t ex remsbun
tar eller störsändare .
• • I och med utvecklingen av
mikrodatorer och halvledarminnen
har man i de modernaste varnarsy
stemen byggt in ett "hotbibliotek".
Man har lagrat information om de
strålningskällor som flygplanet kan
tänkas möta. När sedan en signal tas
emot av varnaren, jämförs den med
biblioteket och namnet på radarn el
ler flygplanet presenteras för föra
ren. Ti Ilsammans med det ovan
nämnda riktningsscopet kan föraren
få en bra bild av var olika flygplan/
strålare ligger runt omkring honom .
De parametrar som används för att
särskilja olika objekt är framför allt
bär- och pulsfrekvens samt avsök
ning.
Genom att jämföra signal nivån
mellan de olika signalerna (ev kom
pletterat med uppgifter från biblio
teket) kan också ett relativt av
ståndförhållande presenteras, Det
sker i radiell-led på scopet. (Fig 6.)
De större bomb- och attackflyg
planen samt signalspanings- och
motmedelsflygplanen har ännu bätt
re varnarsystem , där gränsen ti II ren
signalspaning blir flytande . Man har
där tillgång till betydligt större dato
rer och informationen presenteras
mycket detaljerat på speciella
TV-skärmar.
En utveckl ing av motmedelssidan
blir sannolikt att den kopplas ihop
och styrs av varnare/hotbibliotek, så
att en selektiv och optimal störinsats
automatiskt kan göras för varje för
flygplanet fientligt objekt.
• I och med tillkomsten av IR-spa
nare och robotar med IR-målsökare
har behov uppkommit att kunna ~
7

detektera ett anfall på annat sätt än
genom radarvarnare . Det gäller att
kunna känna av IR-strålningen från
t ex en robots raketmotor. Sådana
varnare kallas robotskottvarnare .
Försök härmed pågår på flera håll i
världen. Det är dock osäkert om
något fullt utvecklat system ännu
är operativt.

R

adarkamou
flage. - I denna och efterföljande
punkt behandlas två metoder som
inte är motmedel i traditionell me
ning, men som ändå syftar till att
minska eller förhindra användning
av just radar. Som tidigare nämnts
har praktiskt taget alla objekt egen
skapen att reflektera radarstrål
ning. Man säger, att ett mål har en
viss ekvivalent radarmålyta och den
mäts i m 2 . Ett stort mål (t ex en krys
sare) kan ha målytan 10.000 m 2 , me
dan ett litet mål (t ex ett ensamt flyg
plan av Draken-typ) ca 2 m 2 . Mål
ytan varierar oc kså kraftigt med
aspektvinkeln , dvs om man ser t ex
flygplanet framifrån eller från sidan.
Eftersom en radars räckvidd är di 
rekt proportionell mot fjärde roten
ur den ekvivalenta radarmålytan
(dvs en halvering av målytan ger ca
16 proc minskning av räckv idden),
• En ny teknik, som man börjat ex
perimentera med , är att klä vissa kri
tiska delar av flygplanet med ett
speciellt radardämpande material.
Detta skikt, eller radarkamouflage ,
är ganska tjockt och dessutom käns
ligt för vind- och vattenerosion. Det
gör att det inte kan appliceras över
allt som en färg utan måste helst
ingå i konstruktionen redan från
början. Man kan säga att ersättning
en av vissa metallkonstruktioner i
t ex roder med andra av kol- och
borfibrer inbakat i epoxi är ett led i
denna utveckling, även om huvud
syftet här har varit att spara vikt. Ett
modernt flygplan kan i dag innehålla
ca 20 proc epoxi-material. Utveck
lingen är i stigande. - Vad man
främst försöker dämpa är den diffu
sa strålningen från luftintag och fö
rarkabin men också den kraftiga
reflexen från den framåtr iktade ra
darn samt ev robotars antenner.
Man är också i första hand intres
serad av att dämpa reflexerna i Jram
ifrånsektorn , dvs ut till ca 60 0 från
nosen räknat. Enligt teorierna skall
målytan kunna minskas från ca 5 m 2
till 0,5 - 1 m 2 . Räckvidden hos en ra
dar skulle därigenom kunna mins
kas till ungefär hälften . - (Fig 7.)
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Fig 6:

Modern radarvarnare visar Information pA ett litet instrument (scope)
- förutom rIktning även pulslängd (N eller W), pulsrepetltlons
frelevens (0-9) och våglängd (E, G, I eller J).

Målyta

100

10

Fig 7: Exempel pi 'led redar
lramouflage Iran ••tedkomma
för ett större attllCk-"" . (Vlrden. berlkn.de.)
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•
•
Förekomsten av radarka
mouflage hos olika moderna flyg
plan är omgärdat med stor sekretess
och inga egentliga uppgifter om
mängd, placering eller effektivitet
finns tillgängliga. - Det är emeller

tid troligt, att den närmaste genera
tionen avancerade attackflyg plan till
en del kommer att ha ett visst radar
kamouflage och att det i framtiden
allt mer blir en standardutrustning.

Målsökarna är i princip en sig
nalspaningsmottagare som avstäms
för den radar man vill bekämpa.
Målsökaren känner sedan av rikt
ningen till antennen och uppdateras
varje gång som radarn sveper över
roboten. Till skillnad från andra ro
botar får den här allt noggrannare
målinformation ju närmare den
kommer, varför träffsannolikheten
blir mycket stor - om inte motåtgär
der sätts in. Den enklaste och effek
tivaste motåtgärden är att stänga av
stationen. Därvid har motstånda
ren i praktiken uppnått samma syf
te som vid de andra störmetoder
na, nämligen att ingen användbar
bild produceras av radarn.
Det finns and ra sätt att försöka
undvika bekämpning av signalsö
kande robotar, t ex flera alterneran
de stationer eller extra sändare i
närheten. Dessa metoder ställer
emellertid relativt stora krav på
samordning. Och blotta vetskapen
om att motståndaren förfogar över
signalsökande robotar komplicerar
och 'fördyrar radarmaterielen och
dess användning.

Fig 8: Liten radarvarnare (typ AN/PSS-10) avsedd för att bäras av sol
dater som skydd mot radarsöknIng över strIdsfält.

SignalSÖkande
robotar. - Denna typ är en vanlig
attackrobot försedd med en speciell
målsökare som känner av den ut-

sända radarsignalen. Ett i sig aktivt
vapen är ju egentligen inte något
motmedel. Men den kan ändå tas
med, eftersom den är speciellt till
verkad för att slå ut radarstationer
eller ev andra viktiga sändare.

S
amm anf att
ning. - I dessa två artiklar har gjorts
försök att ge en bild av de väsentli
gaste bitarna i motmedelskomplex
et. Det finns mer komplicerade typer
av t ex störsändare. Man har på
radar- och sambandssidan tagit
fram störskyddsmetoder eller andra
sändningstyper som i vissa fall neu
traliserar en del motmedel. Den
ständiga kampen mellan medel och
motmedel fortgår allt intensivare
och till allt högre kostnader för bå
da sidor. Man strävar på medelssi
dan att utföra spaning eller målfölj
ning med flera olika sensorer sam
tidigt, s k mu/tisensorteknik. Man
kan tänka sig kombinationer av ra
dar + IR, aktiv + passiv radar, IR +
optik m m, m m. Allt detta för att
säkerställa funktionen om någon
störning skulle vara igång. Detta har
givetvis till följd att motmedelssidan
nu är i färd med att konstruera sam
mansatta motmedel för dessa multi
sensorer. Det är svårt att säga vilken
sida som har försprånget i dag, men
sannolikt har motmedelssidan det
något lättare att åstadkomma för
sig bra resultat.
Som slutsats kan man emellertid
säga, att något som kallas för ostörd
miljö knappast kommer att existera i
en framtida konflikt. Inte ens om
den skulle komma i dag.
•

9

{;:{ {;:{ Som bekant utreder STATENS HAVERIKOMMIS
SION (SHK) sedan 1978-07-01 allvarligare militära och
civila luftfartsolyckor. Enligt förordning med instruktion
för SHK skall kommissionen även följa den internatio
nella utvecklingen inom de områden som omfattas av
kommissionens verksamhet.
Som ett led häri sändes
jag av SHK till Västtyskiand för att under några dagar i
maj -79 besöka det militära flygsäkerhetsdirektoratet i
Potz- Wahn och det civila haveriutredningsorganet i
Braunschweig.
Jag vill här förmedla några intryck av
haveriutredning och haveriförebyggande verksamhet i
Västtyskiand som kan vara av intresse för FL YGvapen
NYTT:s läsekrets.
Claes Jernow

*

*

***

(Flygoperativ utredningschef vid SHK)

FLYGSÄKERHETSARBETE
i Väst-Tyskland

M

ilitära
förhållanden.

Det västtyska flygsäker
hetsdirektoratet
i
PotzWahn motsvaras i vårt svenska
flygvapen av IFYL (Inspektören för
försvarets flygsäkerhet) och FS / Fh
(flygsäkerhetsavdelni ngen vid flyg 
staben) . Direktoratet (som inte är
samlokaliserat med den västtyska
flygstaben) leds aven brigadgene
ral , som lyder direkt under den väst
tyske flygstabschefen . Direktoratets
organisat io n och uppgifter ill ustre
ras å bild 1. I direktoratet finns 47
bef attn ingshavare.

Utredning av haverier och tillbud.
- Av bild 1 framgår att direktora
tet utreder haverier med person
skador , totalhaverier och vissa till
bud . Haverier utan personskador
liksom flertalet tillbud utreds ge
nom förbands försorg .
direktoratets
utredningar
För
finns en särskild sektion (B) orga
niserad. I denna sektion tjänstgör
flygofficerare som fullgör aktiv flyg
tjänst på de olika flygp lantyperna.
Dessa officerare fungerar som ord
föra nde i haverikommissio nerna .
Där tjänstgör även en arme- och
en marinsamverkansofficer samt en
officer. ur USAF. (I utbyte mot den
10

senare tjän stgör en tysk flygoff icer
v id Aerospace Safety Center i Nor
ton /U SA.)
• • I en haverikommission in
går off icerare ur sektio n A (expert
på räddningssystem) , sekt io n B
(flygp lantyp - och flygoperativ ex
pert) och sektion C (teknisk expert).
Till en haverikommission kan även
knytas ytterligare civil och militär
tekn isk expertis - En av berört
förbands flygsäkerhetsofficerare in
går även som ledamot i kommissio
nen - liksom flygledare och me
teorolog.
Från den flygmedicinska centra
len i Furstenfe ldbruck tillförs all 
tid kommissionen högt kvalificerad
flygmedicinsk expertis. Dessa utför
även obduktioner .
Normalt utreds årligen i direkto
ratets reg i 25-30 haverier och 4 - 5
tillbud. Målet är att en haver iu t red
ning skall kunna slutföras inom 30
dagar. I undantagsfall åtgår längre
tid, uppemot 2-3 månader.
• • Direktoratet informerar kon
tinuerligt flygstaben om väsentliga
flygsäkerh etsfö rhåilanden aIltefter
som sådana framkommer under ut

redningens gång . Prelim inärrappor
ten utformas av förbandets flyg
säkerhetsofficer. Han ingår i kom
missionen. Denna rapport föredras i
kommissionen och utsänds snarast
efter haveri.
På ett så tidigt utredn ingsstadium
som möjligt anger ordföranden vil
ken tidsgräns som gäller för varje
experts arbete. - När allt faktiskt
utredningsmaterial föreligger sam
las hela kommiss io nen för alt ana
lyse ra haveriet , fastställa haver i
orsak och utforma rekommenda
tioner . Härv id ansIlarar ordföranden
för den skriftl iga utformn i ngen av
haverirapporten . Haveriutredning
en avslutas med att direktoratets
chef utger ett slutligt utlåtande som
omfattar haveriorsak och rekom
mendationer.
Man berättade , att av utredningar
föranledda juridiska aspekter i hög
grad intresserade åklagarna . Det fö
rekommer ofta att direktoratets offi
cerare kallas som vittnen ti II rätten
och att delar av rapporterna inford
ras av åklagarna . Detta framstod
dock för direktoratet som otillfreds
stä llande . Direktorat anser att det
ta inte gagnar det förtroende gent
emot förbandets perso nal , som di
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rektoratet värnar om . (Min egen re
flexion är att förhållandet sannolikt
hade varit annorlunda om juridisk
expertis hade ingått i haverikom
missionerna.) Disciplinära åtgärder
som följd av haverikomm issions
och rätts utlåtanden vidtas på eska
derchefsnivå.
Svar lämnades på övriga detaljfrå
gor:
•

•

Intressenter från flygplan - och
motorti liverkare kan följa kom
m issionsarbetet.
Undersökning på materiellabora
torier öve rvakas från kommissio
nens sida .

I

flertalet opera
tiva stridsflygplan finns en kombi
nerad flight-crash-maintenance re
corder (LEADS 200), Några simule
ringar som underlag för presenta
tion av flygbanor (i likhet med vid
SAAB utvärderade CK-minnesda
ta) görs inte. När jag visade flygba
nepresentation i vertikalplanet från
ett Viggenhaveri, blev man impo
nerad av detta.
Normalt underrättas direktoratet
inom 30 min efter ett inträffat have
ri av aktuellt förband, polisen eller
FRÄD-organisationen .

En jourhavande officer finns ,
ständigt på direktoratet. De flesta •.~
befattningshavarna är tilldelade .
personsökare, som används vid vistelse utom tjänstgöringsplatsen.
,
Förberedelser vid val av kom- ~'
missionsledamöter , transportförbe
redelser (flyg- eller markledes på .
snabbaste sätt) tar ca 1 ti m . På ha-l _
ver iplatsen stannar kommissionen
normalt tre dagar,
"
Vittnen (förare, mekaniker , civila :;
m fl) intervjuas på ett informellt sätt ,~
aven i mindre grupper uppdelad 1<
kommission , Skriftliga vittnesbe- ;
rättelser förekommer inte.
; ..

t

r

~~

11;:'. ,
t~

• • Samarbetet med lokal polis
är gott. Polisen handlar på instruk
tion av distriktsåklagaren innan ha
verikommissionens ordförande an
länt.
En medicinsk expert får inte röra
någon omkommen förrän åklaga
rens tillstånd lämnats.
Haveriutredare och experter har
checklistor för sitt hand lande. Des
sa listor är inte offentligt fastställda
av di rektoratet utan framtagna av ut
redningspersonalen själv.
Utredare har "haveriväskor" (med
innehåll av samma slag som SHK an
skaffat) samt arm bind lar som tecken
på kommissionstillhörighet.
• • Lokalisering av havererade
flygplan utgör inget problem på
land (tät befolkning). Men det kan
ta relativt lång tid till sjöss, efter
som Luftwaffes stridsflygplan inte
är utrustade med' pinger' eller mot
svarande . Goda resurser för bärg
ning står dock alltid till förfogande
genom marinens fartyg och dykare.
Internationellt utbyte inom have
riutredningsområdet har direktora
tet dels genom att vissa av office
rarna genomgår en tre månader
lång kurs i USA, dels genom att del
ta i av Air Forces Flight Safety Com
mittee Europe (AFFSCE) .arrange
rade möten (2/år) . I denna kom
mitte är alla NATO-länder och
Frankrike representerade. Erfaren
heterna av dessa informella möten
är goda. Dock ansåg man sig ha ont
om tid för deltagande.

(rote mot rote). Gäller som grund
regel. För speciellt viktig övning kan
på eskadernivå anbefallas att fler
än fyra flygpJan kan delta. I så fall
utfärdas skärpta restriktioner angå
ende Ivftstrids varaktighet och läg
sta tillåtna höjd.

Lågflygning.
höjd (dager):
•
•
•

-

Lägsta tillåtna

över vatten 200 ft (generellt)
över land SOO ft (G.91)
över land 800 ft (F-4 och
F-104) .
Lägsta tillåtna höjd (mörker):

•
•

över vatten SOO ft (generellt)
över land 1000 ft (generellt över
hinder inom S km)

• • Luftwaffe har ett stort an
tal lågflygstråk, men man kan av
bullerskäl inte flyga på lägre höjder
än vad som angivits. Stor uppmärk
samhet ägnas tillkomst av nya flyg
hinder
(master,
kraftledningar).
Uppdatering av flyghinderläget sker
månadsvis på NOTAM. Kraftledning
ar utmärks med färgade ballonger
på speciella avsnitt (t ex intill mo
torvägar) genom luftfartsverkets
försorg. - Alla förare av strids
flygplan är tilldelade flyghjälm med
dubbelvisir (varav ett i klarglas).

KONTAKT ·
~ffled

• • Direktoratet utger aldrig nå
gon presskommunike. Det gör för
svarsdepartementet vad beträffar
militära flyghaverier. - Anhöriga till
omkomna informeras inte av direk
toratet. Berört förband sköter så
dan information.

H

averiföre
byggande verksamhet. Flyg
säkerhetsorganisation och dess
uppgifter på central nivå framgår
av bild 1. Därutöver bör framhållas
att det finns flygsäkerhetsofficerare
på alla nivåer i Luftwaffe. En FSO
(kapten) på varje division. En FSO
(öv) + en sergeant på varje flotti Ij.
En FSRO på eskadernivå. Flygsta
bens flygsäkerhetsavdeini ng består
endast av 1 - 2 officerare.
Luftstrid. - Maximalt antal delta
gande flygplan i en luftstrid är fyra
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Fågelkollisioner. - Stort antal 
få skador. Under senare år i genom
snitt två totalhaverier/år. - Stort få
gelprognosarbete ned läggs. Är av
samma omfattning som inom det
svenska flygvapnet. Två ornitologer
är anställda av Luftwaffe. Fågelföre
komst lokaliseras med hjälp av bl a
radar. Fågelvarn ing utfärdas och
flygning förbjuds inom områden där
förväntad fågelförekomst överskri
der viss gräns.
Mörkerflygning i förband. - Max
imalt i rote. Normal ljussättning på
flygplan (lanternor, antikollisions
ljus).
Blixtnedslag. - Åskväder und
viks - även av helikoptrar. Varning
för åska ingår i väderbriefing.

Flygtidstilldelning:
Fulltoperativförare: 1S0-180tim/år
BFSU (motsv):
120
-
AFT (motsv):
90
-
FSO har normalt 90 tim/år.
Man uppgav att alla förarkatego
riger får ut sin tilldelade flygtid.

F

Iygsäkerhets
information. - Utöver motsvaran
de special- och månadsinfo som in
om vårt flygvapen ger Luftwaffe
ut en speciell flygsäkerhetstidning
(" Flugsicherheit") varannan månad.
En årlig flygsäkerhetsanalys utges,
liksom affischer o dyl. Men bara ett
fåtal flygsäkerhetsfi Imer har utgi
vits (en om räddningssystem , en om
fågelkollisioner nämndes).
Informationen från förband till
direktoratet är tillfredsställande.
Förband kan lätt telefonera, ställa
frågor, rapportera och få svar. En
särskild "Incident Informing Re
port" (formulär) används. Det fram
hölls dock, att spontan rapportering
sällan förekommer. Något anonymt
rapporteringssystem (typ brittiska
'CONDOR ') existerar inte i Luftwaffe.
• • Direktoratet anser sin egen
databas (11000 - 12000 haveri- och
tillbudsrapporter anses lagrade lik
som inspektionserfarenheter) vara
av stort värde. Var tredje månad
görs utskrift av ett ännu inte fullt
utvecklat dataprogram . Det beräk
nas vara klart inom 2 - 3 år (påbör
jades -73) .
Via datorn kan förbanden få svar
på vissa frågor och direktoratet ut
läsa flygsäkerhetstrender. Dessa ut
gör delvis underlag för information
och av direktoratet kvartalsvis fast
ställda flygsäkerhetsprogram .
Man nämnde ettUSAF-projekt
beträffande försök att årsvis predik
tera haverier och ta fram förebyg
gande åtgärder "i förväg " . En av di
rektoratets officerare har sänts
till USA enbart för studier av detta
projekt.
Flygsäkerhetsinspektion. - Di
rektoratet inspekterar varje förband
vart tredje år.

• • Aldersgräns för fullgöran
de av flygtjänst. - Normalt fullgörs
flygtjänst på stridsflygplan upp till
41 - 48 års ålder. (Därefter i dk).
Denna gräns har inte bäring på att
äldre förare skulle ha högre haveri-/
tillbudsfrekvens eller konstaterad
lägre kapacitet. Ty man framhöll, att
förare som uppnått SOO tim och var

**

Det är en underlig och komplicerad värld vi lever i. Sam
tidigt som antalet samboende har ökat, har även antalet sär
boende tilltagit. Ofta rör det sig om utlokaliserade eller omsta
tionerade. Men även flygare och sjöfolk kan räknas till denna

25 -- 28 år var de som mest utsattes
för flygrisker. Denna grupp utgjorde
bara 10 proc av Luftwaffes föraran
tal, men den är inblandad i 50 pJOC
av haverierna och tillbuden.

Uppföljning av förare. - Medi
cinskt gott läge. Luftwaffe har minst
en flygläkare per flottilj!! Vid vissa
flottiljer finns 4-5 läkare (inkl tand
läkare). Dessa har officers ställning
(övlt) och man har inga problem
att rekrytera dem. Bara en del av
läkarkadern är flygutbildad . Och
bara ett fåtal flyger stridsflygplan.
Det framskymtade en viss skepsis
beträffande psykologers medverkan
i flygsäkerhetsarbetet.
Exempel
gavs på en förare som hade visat
olust att flyga som rotetvåa. Han ha
de undergått psykologisk behand
ling under ett år. Senare råkade han
kollidera med sin rotechef, när han
fått uppfattningen att han skulle
överta roten (inte rotechefens upp
fattning). - Någon test i likhet med
vårt DMT används inte i Luftwaffe.
Inte ens i samband med urval av
flygelever. Man var dock intresserad
av våra DMT -erfarenheter. Detta ef
ter ett besök av vår svenske specia
list, doktor Tomas Neuman.
• • FOO. - Läget beträffande
skador på flygplan med anledning
av främmande föremål är för när
varande nöjaktigt. Stort arbete har
nedlagts (t ex verktygstavlor med
markeringar). Utöver besättning
ens okulärbesiktning har man , lik
som NATO i övrigt, "Last-chance
check". Denna utförs av speciellt
avdelade kontrollanter när flygplan
kört ut till i närheten av gällande
startbana. Man har då vid kontroll
bl a upptäckt ett flertal hydraulläc
kor. Man avser bibehålla denna
'check', även om den är relativt tids
ödande och sannolikt utgör främsta
orsaken till att start endast utförs
enski It.
Kontroll av underhåll på cen
tralverkstad. - Direktoratet inspek
terar inte centrala verkstäder. Om
någon brist uppdagas utreds fallet
genom departementets försorg. Det
västtyska materielverket (motsv) har
kontrollanter vid centrala verkstä
der.
• I ett kommande nummer av
FLYGvapenNYTT avser jag på lik
nande sätt redogöra för förhållandet
i USA, hur motsvarande haverikom
mission arbetar m m och hur flyg
säkerhetsarbetet fungerar i de olika
vapengrenarnas flygstyrkor.
•

***

kategori.

Vår flygsäkerhet
börjar i hemmet
et är inget riktigt liv, att se
sin familj bara på helgerna.
Att inte ha ett eget hem att
vistas i. Att behöva ta itu med alla
problem per telefon. Ett sådant liv
alstrar ofta stress och irritation. Och
inte nog med det. Ett sådant system
kräver en fältmässig hustru som kan
byta tändstift, rensa ett avlopp eller
gå närkamp med en rektor. En så
dan hustru är nu för tiden inte allom
given. Det finns t ex ingen UTK (ut
tagningskommision) för dylika hust
rurinspe.
För varje människa är det egna li
vet något unikt. Det är därför inte så
underligt att varje människas tankar
dras till de egna problemen ...som
flugorna till den bekanta sockerbi
ten. De egna problemen rör oftast
den närmaste familjekretsen: ett
sjukt barn, dåliga skolresultat, en
klen hustru, en läckande tvättma
skin , eller t o m en "trilskande " bil.
Hemmaproblemen suger till sig Di
na/våra tankar och lägger beslag på
en stor del av Din/vår tankekapaci
tet. Familjebekymmer är därför in
gen ovanlig initialanledning till t ex
flyghaverier.

D

• Flygförarens fami Ij betyder så
lunda mycket för flygsäkerheten.
Därför har flygförarfamiljerna vid
många utländska flygvapen blivit fö
remål för flottilj läkarnas ombedda
omsorg. Även hos oss i Sverige och
flygvapnet har det rests önskemål
från piloter och flygmedicinare att
de närmast anhöriga bör kunna träf
fa samma läkare som piloten. Detta
förbättrar den psykologiska kontak
ten mellan piloten och hans läkare
och ger på det viset på längre sikt
och ger på det viset på längre sikt
en betydande flygsäkerhetsvinst.
Något som alla har nytta och glädje
av.
Flygarhustrun är således en icke
oväsentlig länk i flygsäkerhetssam
manhanget. Därmed infinner sig
osökt frågan: Vad gör Du/vi egentli
gen för att få henne/dem att förstå
sin roll i flygsäkerhetsarbetet? När
samlade vi våra hustrur sist för att
ge dem en information om verk
samheten vid divisionen? Om deras
egen stora betydelse för livskamra
tens väl och ve? I det brittiska flyg
vapnet har man sådana möten. Ex
emplet manar till efterföljelse. 
•
"Flight safety begins at home l "
Flouiljlälwre Haye 8 . Paul

TYSTNAD -

ett självmord

Vid Nord-DATA-konferensen -79 talade bl a professor C.N.
PARKINS ON. Han framhöll, att tystnad som policy inte längre
är möjlig. I dagens samhälle, där information översvämmar alla
områden och ämnen och som snabbt basuneras ut av mass
medierna, är tystnad ett självmord. - PARKINSON avslutade
sitt anförande med att tillkännage sin senaste och troligen sista
LAG: "Det tomrum som skapas av ett mIsslyckande att Infor
mera/kommunIcera kommer snabbt att fyllas med vantolknIngar,
rykten, dravel och giftIgheter!"

ClaesJemow
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Landskamp i Uppsala

FLYGFEMKAMP
Sverige  Frankrike
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I det fördolda har Sverige utkämpat en
landskamp mot Frankrike. Sportgrene~
var nygfemkamp och7"'platsen':'F16/F20
med omgivningar. Då det tyvärr var
ganska länge sedan Frankrike var med
i de internationella CISM-mästeJskapen
blev det mycket stimulerande ätt åter få
knyta bekantskapen med initiatlvlandet
till PAlM. FÖll10ppnlngsvls bl~v också
denna landskamp Incitamentet '" årligt
kornrnande duster länderna emellan . •
Efter en segsliten kamp i dagarna tre
kund~ våra franska gaster välförtjänt ta.
emdt 'förstapriset - såvälilag som Indi
viduellt. Tyvärr hade Sverige Inte möjlig
het att visa upp hela sitt VM-guldlag.
Och den absolut bäste var I .uSA och
tävlade I modern 5-ka'mp. Bäste vensk
blev nu duktige flygtekniker" Kenneth
Gustavsson. Han är Inte flygar~ och får
därfor Inte (e~1 reglerna) tävJa Inter-

Suede

nationellt. (Än.) • Till sist: Med stor san
nolikhet avgörs 1980 - rs VM/PAlM-täv
lingar I Spanien. Hasta la vistal ---, •

Resultat - ', LAG:_-
1) Frankrike
2) Sverige

12.649 p
12.178 p

Individuellt:
1) Cognee, Fr
2)- Gu tavsson, Sv
3) Jacobsson, Sv
4) Trassy, Fr
5) Bertrand, Fr
6) De Saxce, Fr
7) lundblad, F20
8) Kylborn. Sv
9) Jansson, F20
10) lötvall. Sv

4.526 P
4.295 P
4.210 P
-4.096 P

4.027 P
3.907 P
3.715 P
- 3.673 P
3.495 P
3 ~16.4 P

,,.,,.0
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Italiens nya attackflygplan, samprodukten
MRCA 'Tornado', (Här italienska prototypen
p 09).

AMI
Aeronaulica
Mililare
Ilaiiana
ommandots ansvarsområde
- ett av de till arealen störs
ta inom NATO - täcks till
nära 75 proc av vatten och har en
öst-västlig sträckning av 4.000 km, i
nord-sydlig riktning mer än 1.400
km.
I AFSOUTH ingår "öronmärkta"
amerikanska stridskrafter. De är i
fred baserade 'hemma'. Bland de
marina USA-stridskrafterna av detta
slag märks 'Sjätte Flottan' ("US Na
vy's Sixth Fleet"), som redan i freds
tid företrädesvis övar i de områden
där flottstyrkan skall operera i krig. I

K
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Italien är medlem i NATO. Har så varit sedan allian
sen bildades 1949. Italienska stridskrafter ur samtliga tre
försvarsgrenar ingår jämte turkiska och grekiska* styr
kor i NATO-kommandot "Aiii ed Forces Southern Euro
pe" (AFSOUTH), som har sin ledningsstab i Neapel. Be
fälhavaren är alltid en amerikansk amiral. Detta ger en
antydan om ett par av huvuduppgifterna för AFSOUTH.
Nämligen: att säkra sjöväga rna i Medelhavet för under
hålls- och förstärkningstransporter (främst till sjöss men
även i luften), samt att genomföra marina operationer i
övrigt i Medelhavet och Svarta Havet. En stor del av
sjötransporterna kan förutses gälla försörjningen av olja
från Mellersta Östern-hamnar. Härtill kommer uppgiften
att försvara resp medlemsnations territorium till lands ·
och i luften från fientlig aggression.

***

'Sjätte Flottan' finns hangarfartygen
"Nimitz" och "Forrestal", totalt med
ca 120 stridsflygplan ombord .
• • AFSOUTH'
flygstridskrafter
kallas "Allied Air Forces Southern
Europe" (AIRSOUTH) och har alltid
som befälhavare en general ur ame
rikanska flygvapnet. De två huvud
komponenterna av taktiskt flyg i
AIRSOUTH är 5. resp 6. Allied Tacti
cal Air Force (S.ATAF/6.ATAF). Fler
talet italienska flygförband ingår i
krig eller krisartade lägen i 5. ATAF.
Där ingår också en attackflottilj med
0) 'Grekland deltar tills vidare inte i det
militära NATO-samarbetet I fred.

tre divisioner F-4C 'Phantom ' ur
USA FE. Dessa är baserade på flyg 
basen Torrejon i Spanien. Chef för
5.ATAF är en general ur det ita
lienska flygvapnet.
Redan i fredstid svarar italienska
luftförsvaret med stril-, luftvärn- och
jaktförband (i likhet med övriga NA
TO-länder) för sin del av luftbevak
ning och insatsberedskap inom den
italienska delen av NATO :s luftför
svarssystem NADGE (NATO Air De
fence Ground Environment).
Inga italienska flygvapen förband
är baserade utanför hemlandet.

Försvarets personalstyrka:
Totalt:
365.000
· (226.000vpl),
armen .
. 254.000
(180.000 vpl)
varav:
marinen
42.000'
(23.000 . " )
{
.'
. flygvapnet
69:000 . . (23.000 ' '')
Därtill kommer ca 85.000 i gräns- ochsäkerhetstrupperna.

Vpl-tjänstgöringens·(grundutb) längd:
12 månader (armen och flygvapnet) .
18 månader (marinen) .'
..

Försvarskostnadernas andel (proc) av:

BNP
Statsbudgeten

= ca 2,4 % (1978)
. '=' 8,8 % (1978-) .

400 transport-, sambands- och
skolflygplan samt drygt 150 heli
koptrar.
1967 genomförde~ en omorgani
sation inom flygvapnet!AMI. Flerta
let operativa förband ing ick dess
förinnan i flygbrigader ("Aerobriga
te"). Styrkan varierade från en till tre
divisioner ('Gruppi'), vardera bestå
ende av 16-25 flygplan jämte re
servflygplan. För att minska sårbar
heten fanns på varje flygbas högst
en division. Det bildade ett halvau
tonomt förband, som - om så kräv
des - i viss mån skulle kunna fun~
gera självständigt. Efter omorgani
sationen bildar i stället alla tidigare
flygbrigader (utom tre) flygflottiljer,
s k STORMI. Tre flygbrigader kom
alltså att bibehålla sin tidigare be
nämning.
I de nya flygflottiljerna ('Stormi')
- med som förut en till tre divisio
ner - red ucerades antalet strids

ITALIENs flygvapen
D

en italienska
försvarsledningen och flygstrids
krafterna. - Den inom NATO starkt
betonade samverkan mellan för
svarsgrenarna har fått en på sitt sätt
organisatorisk återspegling inom
det ital ienska försvaret. Detta har
skett genom inrättandet aven för
försvarsgrenarna integrerad led
ningsnivå, sekretariatet, som när
mast lyder under försvarsministe
riet.
Militär flygtjänst bedrivs inte bara
vid flygvapnet utan även vid armen
och marinen . Det övergripande an
svaret för flygutbildning och flygsä
kerhet inom samtliga försvarsgrenar
inklusive central ledning åvilar che
fen för flygvapnet (f n general SA
Alessandro Mettimano). Detta ut
övas av denne via flygstaben samt
tre kommandon och tre inspektorat.
Inspektoratet "Telecommunicazioni
e Assistenzia al Volo" har ansvaret
för all flygtrafikledning i Italien 
såväl civil som militär.
Den regionala ledningsfunktionen
är uppdelad på två områden, s k Re
gioni Aeree. Den ena "1. Regione
Aerea" med stab i Montevenda (nä

ra Milano) omfattar den norra hälf
ten av Italien. Den andra "3. Regione
Aerea" med stab i Taranto omfattar
den södra delen. Den regionala led
ningsstaben i vartdera området (Re
gional Operational Centre, ROC) le
der såväl all flygtjänst inom resp re
gion som underhållstjänst, utbild
ning och bastjänst. Italiens två luft
försvarssektorer
överensstämmer
helt med denna regionala områ
desindelning.
Luftförsvarssektorerna har varde
ra en ledningscentral av typ SOC
(=Sector Operations Centre), vilket
hos oss motsvaras av Iuftförsvars
central/I fe. Där presenteras luftbe
vakningsunderlaget från ett nät av
radarstationer. Där utövas också
den taktiska ledningen av jakt- och
luftvärnsenheter. Resp sektorchef i
luftförsvaret är dessutom chef för
"Reg ional
Operational
Centre"
(ROC) , varifrån de offensiva flygför
banden (attack och spaning) inom
regionen leds.
•
•
Det it(1/ienska flygvapnet
(Aeronautica M ilitare Italiano/AM I)
har totalt drygt 310 stridsflygplan.
Dessa fördelas på 20 divisioner. Till
detta antal kommer sammanlagt ca

flygplan per division till 12-18 flyg
plan . Den tidigare divisionsvisa ba
seringen håller nu på att ändras, så
att den normala styrkan per bas
skall vara en flottilj. Detta medför en
minskning av antalet belagda baser
från 95 till 20. Detta kommer troligen
inte att påverka den organisations
del som svarar för den tekniska
tjänsten vid flotti IL ("Gruppo Servizi
Technichi").

FlygVapenför
band och materiel. - Luftförsvaret:
I flygvapnet ingår en luftvärnsro
bot-brigad (se Tablå 1). Den inne
håller åtta batterier utrustade med
luftvärnsroboten "NIKE HERCU
LES" (totalt ett 70-tal lavetter).
Samtliga är baserade i nordöstra
Italien i anslutning till det viktiga
industriom rådet i trakten av Padova.
Lv-rb 'NIKE HERCULES' är avsedd
att insättas mot mål på medelhög
och hög höjd. Armens luftvärn
däremot - bestående av eldrörs
luftvärn och luftvärnsrobotförband
med Iv-rb "HAWK" (totalt ca 290 la
vetter) - är avsett för bekämpning
av mål på låg och medel hög höjd . ~
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I den totala luftvärnskapaciteten in
går också luftvärnskomponenter i
marinens kustbaserade komman 
don (bl a i anslutning till hamnar)
samt i förekommande fall ombord
baserat luftvärn. Luftbevakningsun
derlag från armeluftvärnet och ma
rinens radarstationer i hamnar och
på fartyg kompletterar det besluts
underlag som normalt inhämtas av
luftbevakningen vid flygvapnet. An
svaret för samordning av samtliga
I uftförsvarsresu rser åvi lar flygvap
net/AMI.
Sex jaktdivisioner ingår n u i I uft
försvaret. Samtliga är utrustade med
F-104S 'Starfighter' som standard
jaktflygplan för allvädersinsats . Di
visionerna är baserade i olika delar
av landet (se baskartan), dock med
någon övervikt i norra hälften av Ita
lien. Detta bl a för att stötta luft
värnsrobot-batterierna i luftförsva
ret av de viktiga industriområdena i
denna del av landet . Tre jaktflottiljer
(4./9./53 . 'Stormo') har vardera en
dast en divis ion. Tre kombinerade
jakt-/attackflottiljer.
(5 ./36 ./ 51 .
'Stormi') har vardera en jaktdivi
sion och en attackd ivision .

• • Produktionen av F-104S vid
AERITALlA pågår fortfarande. Den
har dock successivt nedgått m h t
den under 1978 påbörjade serietill
verkningen av vingar till samprojek
tet M RCA 'Tornad o'. Leveranserna
av de sista 20 F-104S till det ita
lienska flygvapnet beräknas avslu
tade 1980. Totalt har då den ita
lienska flygindustrin producerat 205
F-104S till det egna landet samt 40
till Turkiets flygvapen .
F-104S har efterhand ersatt de
äldsta F-104G , vi Ika var it i operativ
tjänst sedan början av 1960-talel
Egentligen skulle F-104S ha börjat
utrangeras redan i början av
1980-talet. Av ekonomiska skäl av
ser Italien dock behålla F-104S som
ryggrad i jaktförsvaret till mitten av
1990-talel Därför tvingas man fr o m
1980 att genomföra ett modi
fieringsprogram, vilket bl a skall för
se flygplanet med ny jaktradar och
ett nytt navigerings- och attack
system . Standardbeväpningen på
F-104S är i dag Selenia-tillverkade

TABLA 1

jaktrobotar av typ AIM-7E 'Sparrow'
och 20 mm akan. Modifieringspake
tet innebär också att jaktroboten 'Si
dewinder' AIM-9L samt den ita
Iiensktillverkade jaktrobotversionen
av Selenias 'Aspide 1A ' (med längre
räckvidd) blir standardalternativ.
För AIM-9L finns utarbetat ett li
censprogram, enl vilket de fyra NA
TO-länderna Västtyskiand, England,
Italien och Norge samproducerar
denna
jaktrobot
med
början
1981 / 82 .
På sikt behöver dock Italien ett
nytt jaktflygplan . Det har bedömts
angeläget att redan i mitten av
1980-talet påbörja ombeväpningen
vid förbanden med de äldsta
F-104 :orna . Den eftersträvade jakt
flygplantypen med sekundärkapaci
tet för attackuppgifter uppges vara
av kategori n General Dynam ics F-16
eller Northrops F-18L 'COBRA 2'.
Det önskade antalet flygplan kan
uppgå till ca 200. En förutsättning
för denna anskaffning är att flyg
plantillverkningen sker på licens av
italiensk flygindustri . M h t de höga
kostnaderna för 'Tornado' i jaktver

Italiens flygvapen (flygslag, typer, antal)
".

-

Fpl-/Hkp-typ

6 j-dlv
4 a-dlv
2 a-div
2la-div
1 la-div

F-104S
F-104S/G
G.91Y
G.91R
G.91PAN

3 s-dlv
1 utb-dlv

RF-104G/S
TF-/F-104G

2 s-dlv

Breguet 'Atlan
tic'
S-2F 'Tracker'

18

EC.47, EC-119, }
EC-130,G.222VS
PD.808M
DC-9, F.27, T-33A

10
10

2 tp-dlv

G.222

30

1 tp-dlv
1 tp-dlv

C-130H
DC-9-30 DC-6 }
CV-440, 'PD.808
AS.61TS,
}
AB.47J, AB .204B
AB.47J, AB.204B

14

2 spec-dlv

2 hkp-div
2 SAR-div

HU-16A/HH-3F
6 utb-div

Lvrb:

Antal

72
72
36
36
18

48
28+2

8

14

.

Anm

= nl{'.....

:r~
I fred uppvisnings
divisionen "FREC
CE TRI COlORI".
" TIS-div" (jakt
division i krig).

-

-

at~
MARINFLYG '

Marinspaning.
Motmedel-/ECM
division.
Teleservice (bl a
kalibrering av nav
anläggn).
Totalt 44 beställda.
leverans pågår.

"

12
21

Transport.
Sjöräddnings upp
gifter.
10+14 ErsäHning med
HH-3F pågår.

8 Iv-rb-batterier NIKE HERCULES (ca 70 lavetter)
4 Iv-rb-batterier 'HAWK' (arrr;e-Jv) (ca 290 lavetter)

Förband

Fpl-/Hkp-typ

5 hkp-div

AB.204,
SH-3D 'Sea King'

24
24

AB.212

28

.-

-

Antal

Anm
Ubåtsjakt

ARMEFLYG

:;

Förband
,

VI P-transport.

G.91T, MB.326/ \
MB.339, P.166M 'J ca 205
SF.260M,
40
AB.47J, AB.204B

=
18

- ...

Förband

Hkp
-;;e

Sambands
och eldledn
fpl

Fpl-/Hkp-typ
A.109
AB.206
AB.204B
AB.205
CH-47C
AB.47G/J

l

Piper l-18/-21 }
Cessna 0-1E
SM.1019E

Antal

ca 350

a 100

Anm

si on (högre än för attackversionen!),
torde jakt-Tornadon inte bli aktuell
för anskaffning till det italienska
flygvapnet.

T

aktiskt flyg. 

Tre attackdivisoner med F-104S in
går i tre blandade jaktlattackflottil
jer tillsammans med var sin jaktdivi
sion.
En
fjärde
attackdivision
(154.GRUPPO) med F-104G i ngår i
attackflottiljen "6. STORMO CACCIA
BOMBARDIERI". F-104G är den
äldsta av Starfighter-versionerna i
operativ tjänst. Ytterligare tre divi
sioner är utrustade med G-versio
nen. Dels två divisioner för taktisk
spaning med RF-104G , dels en TIS
division med DK-versionen TF-1 04G.
H uvud u ppgiften för attac kd ivisio
nerna med F-104 är indirekt under
stöd, möjligen med insats av taktis
ka kärnvapen.
Hittills har moderniseringen av
förbanden med F-104G skett genom
ombeväpning till versionen F-104S.
Det vore naturligt om förestående
ersättning med MRCA 'Tornado '
sku Ile gälla främst kvarvarande
F-104G-fÖrband. Faktorer såsom
stark förslitning av F-104S vid några
divisioner samt höga förlustsiffror
- pga haverier i ungefär samma
storleksordning som Västtyskiands
(totalt 79; därav fyra TF-104G, 51
F-104G och 24 F-104S t o m första
halvåret 1977) - gör det emellertid
nödvändigt att vid ombeväpningen
till 'Tornado ' (1981/82) prioritera två
attackdivisioner med F-104S samt
två divisioner med F-1 04GITF-1 04G.
• Ital iens flygvapen har beställt 100
exemplar av 'Tornado'. Dessa kom
mer att disponeras så att 54 fördelas
på tre attackdivisioner (102., 154.
och 156. GRUPPO) med 14 flygplan i
varje samt en spaningsdivision om
tolv flygplan. Alternativt kan tre
blandade attack-/spaningsdivisio
ner om vardera 18 flygplan tänkas .
Uppgiften att ge direktunderstöd
åt markstridskrafterna är avsedd
främst för attackförbanden med
flygplan Fiat G.91. Taktisk spaning
är en annan samverkansuppgift. Ita
liens flygvapen har totalt fem opera
tiva G.91-divisioner. Av dessa är två
divisioner utrustade med den enmo
toriga versionen G.91 R samt två d i
visioner med den tvåmotoriga
G.91 Y. Den femte G.91-divisionen är
uppvisningsdivisionen "Frecce Tri
colori" med G.91 PAN. Denna divi
sion bildar vid mobilisering en femte
lätt attackdivision. Uppvisningsdivi-

FOGGIA-AHENDOLA

-.

Baskat:fa

sionen planeras dock fr o m 1980 ha
sina G.91 :or utbytta mot den nya ita
lienska flygplantypen MB.339.

Transportflyg.
- En av de tre flygbrigaderna är
" 46.Aerobrigata Trasporti Medi " .
Den utgör alla ital ienska flygtrans
portresurser som i krig ställts till
NATO :s förfogande i 5.ATAF . Flyg
brigaden har under 70-talets sista år
genomgått en modernisering. De
äld re transportflyg planen av typ
C-119 har nu vid två transportflygdi
visioner ersatts med Aeritalia-till
verkade G.222. Den tredje divisio
nen inom brigaden fick si na C-119
utbytta mot C-130H 'Hercules ' redan
1972.
Inom transportflyg- och rädd
ningskommandot ingår förutom
transportflygbrigaden tre flygflottil
jer
("STORMI") .
Nämligen
" 14.STORMO" med två divisioner,
" 31.STORMO TRASPORTI SPECI
All " för flygstabs- och VIP-trans
porter med en division transport
flygplan och en helikopterdivision,

samt slutligen " 15.STORMO SA "
(SA=SOCCORSO AEREA) med två
divisioner och flera detachement.
Vid den sistnämnda flottiljen pågår
en långsam ersättning (påbörjad i
slutet av 1976) av amfibieflygplanet
HU-16A 'Albatross' och en del mind
re hel ikoptertyper med Ag usta-Si
korsky-helikoptern HH-3F.
En av transportflygdivisionerna
("71 .GRUPPO GUERRA ELETTRO
NICA") utgör italienska flygvapnets
ECM/motmedelskapacitet . Det se
naste tillskottet är två flygplan av
ECM-versionen av G.222 , benämnt
G.222VS. Denna version har bränsle
för sex timmars aktionstid och med
för tio operatörer för signalspaning
och handhavande av utrustning för
analys, registrering , etc.
En ny version av G.222 (med stör
re lastkapacitet) projekteras f n (ar
betsbeteckning G.222/ 28). Maximal
startvikt avses öka till 28 ton (stan
dardversionen 26 ,6 ton) . Kapacite
ten för trupptransport blir 42 fall
skärmsfällda soldater eller 53 fullt
utrustade soldater (jämfört med
standardve rsionens 32 resp 44).
Räckvidden ökar med 80 proc.
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Ifallens nya Jetskolflygplan (kan även nyttjas som lätt attack) .
AerMacchl MB.339.
.

kolor och flyg
utbildning. - Utbildningskomman
dot leder all utbildningsverksamhet
vid flygvapnet. Vad flygutbildningen
beträffar är den upplagd enl följan
de.
En slags "För-GFU " inleder vid
"Scuolo Militare Volo a Vela" (i La
tina) med flygning i propellerflyg
planet SIAI-Marchetti S.208M . Nästa
steg i utbildningen är Grundläggan
de flygutbildning (GFU) vid " Scuola
di Volo di Primo Periodici" med
flygning i SIAI-Marchetti SF.260.
Grundutbildningens nästa skede
bedrivs vid "Scuola di Volo Basi
co-Iniziale Aviogetti", där eleven
under ca sex månader får ca 150
flygtimmar i jetflygplanet Aermacchi
MB.326/326E. Den sistnämnda ut
bildningen kommer efterhand att
ske i flygplan MB.339.
Nästa utbildningsskede äger rum
vid "Scuola di Volo Basico-Avanza
to Aviogetti" . Eleven flyger där Fiat
G.9H i ca 90 flygtimmar under 41/2
månads utbildning . I mitten av
1980-talet avses G.9H utbytas mot
MB .339 .
• • Utbildningen av flygförare på
F-104 sker vid "20.GRUPPO ADDE
STRAMENTO OPERATIVO" (i Gros
seto). Senare kommer viss del av
TORNADO-utbildningen att ske vid
denna skola. Huvuddelen av TOR
NADO-omskolningen sker i varje fall
till en början gemensamt med brit
tiska och västtyska flygförare vid
RAF-basen Cottesmore i England.
Under en tid av fyra månader får be
sättningarna då 60 flygtimmar.
Den årliga omgången av färdigut
bildade flygförare vid det ital ienska
flygvapnet uppgår till ca 60. Innan
flygutbildningen
för
blivande
AMI-officer.are börjar, genomgår
eleverna " Academia Aeronautica" .

Sikorskys (USA) helikopter SH-3D 'Sea King' licenstillverkas av ita"
lienska Agusta-fabrlken.
.

Marinflyget
("MARINAVIA" eller "Aviazione per
la Marina Militare"). - Administra
tivt tillhör ' Marinavia' flygvapnets
organisation, men funktionellt lyder
det under marinledningen. Det finns
två marinspan i ngs-/ubåtsjaktflotti 1
jer; " 30.STORMO " med en divi
sion
Breguet
'Atlantic'
samt
"41.STORMO" med en division S-2F
'Tracker' och en division 'Atlantic '.
Antalet italienska marinspanings
och ubåtsjaktflygplan är dock för li
tet för att uppfylla NATO-kraven.
Dessutom är S-2F 'Tracker' pga
bristande modernitet nu mogen att
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tas ur tjänst. Som ersättning för
'Tracker' önskar marin flygets tales
män Lockheed S-3A 'Viking'. Men
anskaffningskostnaderna torde bli
alltför höga.
I övrigt består marinflyget av fem
operativa helikopterdivisioner, vilka

har kustbasering vid två baser  i
Catania-Fontanarossa resp Luni 
blir också ombordbaserade.
sare baseras bl a helikoptrar av typ
SH-3D ' Sea King'. Ca 1982 planeras
italienska flottan få en ny helikop
Den
terkryssare , "GARIBALDI ".

II AB.212AS, en ny typ som så små
ningom helt skall ersätta AB.204.
Fem A.106-helikoptrar med torpeder
blir också ombord baserade.

Italienska attackhelikoptern AgustaA.109 'Hirundo'här med pansar
värnsrobot-kapslar för 'TOW'.- Hkp har indragbara landställ.

Boeing-Vertols stora frakthelikopter CH-47C 'Chinook' licenstillver
kas av Elicotteri Meridionali.

kommer att kunna medföra 16 'Sea
King'.
Totalt 24 'Sea King' (ingående i
"1.GRUPPO" i Luni och "3.GRUP
PO" i Catania) avses beväpnas med
attackroboten "SISTEL MARTE", 
en helikopterburen sjömålsrobot

version av "Sea Killer MK2". Den
mindre helikoptertypen AB.204AS
ingår i "2.GRUPPO" i Catania och
"4.GRUPPO" i Grottaglie. Den ersät
ter Sikorsky SH-34. Den femte heli
kopterdivIsionen ("5.GRUPPO" i
Catania) är utrustad med Agusta-Be-

Armeflyget
("ALE" eller "Aviazione Leggera
dell' Esercito"). - De första arme
flygförbanden tillkom 1951 med
amerikansk hjälp genom tillförsel av
ett antal Piper L-18 och L-21. Sedan
dess har armeflyget vuxit kraftigt.
Det består nu av ca 350 helikoptrar
och 100 flygplan. Flertalet är avsed
da för eldobservation, sambands
flygningar och spaning. Sedan 1977
pågår prov med helikoptern Agusta
A.109 'Hirundo' för pansarvärns
uppgifter
med
pv-rb
Hughes
'TOW'. En an nan helikoptertyp,
A.129 'Mangusta' kommer att tillfö
ras armeflyget i början av 80-talet.
Proven med pansarvärnsroboten
TOW utgör förberedelser för senare
utvärdering av A.129, vars huvudbe
väpning blir fyra TOW-robotar.
För transportuppgifter med tung
last ingår två divisioner med totalt
26 CH-47C 'Chinook', licenstillver
kade i Italien av flygindustrin Elicot
teri Meridionali.

Slutord. - Italien
har som enad stat existerat ica 100
år. Är därmed en av de yngsta natio
nerna i Europa. Folkmängden (ca
57,2 milj), är fördelad över en yta av
301.000 km 2 . Detta betyder en folk
täthet av ca 190 invånare/km 2 . Mest
tätbefolkade är Italiens norra slät
tområden, från Turin via Milano till
Vened ig/ Raven na.
Den italienska halvön ("stöveln")
anses alltid ha haft stor strategisk
betydelse som centralpunkt vid Me
delhavet och som långsträckt utlö
pare från den europeiska kontinen-,
ten. Men i dag utgör den i NA
TO-sammanhang en viktig länk i
kedjan av allierade nationer gent
emot östblocket. Beroendet av un
der-hållstransporter ti II sjöss och i
luften till NATO:s södra flankområde
ställer särskilda krav på länderna i
detta. område. Italien spelar där
rollen som något aven hörnsten i
NATO-försvaret. Att åstadkomma
detta 100-procentigt fordrar starka
och välutrustade stridskrafter med
modern materiel, något som ita
lienarna främst av ekonomiska skäl
inte helt orkat med. Belastningen
ekonomiskt sett fanns med redan
under och efter andra världskriget.
Aren närmast efter världskrigets slut
blev i dessa avseenden mycket svåra.
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för Ital ien då det gällde att repare ra
vad krigsförlusterna åstadkomm it.
Under krigsåren 1940-45 förlo
rade Ital ien nära 1.800 flygförare .
Endast ca 400 stridsflygplan fanns
kvar av ca 13.250 tillverkade under
dessa år. Ateruppbyggnadsproces
sens ansträngn inga r gällde inte ba
ra rekonstruktionen av stridskraf
terna utan givetvis också o lika sam
hällsfunktioner.

Onn: lIIeccIW """ aftltclr-fpl 1118.3261<.
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• • De betydande ekonomiska svå
righeterna har medfört att målsätt
ningen betr försvarsanordningar
och stridskrafter samt förnyelse av
materiel inte uppnåtts . I dag finns
dessutom med i bilden andra eko
nomiskt försvårande fakto rer ; t ex
hög inflation , stor arbetslöshet , pol i

. TIfcoIorI" ocII "...., .. II ,."" G.II1
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tisk oenighet bet r försvarsanslagen
m m. Ett välkänt problem har i hög
grad berört också Italiens flygvapen ,
nämligen övergångarna av flygför~
re till civil tjänst vid flygbolag. For
Italiens del har avgångarna från
flygvapnet dessutom gällt teknisk
personal.
De ekonomiska problemen har bl
a medfört att några av de planerade
materielanskaffningarna antingen
red uceras, skjuts på framtiden eller
rent av inhiberas. - För att åtmins
tone delvis reducera de negativa
ekonomiska följderna av inflation ,
höjda arbetskostnader m m genom
förs flera rationai iseringsåtgärder. T
ex minskar antalet bemannade mili 
tära flygbaser (från 95 till 20), antalet
regionala ledningsstaber (från tre till
två) och antalet Ivrb-batterier med
'NIKE-HERCULES ' (från 12 till 8) .
Vidare pågår en reducering av flyg
vapnets personal , vilken på lång sikt
syftar t il l en minskning totalt med
ungefär en t redjedel.
• • De ital ienska försvarskostna
derna följer en 10-årig " rullande "
budgetplan, som kompletteras en
gång årl igen . Det italienska försva 
ret har en fö lj d av år upplevt att års
anslagen successivt minskat i rea l
värde pga inflationen. Dess utom har
försvarsanslagen minskat mätt i
procent av BNP (nuvarande pro 
centta l = 2,4) . Flygvapnet har länge
varit den mest drabbade av denna
nedgång i anslagen. Men sedan
1976 har dock kompensation skett
genom tilläggsanslag . En ofrånkom
lig modern isering sker successivt
genom ombeväpning till nya flyg
plan- och helikoptertyper vid flera
flygvapenförba nd. BI a sker tillförsel
1981 / 82 av MRCA-flygplanet 'Tor
nado' (tota lt 100 exemplar) . En
samprodukt av Italien, England oc h
Västtyskiand . pga de höga kostna
derna för 'Tornado ' (systempris
drygt 180 milj sv-kr / st; jämfört med
våra ca 70 milj för Jakt-Viggen) mås
te emellertid några av övriga plane
rade anskaffningar anstå tills vidare
- t ex Ivrb-systemet 'SPADA' för
låghöjdsluftförsvar med radarsta
tionerna 'ARGOS 10' (spani ngs ra
der ) och 'ARGOS 12' (höjdmätare)
samt luftvärnsroboten 'ASPIDE-1 A'.
Bland andra mater ieltyper i farozo 
nen märks attack- och jaktrobotar.
Eftersom även denna materiel är an 
gelägen att anskaffa, kommer flyg
vapnet sannolikt att erhålla ytterli 
gare tilläggsanslag . Detta kommer
enligt uppg ift i så fall att ske genom
reducering av armens anslag .
•
FS llnjo jackred H-G A

--
-

Ollan: AgCl8fl1·Sd AB.201fS för tran.,ort. sjöräddning o ubiflt·

Ollan: Aerttalllll o

.,8CCItI. A"X·,örslag 1111 ersilttnlng .., G.91 liknar "förblutfende"

mycket Sub·Seanla. 83LA .•.

Jakt.

Nedan: AS.212SW - mari".". ubitsj8lct·1t1rp.

" ' n : Agusta. nya atfllck·/"."..,..",.ltelllropCW. A.129 ....".,...•.
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Armens helikopterskola 20 år

}.

FOlo : Htllry Karlsson

Helgen 29-30 september fira
ds Ar mens helikopterskola
(HkpS) i Boden sitt 20-årsjubi
leum , med bl a en stor flyg
uppvisning för allmänheten .
HkpS hade lyckats samla alla
de olika flygetyg, som varit i
tjänst vid skolan under årens
lopp. Mikael Juhlin (F 21) bjöd
på ett mycket avancerat pro
gram med sin segel-Pi rat. Ar
mens
Fallsk ärmsjägarsko la
(FJS) visade fallskärmshopp av
alla de slag . Kurt Gustavsson
(F5) och Raymond Brisenfeldt
genomförde sina avancerade
uppvisningsprogram med SK
61 med sedvanlig bravur . Från
F2l deltog såväl 'Viggen ',
'Drake n' som en fyrgrupp SK
60. Helikopterskolan hade In
för 20-årsdagarna övat sam
man en fyrgrupp HKP 6, som
med sitt figurativa luftartisteri
väckte
stö rst a
beu ndran.
(Glädjande nog har beslut fat
tats att hålla denna PR-fyr
grupp igång framöver.)
1946 godkände myndighe-

terna i USA heli koptern Be ll-4 7
för civi l luftfart. Redan året
därpå hade Ostermans Aero
AB i Sver ige reguljär posttrafik
igång med hel ikopter. Man
skaffade sig erfarenhet av heli
kopterns mångsidighet som
även kom andra till del. 1952
startade armE'!n och marinen
försök med observat ion . spa
ning , samband m m.
Uppgift att för armens räk
ning
starta helikopterverk
samhet erhöll dåva rande kap
tenen och genera lstabsaspi
ranten Gunnar Zachrisson.
Han hade att utforma förslag
till taktik , organisation och ut
bildning. Detta förslag fick lov
att grunda sig på tämligen ma
gert stoff, då tidigare erfaren
heter var starkt begransade .
Arbetet utmynnade i ett förslag
av CA til l regeringen i slutet av
195 7. Två år senare, den l no
ve m be r 1959 , fi ck HkpS sin
officiella start. De första heli
koptrarna anlände i december.
Det var Alouette 2. Denna typ

3D-åring i norr
l . div/F2l - " AKKTU STAKKI "
- flyttade under sommaren
från den gamla anrika flyg
tjänstbyggnaden på Kallax-he
den. Detta skedde samtidigt
som divisi onen firade 30 år.
Genom ett framsynt initiativ
från dagens unga divisions
ledning samlades fredagen
den 15 juni ett mer eller mind
re ålderstiget gäng f d divi
sionsmedlemmar på Kallax.
Där märktes bl a förste di vch
från 1949 (dåvarande) It Berg
lund , divch 1952-55 kn Pen
ner, divch 1957 kn Norrbohm,
divch 1958-61 kn Nyqvist ,
d ivch 1962 - 66 kn Hansson ,
di vch 1966 - 7
Il B ergl un d

samt nuvarande divch mj
Nordström . Runt omkring des
sa " gamlingar" hade samlats
50 man från den gamla d ivis io
nen - såval fö rare so m flyg
signalister
Med grånat hår (i vissa fall
något uttunnat ) och en viss
rondör bakom de för dagen
nya ju bileumstr öjo rna - me n
med absol ut samma gam la
oförbränn el iga humör som all
tid utmärkt d ivis ionen - strö
vade man omk ring på flottil jen ,
badade bastu och jub ilerade .
Samt konstaterade att det inte
var någo n skillnad på natt och
dag - ty över alltihopa myste
Moder so -o- ol
•
ORR
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förblev i tjänst vid skolans lätta
helik opterp lutoner ända till
1969. Grundutbildningen av
nya flygförare det först a året
skedde med Super-Cub och
Bell-47 . Från och med ku rsen
för armeflygförare 59/60 har
den förberedande fl ygutbi ld 
ningen genomförts av FV ge
nom Kr igsflygskolan i Ljung
byh ed .
nu va rande
Armeflygets
krigsnr ganl sation fastställdes
i slutet av 60-talet. Detta ledde
till att flyg p lanen lämnade
HkpS till förm ån for Artill eri 
flygskolan (Artfl ygS ) i Nyk ö 
ping . pa HkpS hade man då
haft en sambandsflygpl uto n
med Dro pellertlygplanet DO. 27
Kva r Då sko lan b lev en lätt oc h
en mede ltung heliko pte rut
bil dni ng. De hel ikoptrar som
skol an an vänder i dag är Ag us
ta-Bel l 204B, HKP 3 (som ko m
1963) och Agusta-Bel l 206A .
HKP 6 (vilka kom ti ll skolan

1969). Redan tidigt efter sko
lan s tillkomst fick de inled
ningsvis något irrationella ar
betsformerna ge vi ka för en
fast organisation. Detta med
förde att HkpS sedan länge har
haft karaktären av ett eget för
band med egen förbandspro
duktion , och som nu tagit sig
uttryck i att skolan inom Kort
skall omorganiseras till för
bandet . Norrbottens Arme
flygbataljon. De ca 120 fast an 
ställda kommer då arbeta i ne
danstående form er.
Till 20- ärs jubileet har Hk pS
utkommit med en bok som
finns på HkpS för inköp av in
tresserade. Boken redovisar
tiden fram till i dag . Man har
även bildat en kamratf öre ni ng
med 'Rotorbladet' som ege n
ti dn ing , Den först a oktober
efterträdde övl! Folke Eksted t
förre chefen för HkpS, övlt
Torsten Sellin (so m numera är
markstridsinspektör i FV).
•
Nils -Olov We sllin
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Utb + pl aneringsdet.
Försöksdet.
Servicedet.

Flygkompani
HelIkopterplutoner
Flygskolo r

Stabsavd.
Väderavd.

J
J

Flygtrafikledn .-avd.
Teknisk avd_

J

Baskompani
Utb + serviceenhet
Stationsenhet

Mu ei-Hansso
Ursprunget till den flyghisto
ri ska delen av Karlsborgs mu
seum va r att F6 1968 av musei
nämn den uppmanades att ord
na den årligt återkommande
" aktuell a hörnan ". Denna in
nehöll d å dels fotomo ntage
som något berörde Karlsborg s
flyghistor ia från 1913 (då von
Pora landade med en Nieu
port på övningsheden "L. us
harpan") och F6:s verksam
het åren 1939 - 68. samt dels
modeller av Nieu port M 1 och
F6: s flyg plan fran flot t iljens
tillkomst och fram till 1968.
1969 erbjöds F6 utrym me för
en permanent fl yg histo ris k del
i mu seet . - Flygverk mäst arn a
Ramströ m oc h K-A Hansson
uppmanades att svara för in-

samling av materiel och ord 
nandet av utställningen . Ef
ter kont ak ter med Tekniska
museet i Stockholm , Lands
krona museum och Malmen
samlingarna fick man d ispone 
ra åtskilliga fl yghistoriska de
taljer från dessa . Tillsammans
med vad som fanns på F6 ut
gJorde dessa grunden för
sa mlingen på Karlsborgs mu 
seum.
En betydelsefull och upp
skattad del upptas av den foto 
grafiska . Fotografierna har
huvudsakligen anknytning till
F6 oc h Karlsborgs-by gden.
Hopsamlandet av dessa är re
sultatet av att Karl-Axel Hans 
son fic k allt större intresse för
f lyg historia i allmänhet och

Så har del det sista
F12· flygplanet landat et·
ter fullgjort uppdrag.
Detta skedde den 28
september. Då gick U
den ut för flottiljens en
tlyglndustri och flygvapen
da återsMende division
personai kan prestera deltog
och kompani
Fl2-kaptenen Nils Gul/man
med enskild uppvisning med J

SluUlugel på F12

35F

en rote>\J 37 tran r15
med IOJlnanternCl Jan Jonssorl
och MaTs Os/Iund vid spakarna

monstr,,' on

set! åtskil liga uppvisningar
genom åren fai ide omdömet
att dagens "show ' var bland
de basta de selt Professionellt
framförd av de agerande och
en ro te Den flögs av fioltJIjens for åskådarna val avvagd och
aloste och yngste forare. flot lagom lång Intrycken från
uppvisningens alla faser satt
tiljchefen oversten Fflt2 Grona
kvar då åskådarna lamnade
resp fan riken rammey Anders
son De gJoree darmed sina flott iljen Och de slller dar an.
rr.ucl\artlygningar
mett
) Et Illel vemodigl minne Irots
allt
3[, an Kl 1435 satte Ilollil)che·
For 1101111)'''15 ast anstallda
ten -om siste man Sill Drakes
personal var det gravol pa
I\vallen med m311 id for 250 Der
son -'r 0(;
dans 'III Kalmar
S .,rband f)u g ssa~ ra l m
u Iror alt ut ch al1'lat minne
'rå de gångna 7 alen bera!
lades den kvallen
Sådana
I oc kså finnas gOl t om I

Fl2-boken

•.L

•
Ton,." BJOrkhutJJ

Lottor bättrar på taktiken
Foto : Arne Johannesson

Karlsborgs flyghistoria i syn
nerhet. Då han började söka
efter gamla bilder och ne
gativ, blev det snabbt så att
den ena kontakten gav den
andra . Och på den vägen är
det än i dag.
Dagens lokaler medger in
te någon utvidgning av den
flyghistoriska delen av mu
seet och ytterligare utrym
men synes inte möjligt att få
disponera.
Förhoppningen för framti
den är att få fram ytterligare
underlag av hög kval ile och
därmed kunna göra utställ
ningen än mera intressant in
om de väggar där den nu finns
samt att den får fortleva där.
Det är den sannerligen val
värd. Gack själv dit och titta .
Utställningen f;nns i Karls
borgs-fästningens lokaler mitt
emot kyrksalen. Entreavgiften
går till underhåll m m.
•
Red.

Under en augustivecka samla
des 22 Ige-Iottor (både instruk
törer och optiska Iuftbevak
ningsledare) på F18 för att
komplettera sina dittills brist
fälliga kunskaper i taktik. Be
hov aven sådan här kurs hade
framförts från såvä l lottorna
som flottiljerna . Denna kurs
blev alltså ett första försök att
rätta till ett påtagligt m issför
hållande, ty utbildningen har
hittills på ett märkligt sätt lyck
ats kringgå den viktiga bi ten
taktik . Så här efteråt tycker
man , att det är underligt att
• Muse/vurmaren ,
flyg verk
tjänsten ändå flutit förhållan
mästare KARL- AXEL HANS
devis vä l. Eller har den inte
SON med lätta bombfpi B 4
det?
Hawker 'Hart' / skala 1; 11 .
Kurschef var Leif Varverud
Liksom övriga modeller av
(F1 ), som tillsammans med
F6- fpl gj orda I trä av nu
Olle Falemar (F7 Det) och
pensionerade flygteknikern
Ernst Gustafsson (Civilförs
SETH SEIPEL.
varsstyrelsen) svarade för de
taljplanering av kursen.
Första kli rshälften utgjordes
av en teoridel med genom
gangar om bl a hotbild, angri

parens resurser, våra förbands
taktiska uppträdande , basor
ganisation och olika typer av
LV-förband. - Resterande del
av kursen ägnades ap plikato
riska exempel med inriktning
på tolkning av presenterad lu
for, styrning av Is-rapportering
och rapportörens (i Igc) filtre
ring vid vidarebefordran till
Ifc/rgc. Att döma av ljudnivån
under diskussionerna var detta
ämne som engagerade och
som även ledde till en del erfa
renheter att ta till vara inför
kommande kurser.
Efter flera år som instruktör
är det roligt att sitta på sko l
bänken igen . Det förefaller
också väsentligt att erfarenhe
ter från olika håll då och då får
veniiieras. Det är annars lätt att
tro att det egna kompaniet är
det enda i landet. - Hoppas
kommande kurser skall enga
gera så som de n na gjorde . •
Marianne af Ma lmborg

2S
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"Försvarets flygsäkerhetsANAL YS 78/79" distribuerades till förband
(m fl) i början av december. I år I utökad upplaga; b/ a till all divisionspersonal.
Detta för att fö rbättra möjligheten till enskilt studium av skriftens samlade,
viktiga erfarenheter. En än större spridning har planerats för kommande
Analys-redovisningar.
Dessutom har förbanden erhållit ett ITV-program i
samma ämne. Visningar av detta samt genomgångar av Analysen förutsätts
ha skett vid alla förband.
Nedan Aterges Analysens Inledning, som är CFV:s
sammanfattning av flygsäkerhets/äget budgetåret 78/79.
Haverlstatistiken
för kalenderåret - 79 (t o m november) uppvisar fyra totalhaverier (2 fpl 37
'VIggen', 2 fpl 35 'Draken ') samt tvA omkomna.
l:J. l:J. l:J.

*

*

*

l'årt flygsäkerhetsläge
nder budgetåret 7B/79 har
vid flygvapnet inträffat sju (7)
totalhaver ier , varvid åtta (B)
flygplan förlorats och fem (S) fö rare
omkomm it. Totalhaverierna har var it
koncentrerade till första hälften av
budgetåret.
Frekvensmässigt ligger antalet to
tal haverier under genomsnittet för
den senaste 10-årsperloden , medan
frekvensen omkomna ligger något
över medelvärdet för perioden .
Totalhaverierna har fördelat sig
på följande flygplantyper: Fem (S)
AJ 37 , två (2) J 35 och en (1) SK SO,

U

From
juli 1978

tom
juni 1979

Haveriorsakerna fördelar si g en 
li gt följande :
•
•
•

Felfunktion förare
Felfunkt ion motor
Blixtnedslag

4
2
1

• • Jämfört med föregående bud
getår har antalet totalhaverier mins
kat väsentl igt. Samtid igt har för
delningen på flygplan förskjutits
från flygp lan 3S 'Draken ' till flygplan
37 'Viggen '.
Minskningen av antalet haverier
beror främst på förbättrad motor
funktion . Jämfört med budgetåret
77178 har antalet haverier pga störd
motorfunktion reducerats från fem
(S) till två (2). Dessa två (2) haverier
har inträffat med flygplan 35.
Förbättringen innebär inte att mo 
to rprob lemen har elim inerats. Sna
rare är det en följd av alt problemen
identifierats och att motåtgärder
därför kunnat vidtas i form av mod i
fier ingar och ökade kontroller.
Atgärderna är mycket arbets- och
kostnadskrävande . Förarna uppma
nas därför att visa fortsatt skonsam
behandling av motorerna.
• • Ökningen av antalet haverier
med flygplan 37 (jämfört med före 
gående budgetå r) och det totala an
talet förlorade flygplan är beklaglig .
Den dominerande haveriorsaken det
senaste året har varit felfunktion
förare. Detta har föranlett en över
syn av utbildningsgång och flygöv
ningar med avseende på svårig
hetsgrad. Flygplan 37 är ett lättflu
get och förarvänligt flygplan som
genom ökad automatik reducerat
arbetsbelastningen på föraren . Risk
föreligger dock att föraren sälter för
stor tillit till flygplanets egenskaper
och tekniska hjälpmedel , vilket kan
leda till minskad övervakning och
beredSkap för att snabbt kunna in

gripa vid oväntade störn inga r. Flyg
plan 37 :s egenskaper - rätt utnytt
jade - bör innebära goda förutsätt 
ningar att minska antalet haverier
orsakade av fel funktion förare.
Det faktum att de förarberoende
haverierna under de senaste två
åren till stor del inträffat under mör
ker har föranlett en specialstudie av
mörkerflygning i årets Analys (kap
6).
Av det totala antalet haverier med
flygplan 37 har under ti digare år ma
ter ielfel varit den dominerande ha
veriorsaken . Utveckl ingen därefter
har dock varit positiv . Genom de
åtgärder som vidtagits, har såväl an
talet totalhaverier som övriga d rift
störningar med skada på grund av
materielfel kunnat reduceras.
• • I de tre (3) fall där räddn ingssy 
stemet utnyttjats har förarna und
kommit i stort sett oskadda. I två (2)
fall har dock störningar i räddnings
förloppe t inträffat - i det ena fal let
pga hög vikt hos föraren , I det andra
pga att raketstolen varit försedd
med felakt iga krutpatroner.
• Under budgetåret 78/79 har två
(2) totalhaverier inträffat med lätta
propellerflygplan (ett ur vardera ar
men och flygvapnet), varvid två (2).
förare omkommit. Ytterligare ett (1)
totalhaveri vid armen med två f2)
omkomna förare i slutet av budgetå
ret 77/7B understryker vikten av att
flygning med dessa " lätta " flygplan
inte underskattas. Riskerna vid den
na typ av flygning behandlas i ett
särskilt avsnitt av Analysen (kap 5).
• Antalet driftstörningar med skada
har fortsatt att minska under budget
året. Det är främst antalet fågel kol
lisioner som gått ned . men även an·
talet skador på grund av feifunktion
teknisk personal samt övriga orsa

"- -=

ker har minskat. - Denna utveckling
är glädjande .
• • I årets Analys har driftstörning 
ar som inträffat i basmiljön specials
tuderats (kap 15). Under detta sam
lande begrepp redovisas olika fakto
rer, från flygbasens utformning till
olika verksamhetsområden inom
flygbasen , som direkt påverkar flyg
säkerheten, På många förband har
en särskild funktion , 'FSO-mark' ,
och särskilt flygsäkerhetsprogram
skapats för att komma till rätta ined
flygsäkerhetsproblemen i basmi Ijön .
Kännedom om denna åtgärd li ksom
andra lokala Initiativ delges regel
mässigt övriga förband .
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Omkomna HÄNDELSEFÖRLOPP
Okontrollerat läge under
uppvisningsträning
Blixtnedslag
Kollision med vatten
Kollision med marken under
roteflygning mörker
Motorstopp
Motorstopp. Turbinskada
1

KolIIson med marken

1
Totalt:

8

1

5

Totalhallererade flygplan och omkomna.
Frekvens per 100000 flygtimmar

15

Totalh.vere,ade flygplan

0, ~V

10·1

~

~ Driftstörningar på grund av ned

~

~~ 8,8

..~ ...

satt flygkondition (kap 7) .
• • liksom tidigare år redovisas
armen och marinen i särskilda av
snitt. Ett (1) totalhaveri har Inträffat i
armen , varvid en (1) förare omkom .
Delta och haveriet 77/78 har föran
lett CA att göra en översyn av ut
b ildningsplaner och övningsanvis
ningar. Vidare utarbetas ett lc1gf/yg
kompenidum som skall användas i
flygutbildninge n . Skadefrekvensen
för helikoptrar ligger på en låg nivå.

Omkomna

61/70 70171 71172 72/73 73/74 74/75 75/76 76/n n178 78179 Ar

I~

Totalt ant al d riftstörningar
1974

ORSAK
Flygsäkerhetsarbetet under kom 
mande år bör främst inriktas på :
~ Säkerställande av ledningsfunk
tion flygtjänst bland annat mot
bakgrund av avgångar till civil
luftfart.
~ Ökad uppföljning och anpass
ning av flygövn ingarnas svårig
hetsgrad till förarnas flyg trim och
flygkondition.
~ Fö rbättrad flygsäkerhet i basmil
jö n.

Felfunkt ion förare
FeifunktIon tekn personal
Felfunktion övrig personal
(övningsledning)
(flygtrafik och stril)
Feifunktion materiel
Övriga orsaker
(lågeikollIsioner)
(fältbeskaffen heten)
(väder)
(övrigt)
Totalt:

2516
159
77
(13)
(64)
2057
876
(201)
(28)
(149)
(498)
6685

75176

76177

77178

2208
105
150
(78)
(72)
2 174
499
(209)
(41)
(76)
(173)
5136

2112
100
120
(61)
(59)
2166
398
(176)
034)
(64)
<1.24 )
4896

231 4
100
68
(13)
(55)
2139
560
(150)
(32)
(80)
(298)
5181

78179

-

-

2155
105
78
(7)
(71)
2003
444
(136)
(34)
(96)
(178)

'4785

Räddningsuppdrag utförda av flygräddningshellkoptrar

Ar
-74
-75
76/77

77 /78
78179

97
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eiv
158
75
83
86

Mil
77
18
36
68

An !.
Antal
sjuk
räddade
personer ·trans
por
ter
elv
Mil
28
20
11
18
2
38
34
5
33
19
2
23

172

29

127

Antal
FRÄDflyg tim.

,

2

Flygtrimmens inverkan vid total
haverier (kap 4) .

An!. utryckningar vid
flyg- och
sjöräddn.
elv
Mil
54
25
66
15
24
67
58
11

l

5

• Övriga områden som specialstu
derats I årets Analys är:
~

,I-

=

9

92

Antal
ELTupp
drag
(ELT
= ci vil
nöd
sän
dare)

Antal
flyg 
lim
för
loka
lise
ring
av ELT
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Utförsåkning är en dokumenterat bra och nyttig idrottsgren för alla flygförare. Rätt muskler tränas bättre
och syreupptagningsförmågan ökar. Slalomåkning ger god flygkondition!
Bilden ovan visar Svenska
Skidförbundets (Alpina Kommittens) stöddekal. Genom den önskar man få in nödvändiga extraslantar
för sin publikt uppskattade verksamhet. Köp dekalen, hjälp morgondagens landslag utför pisten. Pris en
dast 10 kr. Överkomligt och behjärtansvärt. Köp fler! Dekalen finns t ex i livsmedels-, sport- och tobaks
affärer samt på bensinmackar.
Ak skidor, köp dekaler!
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