ars - historisk dag!
Den fij,..;la t1ygningen

d fI},8\'apn

ts/F 7.

för-ta lAS
J9A Gripen genom1örde pli 12 minut r. flygninflcn
gid enli!!t uppgjort fl gpro·'7ram. Pilot var Saab prov
t1ygare Lårs R deström. Flygplanet, 39. 102, överläm
nas o(iidellt till flygvapnet \1ia FMV (Föm'arefs
fl}

Materielverk) i mitten av året. Leveram till Flygvapm.·t
el
O Gripen-f1ygplan (de/serie 1) ker under 7993-'16.
Hösten 1995 inleds om<;kolnigen till Gripen vid F 7,
SiJtenäs. - Flygvapnets Grip ·n-epo/..: I,ar inieN. !
foll' : lIallS ·Oro; ArpioTS.

Fyg apn

usi
50 år
Ilur d

I

borjad
194

Nedtrappning n

Jutel 1 IJ71
Ateruppstånd I' I
I 93.

Foto: Hans-Olof Arpfors

Flygutprovningen med JAS 39A
Gripen pågår för fullt. Cirka 900
provflygningar är gjorda. Under
februari startade nya vapenprov
i Vidsel. BI a har RB 15F och RB 75
~ Maverick fällts. Vid tidigare kam
panjer har ett antal skjutningar
med RB 74 Sidewinder genom
förts liksom separationsfällningar
med bomb- och raketkapsel.

Fakta
kring
Gripens
styrspak
I början av året väcktes
intresset hos många som
tog del av tidningsrubriker
na: Nu maxas Gripen, Gri
pen vässas ytterligare - Det
handlade då om en "ny
styrspak" till JAS 39 Gri
pen_ FlygvapenNytt vände
sig till G ripen-experten vid
flygstaben, överstelöjtnant
Frank Fredriksson, för en
mer nyanserad kommentar.
Hur ligger det till i den
na fråga?

Hävarm som funktion av
spakaiternativ
(pivotpunkt = ref)

- Det stä mmer att Gripens styr
spak undergått vissa föränd
ringar i utseendet. Men för
läsare som kommer ihåg hur
Gripens mini styrsp ak beskrevs
i FlygvapenNytt 1/85, är sensa
tionen mindre denna gå ng.
Vad som skett är att den
ursprungl iga ministyrspaken av
provflygarna rekommenderats
göras lite längre ... "hela" 1,7
cm. Bilden pekar även på
andra modifieringar. Formen
påminner nu mer om en kon
ventionell
styrspak .
Den
"ga mla" minispaken gjorde
piloterna trotta i underarmen.
Nu har handstödet ändrats.

Mini
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Piloterna blir inte lika låsta i
handleden.
- Vitsen med provflygplan,
fortsätter Fredriksson, är just att
allt skall utprovas och där så
syns nödvändigt korrigeras/
modifieras. Gripens mini styr
spak har efter hundratals prov
flygningar visat sig fungera
bättre f&---i' ilc tel 'ld~ om den'
ergonomiskt bättre anpassas
till styrhanden och flygkänslan.
- Bättre bekvämlighet under
lättar flygningen, säger Frank
Fredriksson. Tummen har också
fått en liten vilokant. Totalt sett
ger modifieringen ökat utrym
me för koncentration på själva
flygföretaget.
Den modifierade minispa
ken kallas numer LP-spak (LP=
lägre pivotpunkt.) Beslut har
fattats att införa denna spaktyp
från och med Flygvapnets
sjunde Gripenflygplan (=)AS
39-108!). Idag finns LP-spaken
i Saabs Gripenprovflygplan 39-5.
- Det handlar inte om några
större ingrepp, även om pilo
terna kommer att få som de
önskar. Och bra är väl det. En
nöjd pilot blir en bättre pilot,
avslutar överstelöjtnant Fred
riksson.
•

Gripen-eran
inledd
Flygvapnets första Gripenflyg
plan flyger. Överlämningscere
monin - Saab FMV... Flygvap
net - får anstå till sommaren_
För 39.102, och successivt för
följande flygplan i delserie 1,
påbörjas nu taktisk utprovning,
instruktörsutbildning, m m.
Hö ten 1995 startar vid F 7 in
skolning av den första Gripen
divisionen. 1996 skall delseri
ens alla 30 JAS 39A vara leve
rerade_
Delserie 2 omfattar 110
Gripen, varav 14 tvåsitsiga,
JAS 398. Leverans inleds 1996
och avslutas 2001. 39B börjar
levereras 1998.
•

Trycks på miljövänligt papper.
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Lednings- och
myndighetsorganisation
Iygvapnet liksom försvarsma kten i sin hel
het genomgår nu och de närmaste åren en
omfattandQmstrukturering. Krigsorganisa
tionen skall minskas, vilket leder till att även
grundorganisationen reduceras, bl a genom ned
läggningar. Dessutom ställs av besparingsskäl krav
på fortsatt rationalisering av grundorganisationen.
Till detta kommer den av riksdagen beslutade
förändringen av försvarets lednings- och myndig
hetsorganisation.
• En av de viktigaste förändringarna är att försvars
makten blir EN myndighet med en ansvarig chef !...
överbefäl havaren. Därigenom kan ansvarsförhål
landen inom försvaret bli tydligare. Direkta order
linjer etableras, samordning vid föränd ringar sä
kerställs bättre och principer fö r ledning av gru nd
organisationen ges bättre överensstämmelse med
ledningen i kris och krig.
För flygstr idskrafternas ledning ger tre flygkom
mandon goda förutsättningar för taktisk ledning
av flygstridskrafterna.
En annan väsentlig förändring för att möta fram
tida krav Ilå flexi bilitet är en förstä rkt central sy
stemledning i krig, som skall innefatta systemupp
följning, taktikförändring och kompletterande pro
d uktion vid beredskapshöjning.
När sedan också ett nytt lednings- och info rma
tionsssystem för Flygvapnet kan tas i bruk kan E 1 :s
stab utgå ur organisationen. Detta planeras ske
senast 1996, då JAS 39 Gripen börjar tillföras
krigsorganisationen.
• • Ett nytt gemensamt högkvarter skapas frå n
1994. Därmed blir flygstaben integrerad med
övr'iga centrala stabsfunktioner. Huvuddelen av da
gens uppgifter skall bibelhållas i den nya centrala
produktionsledningen fö r flygstridskrafterna. Anta
let befattningshavare skall dock minska kraftigt.
Detta leder till ett annat arbetssätt. I större ut
sträckning måste lokala chefer få ökat ansvar, dvs
räkna med mindre centralt stöd än hittills. Flygva
penledningens uppgifter koncentreras till lång
siktiga planeringsfrågor samt uppdragsstyrning av
materielanskaffning och förbandsproduktion.
BI a av detta skäl omarbetas också försvarsmak
-l ens produktionsledningssystem.

• • Flottiljen har länge varit den samlade produk
tionsenheten för alla krigsförband. Denna modell
har varit mycket rationell. Den medger nära sam
verkan mellan å ena sidan primär produktion så
som flyg-, bas- och st rilförbandsutbildning och å
andra sidan stödfunktioner inom förvaJtning, under
håll, personaltjänst m m.
Chefen för Flygvapnet anser emellertid att krigs
fö rbandschefens roll skall markeras ytterligare när
det gäller ansvar för såväl utveckling som vidmakt
hållande av krigsförband. I det syftet skall inom
flottiljens ram detta ansvar tydliggöras. Därvid blir
mål, resu rser - inte minst ekonomiska resurser 
och resultatvärdering direkt kopplade till krigsför
bandscheferna. Detta kräver ökad kunskap och
ändrade rutiner i vår lokala planerings- och bud
geteringsmodell.
• • Genom koncentration av produktionsledning
en centralt (= högkvarteret) och lokalt (= flottil
jen) blir militä rbefälhavarens och fl ygkommando
chefens roller tydliga och kla ra. Dessa skall i ope
rativt respektive taktiskt hänseende vä rdera de
fö rband som är underställda respektive chef och
på denna grund ställa krav på produktionen. Flyg
kommandochefen blir fristående chef (utan sam
manblandning med flottiljchefens roll) och genom
för krigsplanläggning, leder större övningar samt
kontrollerar krigsförbandens krigsduglighet.
• • 1995 skall chefen för Flygvapnet föreslå fram
tida lokal organisation. För närvarande granskas
såväl krigsorganisation som grundorganisation i en
rad utredningar under samlingsnamnet "FV -95".
Däri prövas möjligheterna att ändra dagens flottilj
organisation och övergå till en produktionsledning,
som mera direkt rikta r sig till kaderorganiserade
krigsfö rband.
Tills vidare behålls flottiljen som en samlad pro
duktionsenhet, men med tydliga re internt ansvars
tagande av krigsförbandschef. Flottiljerna kom
pletteras av skolor och andra viktiga produktions
delar - samordnade av flygvapen ledningen i hög
~~~.

.

..
Försvarsmakten står inför en radikal, organisatorisk
omdaning. Från att ha bestått aven mängd självstän
diga myndigheter - lokalt, regionalt och centralt 
blir om drygt ett år Försvarsmakten EN enda myn
c!!ghet. Denna myndighet skall ledas av EN chef,
Overbefälhavaren.
Försvarsgrenarna förblir kvar och skall fortsätta
att profilera sig. Däremot kommer de fyra, centrala
staberna att upphöra att existera. Ur askan If~t
fågeln Fenix stiger emellertid Högkvarteret, där 08
är chef.
Organisationsförändringarna har sitt ursprung i
ett av regeringen givet rationaliseringsuppdrag, som
går under namnet LEMO - Lednings- och myndighets
organisation för försvaret. Förändringarna innehåller
mycket som är bra och positivt. Men tyvärr även det
som upplevs negativt. Viss arbetsbrist kommer nämli
gen att uppstå. Arbetskamrater kommer att drabbas.
1992 års försvarsbeslut beslutade
riksdagen att Försvarsmakten från
och med den 1 juli 1994 skall vara
ombildad till EN myndighet och ledas
av EN chef, Överbefälhavaren (ÖB). I
dag är t ex varje förband en myndig
het. Denna verklighet blir alltså
historia om drygt ett år.
Dessutom beslutade riksdagen att
minska antalet militärområden till tre,
att inrätta tre milounderhållsregemen
ten, att minska det personella innehål
let i försvarsområdesstaberna samt att
inrätta tre flygkommandon, vars grän
ser överensstämmer med militärområ
denas . (Bild 1.)
En rad genomgripande förändringar
i övrigt är beslutade eller är nära
beslut.
C E 1 med stab avvecklas senast
1996, då uppgifterna övertas av flyg
kommandochef och central system
ledning i Högkvarteret (HKV).
De tre flygkommandona får från
den 1 j u I i 1994 en fristående stä II n i ng
i förhållande till dagens sektorflottilj.
Det innebär att F 4 redan 1993 blir
"vanlig" flottilj och att F 10, F 16 och
F 21 få r renod Iad flotti Ijstatus den 1
juli 1994.
För de s k huvudprogram S-myndig
heterna innebär också statsmakternas
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ställningstagande att nuvarande För
svarets Sjukvårdsstyrelse, Försvarets
Civi Iförvaltn ing, Forti fikationsförvalt
ningen läggs ner 94-07-01, att För
svarsdata (fr o m den 1 april 1993)
och Försvarsmedia privatiseras, att
FMV kraftigt minskas (från och med
den 1 juli 1993) och samtidigt omor
ganiseras, att FOA minskas något. Alla
dessa myndigheter och bolag skall
bygga helt på uppdrag från kunder.
Det vill säga huvudkunden Försvars

makten disponerar pengarna och be
ställer genom uppdrag alla de tjänster
som t ex FMV och FOA skall utföra.

Fyra blir EN
Vad beträffar den centrala ledningen i
fred skall ett gemensamt högkvarter
bildas. Det betyder att de fyra centrala
försvarsgrensstaberna avvecklas. En
besparing om cirka 250 arbetstagare
antas möjlig mot bakgrund av denna
åtgärd. (=En cirka 30-procentig ned
skärning.)
Regeri ngen beslutade strax före
jul att det nyinrättade Högkvar
teret skall indelas i fyra led
ningsenheter:
Operationsledningen (OPL), Armelednin gen
(AL), Marinledningen (ML)
och
Flygvapenledningen
(FVL). Vidare skall det finnas
en enhet för avväg n i ngsfrå
gor
(Ledningsstaben),
en
enhet för underrättelse- och
säkerhetstjänst (MUST) och
en enhet för gemensamma
funktioner (Gemensamma sta
ben). Till detta kommer den
nyl igen inrättade i nternrevisio
nen. (Bild 2.)
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MBN
Till ÖB knyts en ledningsgrupp
bestående av cheferna för de fyra led
ningarna och de tre militärbefälhavar
na m fl. Chefen för Ledningsstaben
bör vara föredragande i ledningsgrup
pen (= Militärledningen, MIL).

Arbete med att utforma produk
tionsledningssystem pågår. Följande
struktur förutsätts komma att gälla
för Fl ygva pnet.
Under ÖB utövas produktionsled
ningen av fyra centrala produk
tionsledare näm I ige n:
~

I fred som krig
Högkvarterets grundorganisation skall
utgöra en kader för de ledningsenhe
ter som skall ingå i HKV i krig. Detta
innebär att flertalet av de som kom 
mer att arbeta i den nya staben från
den 1 juli 1994 är freds- och kr igspla
cerade i samma befattning.
I styrningen av Försvarsmakten skall
krigsförbanden vara i centrum . Det
gäller såväl när de utnyttjas (k rig) som
när de produceras (fred).
Krigsförbanden skall så lån gt möjligt
användas som styrbegrepp. Härvid
används program som samlingsbe
grepp för I i ka ty per av förband och
den verksamhet som erfordras för att
producera dessa.
ÖB skall såväl under fredskriser
som under kris med angreppshot och i
krig kunna utöva:

• Operativ ledning
• Produktionsledning
• Ledning av mobilisering

"VI 90-principer"
Lednin gssys temet skall bygga på "VI
90" vars principer främst påverkar
produktionsledningen i fred. "Vi 90"
har utform ats med utgångspunkt
från uppdragstaktikens prin c iper i
krig .
Princ ipen med UPPDRAGSSTYR
NING inom Försvarsmakten och
mot stödj ande organisationer (FMV,
FortV, FOA m fl ) av olika slag skall
genomsyra det fortsatta utveck lingsar
betet.

FlygvapenNyll nr 1/93
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Chefen
Chefen
Chefen
Chefen

för
för
för
för

Operationsledningen
Armen'
M arinen'
Flygvapnet'
') Regeringen har ännu (medio
mars) varken tagit ställning i
namn- eller bemanningsfrå
gan.

D essa ledningschefer ansvarar för
att krigsförbanden har rätt kvalitet
v id mobili sering och att produktio
nen genomförs ti II så låg kostnad
som möjligt. Vidare kontrollerar de
hur uppdrage n uppfylls. De följer
utvec klingen av produktiviteten vid
förband m m genom inspektioner.
De genomför utrednin ga r och studi
er och läm nar underlag för Försvars
maktens årsredovisning.
Under de centrala produktionsle
darna leder inom Flygvapnet lokal
produktionsledare produktionen vid
förb and m m.

Principer

O

Ny myndighet - Försvarsmakten
• 1994-07-01

(!J

Central ledning - Högkvarteret
• 1994-07-01

~

Tre militärområden
• 1993-07-01

~

Tre flygkommandon
• 1993-07-0 1

lokala produktionsledare an sva
rar för genomförandet av produktio
nen . Lok ala produktion sledare i
Fl ygva pnet är normalt flottiljchef
som inom flottiljen delegerar upp
dra g ti II krigsförbandschef.
Som pri nc ip ska II krigsför
bandschefer vara mottagare
av uppdrag för egn a krigsför
band.
Av eget intresse se r de till
att produktionssystemet fun
gerar, eftersom de äv en
ansvarar för utn yttjandet av
förbandet.

Olika rollspel
Denna rollfördelning skiljer
sig något från motsvarande ~

s

Bild 2

Högkvarteret
I

ÖB

I
I
Internrevision

I

I

I
I

Must

Ledningsstaben

Gemensamma
staben

Ledningsavd
Ana lysavd
Verksamhetsavd
Stridskraftsavd
Säkerhetsavd
Försvarsavd

Strategiavd
Planeringsavd
Controlleravd

Högkvartersavd
Infoavd
Persona lavd
MAL-avd
Juridiska avd
SIS-avd
Frivavd
Protokollavd
(Ekonomiavd)

KS I

I

l

I

I

Operations
ledningen

Armeledningen

Marinledningen

Flygvapen
ledningen

Inriktningsavd
Genomförandeavd
Stödfunktionsavd
Sjukvårdsavd
Internationella avd
Produktionsavd

Produktionsavd
Programavd
Centralavd

Produ kt ionsavd
Programavd
Centralavd

Produktionsavd
Programavd
FIYfeäkerhetsavd
Vä ertjänstavd

främst Flygvapnets särdrag och riks
omfattande verksamhet.
Produktionsprocessens viktigaste i n
slag är att femåriga uppdragsförslag
utarbetas av chefer för kaderorganise
rade krigsförband till lokal produk
tionsledare. Dessa förslag skall kunna
härledas i hel <t kedjan upp till rege
ringen.
Central produktionsledare (Chefen
för Fl ygvap net) föreslår till ÖB femåri
ga uppdra gsförsla g hur varje program
skall vidmakthållas. Som underlag för
det behöver central produktionsledare
kännedom om de olika programmens
tänkta utveckling på cirka tio års sikt.
För att det ska ll vara möjligt att till
lämpa en långs ikti g uppdragsstyrning
med mål angivna på flera års sikt,
behöver uppdragens resursdel kom 
pletteras med ett ekonomiskt plane
ringsbemyndigande. Årsvis behöver
därmed
central
produktionsledare
främst komplettera de giv na uppdra
ge n (Produk tionsverket/ ProdV) med
utbetalningsmedel ("budget").

FVL i nya HKV

(BRB)

lednin gspr inciper
inom
Armen
respektive Marinen. Där är t ex för
delningschef respektive marinkom
mandochef regionala produktionsle
dare med samordningsansvar och
brigadchef, ytattackflottiljchef är
lokal
produktionsledare.
För
Flygvapnet har flottiljen sedan lång
tid varit en effektiv och rationell
organisation för produktion. Det
finns goda möjligheter att samordna
olika krigsförbands behov med stöd
krav såsom underhåll , MAL-verk
samhet m m. En samlad central styr
ning mot ett begränsat antal flottiljer
och skolor är också en personaIbe
sparande modell. Få nivåer, goda
erfarenheter och rimlig byråkrati ge r
totalt sett god produktionseffekt.
Trots detta ska II C hefen för FIyg
vapnet pröva, inom ramen för " FV
95", om nuvarande flottiljstruktur är
möjli g att förändra, så att kaderorga
niserat krigsförband direkt mot t ex
flygkommandochef kan svara såväl
för produktion som för krigsförbere
delser och därmed skapa ett rollspel
som me ra liknar Armens och Mari
nens system.
Intill dess kan lokal och regional
produktionsledares roller i huvudsak
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vara densamma för flottilj- och skol
chef.
Av fredsrationella skäl är det inte
möjligt att helt nå ett idealt upp
dragssystem vid övergången till myn
digheten Försvarsmakten. Det med
för att en hel del verksamhet även
fortsä ttn i ngsvis måste samordnas av
de centrala produktionsledarna (i
Flygvapnets fall Flygvapenledning
en/FY Ll. Anledningen härtill är

Lednin ge n av produktionen vid Fl yg
vapnets förband, staber, skolor m m
sker från FVL.
Chefens för Flygvapnet uppgifter
fördelas på avde lningar enligt nedan
och bild 3.
~

Produktionsavdelning
Programavdelning
~ Flygsäkerhetsavdelning
~ Vädertjänstavdelning
~

Cheferna för flygsäkerhets- och
vädertjänstavdelninga rna har i stort
sett samma uppgifter i HKV som i den
nuvarande organisationen . Vissa upp
gifter har p g a de snävt tilltagna personairamarna i HKV överlämnats
till regionala produktionsledare.
Saml ingsbegreppet program
skall användas för lika typer av
krigsförband och den verk
samhet som erfordras för att
producera dessa.
Chefen
för
Flygva pnet
beslutar, inom ramen för giv
na uppdrag, i frågor rörande
flygvapenstridskrafterna för
delade på följande program:
• jaktf/ygförband
• JAS 39-förband
• AjS 31-förband
• Lätta attackflygförband
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Flygvapenledningen i Högkvarteret

Stf C ProdA

'- - __-' B '- - __-'
• Flygvapenledningen totalt: 112
• Vissa aspirant·/utbildningsbefattningar tillkommer

Bild 3

Organisafionsförklarningar:

FVL/LED - Ledningssektionen
FVL/BAS - Bassektionen

FVL - Fl ygva penlednin gen
FVL/PROVAVD - Fl yg pva penlednin gens produktionsavdelning
FVL/SAM - Samordningssektion
FVL/PROD - Produktionssektion
FVL/CENT - Centralsektion
FVL/PROGAVD - Fl ygvapenledningens programavd elnin g
FVL/FL YG - Fl ygsektionen

FLYGS)i.K - FIygsäkerhetsavde l ni ngen
FLYG SAKS - Fl ygsäkerhetssektionen
LUFTfartS - Luftfa rtssektion en
FLYGMED - Fl ygmedicinsektion en
V)i.D - Vädertjänsta vdelningen
V ~DPLAN - Väde rtjänstplanerin gssektionen
VADPROO - Vädertjän stproduktionssektionen

nya flygvapenledningen att verkställas
• Transport- och helikopterförband
genom produktionsavdelningen, som
• Stridslednings- och luftbevaknings
alltså har ett renodlat avvägnings- och
förband
uppdragsarbete.
• Lednings- och sambandsförband
Samtliga uppdrag från central pro
• Bas- och flygverkstadsförband
duktionsledare (Chefen för Flygvap
net) kommer att styras genom produk
Ovan redovisade program är för
tionssektionen
produktionsavdel
närvarande dagens delprogram . Inom
ningen.
kort kommer regeringen att ge direktiv
om hur programmen skall sammansät
tas . Ändringar kan därför bli aktuella
när tillämpning sker från den 1 juli
1994.
Ledningar och staber indelas i
avdelningar i HKV. Avdelningar inde
las i sektioner som är lägsta formella
indelning.
Programavdelningens huvudansvar
i uppdragskedjan blir ett renodlat pro
gramisystemarbete.
Respektive programansvarig får allt
så i framtiden det totala ansvaret för
hela programmet. D v s de ansvarar
för målsättningar, systemplaner, pro
gramutvecki ingsplaner,
persona Ibe
hov, utbildningsbehov m m.
I produktionsavdelningen finns tre
sektioner. Alla uppdrag kommer i den
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Flygvapenledningen i det nya Hög
kvarteret skall bestå av 112 medarbe
tare fördelade på fyra avdelningar och
elva sektioner. Av totalantalet beräk
nas cirka 25 tjänster inte kräva "militär
kompetens" .
Bantningen möjliggörs genom sam
ordning av funktioner i gemensamma
stabsenheter, höjning av nivån på be
fattningshavare och genom nya ar
betsformer.
•

• Det torde stå klart för alla
arbetstagare, att dessa föränd
ringar efterhand kommer att
beröra alla. Inledningsvis är
det i huvudsak de centrala
och regionala nivåerna som
måste ändra arbetsformer
och roller. Men synsättet i
produktionsledning innefat
tar i betydande utsträckning
att krigsförbandschef får allt
starkare ställning. Ansvaret
som skall kunna utkrävas blir
starkt förskjutet nedåt i organi
sationen.
•
C FS/P-rod L
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Det var under ett pass fysisk träning
/motionsgymnsatik tanken föddes att
i Flygvap en Nytt låta publicera en ar
tikelom en annan sorts nödvändig
träning - den mentala. Den psy
kiska biten i våra liv negligeras
i betydligt större utsträckning
än den fysiska. Ändå kan vi,
jag, du nå större egna resultat
genom mental träning än med
enbart fysisk. Lösenordet är;
(Red./FV-Nytt)

..

gäller. Vissa fysis
arfö r tyck s en del män
ka aktiviteter tål
niskor kun na växa med
mycket hög spä n
sin uppgift och överträi
ning - andra fin
fJ sig själva i svå ra situ at ioner,
motoriska aktiviteter
medan andra faller ihop när
(t ex skjutning) tål bara en liten
stressnivån sti ger? Går det ;Ht
spänningsökning .
Mängden
träna sin mentala förm åga?
energi i kombination med käns
Och i så fall hur ? Går de men 
lor och tankar styr då vå ra pre
tala träningsmetoder som ut
stationer.
vecklats inom idrotten att till
När den mental a energin
lämpa i militära sammanhang?
minskar, kan man inte prestera
- Dessa frågor ligger till grund
så bra som när man är mentalt
för en rapport som Försvarets
"ladd ad". Förändra s känslorna,
forsknin gsanstalt (FOA) publi
så förändras också viljan och
cerat efter fem års forskning.
förm åga n att utföra en presta
visar
Forsk ningsresultaten
t ionsuppgi ft.
att menta l träning - regelbun
det genomförd ger följande
resu Itat.
• Olika känslor ger olika tan
kar. När man känn er sig positiv
Ökad självkontroll i stres
•
och tr ygg, ökar förmågan att
sade situationer.
använda energin effektivt. En
nega tiv attityd till uppgiften
•
Ökad koncentrationsför
måga_
kan leda ti II rädsla och förhöjd
st ress . Individen har omedvetet
•
Snabbare återhämtning
gjort en negativ prognos och
efter fysisk eller psykisk
stä llt in sin mentala förmåga
ansträngning.
på nederlag.
•
Förbättrad sömn.
Skillnaden mellan att lyckas
•
Minskat beroende av
eller inteckas består ofta av
tobak, alkohol och droger.
förmå gan att kunna behålla

V

D en mentala träningen vi d
försöken upptog omkring en
(l) procent av den totala
utbildningst id en och ledde till
prestationsförbättringar (skytte)
av storleksordningen fem till
tio procent.

Varför mental träning?
Upplever individen en stor
anspänning med stress kan
förestä llningar och inre bilder
vara avgörande för hur uppgif
ten löses. Det är därför viktigt
att lära sig vilka reaktioner
"stor stressmängd" kan ge och
hur de i sin tur påver kar bete
endet samt vad man kan göra
för att för bered a sig och före
bygga negati va verkningar.
Vilken psykisk anpa ssni ngs
nivå som är lagom inför ett
prestationskrav beror bl a på
vi lken typ av verk sam het det
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Människans
nervsystem sk i Ijer i
v issa avseenden inte mel
lan det man föres täller si g i sitt
inre och det man upplever i
verkli gh eten. O m man således
i detaljerade och livfulla bilder
föreställer sig hur något skulle
kunna kännas och vara, kan
nervsystemet reagera so m om
man uppl ev t händ elsen i verk
ligheten . Det innebär att om
man frammanar den bild oc h
känsla man öns kar uppleva i
en sena re verkl ig situation,
ökar sannolikheten för att det
önskade ska ll inträffa . Man har
helt enkelt tränat in ett reak
tion smön ste r hos nervsy stemet
som överrensstämmer med ens
önskan .
Våra inre bilder styr oss mer
än v i kanske tror. Med hj älp av
psykisk tränin g kan man skapa
inre bilder som ökar förmågan
att handla på ett önskat sätt.
Man kan träna sig all byta ut
nega ti va och hämmande bilder
mot positiva och främjand e.

kontrollen över sina känslor
när det gäller och se sina po
sitiva möjligheter.

Framgångsfaktorer

Ment al träning syftar till att
ge chefen och indi v iden ökad
kontroll över sina mentala pro
ces ser och förm åga att se posi
tiva möjligheter i uppgifter och
uppkomna situationer.

Positivt tänkande är den v ikti
gaste framgångsfaktorn. Det
positiva
mÖjlighetstänkandet
skapar förut sättningar till ett

sunt självförtroende och positi
va målbilder. Med positivt
avses inte enbart glatt och
optimi stiskt utan en grundmu
rad tro att " min målbild leder
mi g till mitt mål".
• Självförtroende är också en
vi ktig fram gå ngsfaktor. Ett gott
själ vförtr oe nde är i stort sett
liktydigt med en positiv sJälv
biid , som i sin tur hänger sa m
man med bl a inre grundtrygg
het. Denna grundtrygghet kan
stä rkas. En väl etabl erad posi
tiv självbild utgör ett slags "s tå
ende order" som i livets otali ga
medvetna och omedvetna val
tillfällen sty r handlin ga rna .
Allt man gör kan inte och
behöver inte vara lyckat. Miss
lyckan den är tvä rtom ofta nöd
vä ndiga för inlärning av nya
framgångsrika beteenden . Indi 
vider med en positivt självbild
uppfattar också mi ss lyc kanden
på det sättet. Det ger dem fram
gån gar.
• Målbilder är en annan viktig
framgångsfaktor. De innebär,
att man har bi Ider av vä l
genomtänkta och tydliga mål
för sitt liv och sin verksamh et
på lång och kort sikt. Även
målbilder har i sig en stark
kraft, som styr individens
handlingar på ett delvis omed
vetet plan. Att utforma och
medvetet mentalt träna målbil-

För att ge avsedd effekt
måste tränin ge n var a regelbun
den och långs iktigt målanpas
sad.

Effekter
Känslan styr och påverkar ens
tankar och beteende. Har man
t ex starka nega ti va känslor
inför något man skall göra,
löper man stor ris k att bete sig
på ett icke-ra tionellt sä tt. Där
för är det viktigt att man lär sig
påverka sina känsl or i positiv
riktnin g.

Positiv känsla

Negativ känsla

Stark viljekraft
Hög motivation
Positivenerginivå:
lugn, avslappnad, uppmärksam,
koncentrerad
Låg ångestnivå
Bra mentalt förberedd, inre
föreställningar under kontroll

Svag viljekraft
Låg motivation
Negativ energinivå:
spänd, trött, nervös,
okoncentrerad
Hög ångestnivå
Dåligt mentalt förberedd
utan egen kontroll

Tabellen ovan ~ isar skillnader i tanke, känl,1 och energiniv.ler i
kroppen /}{'rt)l'ndc pd si/J/lesstJmning med positiv el/er negativ
.1Itltyd.
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der är ett enkelt och effektivt
sätt att utveckl as positivt.
Målbilden måste va ra po si 
ti vt laddad. "jag ska inte missa
tavlan" är en negativ målbild .
Den positi va är " jag komm er
att träFfa tavlan". Valet kan
FöreFalla likg ilti gt, men så är
det inte. Nervsystemet kan
bara ta fasta på det som är
kon kret och en språklig nega
tion ("inte") är inte nå got kon
kret. D en styrande bilden som
de båd a meningarna ge r upp
hov till är all tså missa respekti
ve träffa. Vill man träffa, skall
man ha "träffa" med bland de
ord som formar målbilden. Av
samma skäl - hj ärnans behov
av konkreta ting som grund fö r
att bygga upp bilder - bör mål
bi lden vara tydlig och distinkt.
• Koncentration är självfallet
en avgö rand e faktor för fram
gång i speci ell a situati o ner.
Konc entra tionsförmågan
är
detsamma som förm åga att
ägna intensiv uppm ärksamh et
åt något speciellt utan att låta
sig störas av ovidkommande
fak torer. Man ka n skilja mellan
inre och yttre koncentration.
Den inre riktas mot egna för
nimmel ser, känslor och tankar,
den yttre mot tin g och skeen
den utanför den egna perso
nen .
• Attityd. Våra uppfatt ninga r
om och attityder till oss själva
styr våra tankar. Attityder grun
dar sig på erfaren heter man
gjort och fungerar som ett sla gs
utgångspunkt för vidare hand
lande.

ten " . Om en forskare ger en
fö rsöksper so n en viss "medi
cin " och påstår att det är en ny
mirakelmedicin so m gör att ett
v isst symptom hos försöksper
sonen kommer att försvinna, ja
då bl i r ofta försökspersonen
frisk - trots att mirake lmedici 
nen bara är färga t socker
va tte n l M än ni skor kan alltså
bli friska därfö r att de tror att
de skall bli friska.
Vi bär allts å denna " mira
kelmedicin med oss inom 
bords och när vi fra mkallar en
positiv tanke: "jag blir frisk "
leder detta till en faktisk
kroppslig reaktion. FantastiSKt
eller hur?

Du blir som du länJ..er!

• Forskare i nom företagsh äls o
vå rden har kunnat v isa, att
stress inom ett v isst arbetsom
råde ka n fr amka lla s k psyko
somatiska sjukdomar. Det vill
säga en männi ska upplever sin
arbets si tuation som obeh agl ig
- hon tänker negativa tankar
om sin arbetsupp gift . Vad hän 
der?
Jo, negati va tankar ge r obe
hag l iga känslor. Obehagl iga
känslor ger störd kroppsfunk
tion - och på sik t kan detta ge
upphov till t ex ångest, magsår,
nervbesvä r. Indi vide n har alltså
genom nega tiva tankar fram
kallat en faktis k kroppslig
negat iv reaktion . Tråki gt eller
hur, om inte de n drabbade

• Du tänk er och din tanke
framkallar en krop psl ig reak
tion - därför styr den tänkta
tanken den efterfölj ande käns
lan av den kropp sl iga reaktion
som den framkallat. Det är
därför synnerligen viktigt att
tänka positiva tankar som i sin
tur ge r upphov till positiva
reaktioner. Du kan lära dig att
ibland mångfalden av tankar
som " poppar" upp hos dig
under en dag - medvetet stöta
bort de negativa och medvetet
utnyttja de positiva tankarna
och på så sätt skapa en Positi v
Mental Attityd hos di g sjä lv
och lära dig att se möjligheter i
uppkomn a situationer.
Fortfarande intresserad ?

u
U

människan tar lärdom av den
psykosomatiska
Forskningen
och tänk er positiva tan kar och
på så vis erhåller positiva rea k
tion er.

Bra! Ta gä rn a och läs följan
de böcker. Den första är en
utmärkt handbok . Lä s den
gä rna och följ råden däri I
•

K
Bokkällor:
~

"Ou blir vad du tänker"
av Yn gve Borgström -

ICA förla g.
~

Placebo-effekten

SISU förlag
~

Att tankar styr en människas
känslor lik so m kroppens bete
ende och reak tioner är numera
fastställt genom olika veten
skapl iga undersök n inga r.
Inom de n medi c inska forsk
ningen finns det ett känt feno
men som kallas " pl aceboeffe k
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"Våga tänka annorlun
da " av Ev a Ru sz 
"Att träna - Att vinna" 
Psykisk
beredskapsträ
ning, chefen för Arm en
oc h Försva rsmedia

(M77734-441701 ).
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Krig är det värsta som kan
hända vårt land och vår miljö.
Försvarets förstahandsupp
gift är att verka fredsbeva
rande och förhindra att
Sverige angrips. Om vi
trots allt angrips skall vi
försvara vår frihet, ett syfte
som måste överordnas alla
andra mål.
Vår fredsverksamhet har vi
sedan länge bedrivit under stort
hänsynstagande till naturen. De
flesta av oss försvarsanställda
är också friluftsmänniskor med
stor känsla för natur och miljö.
Vi skall med fortsatt engage
mang bedriva vår verksamhet
så att vi minimerar skadlig
inverkan på miljön.
Jag har till regeringen lämnat
förslag till "Försvarets miljöpo
licy". Detta förslag innehåller
många konkreta åtgärder i både
närtid och på längre sikt.
Vår välkända försvarssymbol
från beredskapstiden - igelkot
ten, Sveriges äldsta djur - är en
symbol för vårt fördjupade mil
jöarbete.
Bengt Gustafsson
Overbefälhavare

Försvaret
en del av vårt samhälle
Försvaret är en del av vårt samhälle.
Det militära försvarets huvuduppgift
är att värna vår fred och frihet och
att undvika krig som är den mest
katastrofala miljöförstöringen.
Riksdag och regering ställer upp
mål, arbetsuppgifter och resurser för
försvaret. Statsmakterna ställer också
upp mål för miljön och miljöbevaran
de. Försvaret tar gärna sin del av mil
jöansvaret men det måste finnas en
balans mellan miljökraven i vårt
arbete och kraven att förbereda oss
på att kunna möta krig.
Samhällets lagar och förordningar
som reglerar naturskydd och miljö
följs också av försvaret, så länge vi
lever i fred.
Om försvaret ska kunna lösa sina
krigsuppgifter måste försvaret förbe
reda sig i fred. Det innebär t ex att
flyga - även lågt - och att skjuta,
också med fullkalibrig skarp ammuni
tion. Då och då måste vi också öva
utanför våra ordinarie övnings- och
skjutfält.
Så långt det är möjligt tar försvaret
alltid miljöhänsyn, både till männis
kor och natur, men den militära verk
samheten måste komma i första
hand. Att inte öva vore att kasta bort
investeringarna i ett kunnigt och för
berett försvar.
10
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En stor del av verksamheten vid flygvapnets
flottiljflygplatser inryms i miljöskyddslagens
definition av miljöfarlig verksamhet. Detta
innebär att den kräver tillstånd enligt miljö
skyddslagen och miljöskyddsförordningen
samt att den är föremål för kontroll.
Tillståndsmyndighet är koncessionsnämnden
för miljöskydd, medan kontrollverksamheten
sköts av länsstyrelserna.
Att utarbeta underlaget för tillståndspröv
ning är ett omfattande arbete. Detta pågår
för närvarande för åtta flottiljflygplatser.
Tidsplanen för detta framgår av bild 1. (Sid. 13.)
Som ett första steg inför dessa tillståndsFlygvapenNyft nr 1/93
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~1 är det gäller flygplatsmiljö talar
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man i de flesta fall om flygbul
ler. Det rör sig emellertid även
o m andra störningar som vi utsätter
vår omgivning för, såsom luftförore
ningar och vattenföroreningar.

Miljömål
Riksdagen
har fattat beslut om
långsiktig målsättning för begränsning
av miljöstörande verksamhet. Denna
målsättning innebär, att all samhällsut
veckling måste ske inom de ramar
som bestäms av vad människa och

prövningar gav Chefen för flygvapnet våren
1989 fortifikationsförvaltningen (fortf) i
uppdrag att i samverkan med försvarets
Materielverk (fM V) genomföra en utredning
om miljöpåverkan och lämna förslag till
åtgärder för att minska miljöeffekterna från
verksamheten vid flottiljflygplatserna. Dess
utom fick f M V i uppdrag att behandla vissa
delområden som behöver analyseras närma.7
re. fortf:s slutrapport fL YGPLATSMILJO
överlämnades till Chefen för flygvapnet i
slutet av 1992. Ur den texten är följande sam
mandrag hämtat.
FlygvapenNytl nr 1/93

natur tål. På nuvarande kunskapsnivå
är det inte alltid möjligt att exakt ange
dessa ramar. Man måste då i de flesta
sammanhang utgå från "bästa tillgäng
liga teknik " .
Naturvårdsverket har därefter utfor
mat förslag till miljömål för flygsek
torn. Dessa går inte alltid att direkt
översätta till den militära flygverksam
heten. Men de förslag till miljömål
som föreslås i FortF:s utredning anslu
ter sig så långt möjligt till Naturvårds
verkets förslag.

Flygbuller
Flygbuller är allmänt sett det buller
som alstras av ett flygplans framdriv
ningssystem. Det kan indelas i strål
bu Iler (jetbu I ler), fläktbu Iler, kompres
sorbuller, förbränningsbuller, turbin
buller och i förekommande fall pro
pellerbuller.
Det mest dominerande bullret, sär
skilt i samband med start, är stråIbull
ret. Detta buller uppstår när den heta
gasstrålen från motorutloppet med
hög hastighet träffar den kalla , stille
stående atmosfären där bakom. (Se
även FlygvapenNytt nr 2/ 90, sid 4-8.)
Den mest dominerande frekvensen är
direkt proportionell mot utloppshastig
heten och utloppsdiametern för mo
torn. Genom att strålbullret uppkom
mer i huvudsak bakom flygplanet, är
det mycket svårt att dämpa .
~
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Tabell 1

störande än den dagliga militära verk
samheten.

Deltagandet i kommunal planering
Lokaltyp

Grundvärden

Befintlig miljö

FBN, dBA

FBN, dBA

Inomhus

I

Maxljudnivå

LAmax

I

Utomhus

Inomhus

I Utomhus

Utomhus

I

bör utökas för att hindra olämlig pla
cer in g av ny bebyggelse.
Utbildning av nyckelpersonal med
uppgift att handh a flygbullerfrågor
behöver planeras och genomföras
snarast.
BuJlerisolering eller inlösen av de
mest störda fastigheterna kan bli aktu
ell.

I

Bostäder

30

55

40 (30)

&5

Undervisningslokaler

25

-

35 (25)

-

100

Luftföroreningar

Arbetslokaler

-

40

50 (40 )

-

-

I

Anm:

Värden inom parentes avser nybygg
nad eller genomgripande ombyggnad
maxbullernivå
inom befintlig bebyggelse.
lerutredningen

För att beskriva hur ljudet upplevs
av den som störs används storheten
ljudni vå eller ljudtrycksn ivå, som mäts
i enheten dBA. Den inmätta ljudnivån
be hand la s i ett s k A-filter för att
anpassa ljudet till det sätt som män
ni ska n uppfattar buller på. Ljudni vån
är ett logaritmiskt mått. En fördubblin g
av lju d inten siteten med en faktor 10
ökar lju dnivå n med 10 dBA.
Man sk iljer sedan på flygbullernivå
er och maxbu Ilern ivåer. - H u r dessa
beräknas utarbetades 1975 av trafik
bullerutredningen och behandlades av
riksdagen 1982 .
FlygbuJlernivå (FBN) beräkn as enligt
den s k FBN-metoden, som är avsedd
att använda s vid planering av flygplat
ser och bebyggelse kring dessa. Med
denna metod erhålls ett årsmedelvär
de på ljudni vån uttryckt i dBA, som är
viktat med hänsyn till vid vi lken tid
punkt på dygnet flygplansrörelse 1 in
träffar. En kvällsrörelse (kl 19-22 ) vär
deras som tre dagrörelser och en natt
rörelse (kl 22-07) värderas som tio
dagrörelser.
Bullermattor beräknas sedan för
varje flygplanstyp längs respektive
flygplansvägar för ut- och inflygning
och summeras till total flygbullernivå.
MaxbuJler beräkna s för enskilda
bullerhändelser på flygplatsen. Det
beskriver således den faktiska buller
nivån vid flygplatsen och dess närom 
råde v id varje särskild start eller land 
ning.
Gränsvärden för flygbullerni vå och

n FI)'gpJ~Il"iireJ,, · = ,I.lrl eJ/er Jafld"i"ll.

Etl t1ygpass Ilwdför .>1I/sJ t~.1 tlYIiP1,lIls.

mrdo;er.
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föreslogs av trafikbul
och framgår av tabell 1.
Flygbullerberäkningar för flottilj
flygplatserna utfördes 1990 av FortF på
uppdrag av ÖB. I dessa rapporter
redovisas dels ett nuläge med flygplan
35 Draken och 37 Viggen samt SK 60,
dels ett bedömt läge år 2000 med två
divisioner JAS 39 Gripen på sam tliga
flottiljer. Inom ramen för de pågående
tillståndsprövningarna (se separat arti
kel) görs förnyade bullerberäkningar 
dels på grund av förändrade plane
divisioner
ringsförutsättningar
(tre
GripenJ, dels på grund av att beräk
ningsu nderl aget förfi nats. - Exempel
på maxbullerkurvor för Gripen ges i
bild 2, sid 14.

Förslag till åtgärder - 1
De åtgä rder och den handlin gs linje
som föreslås för at t minimera buller
störn ingarna kan sammanfattas enligt
följande.
Möj I igheten att m inska bu lIerstör
nin garna genom teknisk a åtgärder på
flygplanen är mycket begränsade. En
utveckling mot tystare motorer i strids
flygplan på samma sätt som skett för
det civila flyget kan inte förutses på
kort sikt. Inriktningen måste därför bli
att i första hand reglera flygvägar och
flygbeteende i övrigt i flygplatsernas
närhet utan att åtsidosä tta flygsäker
hetskraven . Berörd personal - i första
hand förare och flyg ledare - bör ges
ökad insikt om miljökravens betydelse
genom förb ättrad utbildning.
Inskränkning eller reglering av
"ma rgin alverksamhet" kan bli nöd
vänd ig. Detta gäller t ex flygklubbs
verksamheten, som ofta pågår på tider
utanför norm al dagtid på vardagar
eller på lörd agar och söndagar. Den
upplevs därför många gånger som mer

Fl ygets utsläpp til/luften domineras av
kväveox ider,
kolväten ,
koloxider.
Utsläppen förorsakas dels av drivm e
delshantering, dels av flygavgaser,
samt dessutom av ett stort antal andra
källor inom flygplatserna, t ex verkstä
der, panncentraler, brandövningsplat
ser och fordonstrafik.
Moderna flygmotorer har högre
utsläpp av kväveox ider jämfört med
äId re motorer p g a högre tryck- och
temperaturn ivåer. I gengä ld har dessa
modern a motorer väsentligt lägre
utsläpp av kolmonoxid och kolväten.
De berä knade tota Ia fl ygavgasut-

Tabell 2
NOx

HC

CO

Civila flyget

7500

3000

8000

/vIiIitära ilyget

2500

370

5900

lVIiIilärt och
civilt ilyg

10000

3370

13900

\I,;"steurop a
(ci vilt flyg)

234000

120000 170000

släppen i ton/ år för år 1989 för den
civila flygtrafiken och för 1988/ 89 för
det militära flyget fra mgår av tabell 2.
. Sveriges sam lade utsläpp av kväve
oxider (NO x )' kolväten (HC), koloxid
(COJ och koldioxid (C0 2) och flygtra
fikens (mi litär och civ il) procentuella
andel fram går av tabell 3.

Tabell 3

Luftföro- Flygets andel av Totala svens
totala svenska
rening
ka utsläpp
(ton)
utsläpp (%)
NOx

2,6

HC

0,7
0,9
4,0

CO
C02

390000
460000
1600000
61000000
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Tidsplan för tillståndsprövning av flottiljflygplatser
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Begreppsförklarning: F

= Första projektmöle

§ ; § 12a möl e
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- -----;- "

=

Framtagande av tekniska bilagor
Fram tagande av ansökan

= Remiss, justering ansö kan
= Koncessionsnämden prövar ansö kan

Bild 1
Fl ygtrafikens procentuella utsläpp
över Sverige utgör således mellan 0,7
och 4 procent av Sveriges totala
utsläpp .
• • Vid hantering och förvaring av
drivmedel uppstår viss avgång - svinn
- genom förång nin g (avdunstnin g) .
D etta kan begränsas genom olika
åtgärder. En av Fl ygvapn et redan ge
nomförd åtgärd är övergången från
reabensin 77 till flygfotogen 75 .
Resu Itatm äss igt har åtgärden medfört
att utsläppen av kolväten till luften
minskat från c irka 330 ton per år till
nära noll. Detta beror på att flygfoto
gen 75 har väsentli gt lägre ångtryck
än reabens in 77. Bränslet har också
medfört m i nskat i nves teri ngsbehov
och läg re kostnader för förrådshåll
ning oc h säkerhetskontroller.
Vid en flottilj hanteras ett tusental
olika kemiska produkter. Flertalet av
dessa medför miljöpåverkan vid
användnin g eller som avfall . En grupp
av sådana ämn en är freoner (CFC).
Dessa klorfluorkolväten har förm ågan
att bryta ner atmosfärens ozonskikt.
CFC används som kylmedel för flyg
elektronik och som kylmedium i mo
bila och fasta kyl- och värmepumps
anläggningar. - CFC 11 (kylm ed ium
FlygvapenNyll nr 1/93

103) används för kylning av viss elek
tron ik på Viggen. An vä ndning av CFC
11 förbjöds redan fr o m 1 januari
1989 . Naturvårdsverket gav emellertid
Fl ygvapne t dispens t o m 1991.
Därefter har CFC 11 ersatts av HCFC
en fören i ng som också bryter ned
ozo nskiktet men i mindre omfattnin g.
En avveckling planeras även för dessa
föreningar.
• • Halon har i Ii khet med freoner en
nedbrytande effekt på ozonsk iktet runt
jorden . Halon används i brandsläck
ningsan läggnin ga r, men får efter 1 juli
199 1 inte nyi nsta lieras utom i vissa
undantag, t ex flygplan , ubåtar, strids
fordon, strid sled ningscentral er und er
jord eller i fartyg. Befintli ga halonan
läggningar skall vara avvecklade
senast den 1 januari 1998. Riktlinjer
för avveckling av hal on kommer att
utformas i samråd med Naturvårds
verket. Forskning pågår för att ut
veckla ett ersättningsmedel för hal on .
Ännu finns dock inget framtaget.
Det är främst personal so m arbetar
vid flygplatser so m utsätts för de stör
sta hälsori skerna . Studier hos personal
visar på att ett samband kan föreli gga
mellan avgashalter, vindriktning och
besvär av ögon-, näs- och hal sirritatio

ner, trots att uppmätta halter har va rit
relativt låga. Lukt och smak av aroma
ter i fotogen och avgaser kan känn as
på flera kilometers avstånd, även om
halterna i lu ften är låga.
Kring större flygplatser kan det fin
nas risk för skador på växtl igheten
inom ett begrä nsat område. Skogsin
venteringar av Skogsvårdsstyrelsen har
dock inte kunnat finna , att skadorna
varit större i närheten av flygplatser än
på övri ga provytor. Anta let provytor
har dock varit få.

Förslag till åtgärder - 2
Som utsläppsmål för Flygvap net före
slår utredningen, att Naturvårdsverkets
riktvärden för luftkvalitet inte bör
överskridas utanför flottiljområdena.
Inriktningen bör vara att minska emis
sionerna till luft genom alt :
~

Fortsätta studierna för alt klarläg
ga möjligheterna att kunna mäta
och begränsa utsl äp pen till luft.

~

Arbeta enligt "s ubstitutsmetoden "
att ersätta miljöfarliga produkter
med mindre farlig a.
~
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Bild 2
70dBA
BOdBA
90dBA
100 dBA

Utsläpp till vatten
D e aktiviteter inom den militära flyg
verksamheten som ger upphov till
vat tenförorenin ga r är i första hand
användning av avisningskemika/ier för
avisnin g av bansystem oc h flygplan.
Även brandövningar, underh å ll av
fl ygplan,
markfordon
och
andra
utru stnin ga r genererar va ttenförore
ningar.
Halkbekämpningen på ban sys tem
och fl ygplansväga r utförs i da g gen om
sopnin g och snöröjning sa mt sprid
nin g av avisningskemikalier.
Det
medel som använd s i dag är urea , ett
gödningsmedel so m innehåller 46
procent kväve. Jordbruk et an vä nder
urea som gödnin gsmed el och i krea
tursfoder samt dessutom som industri
råvara och inom livsmedelsindustrin.
Urea n sprids i granulerad form. Vid
en normal banavisning förbrukas cir ka
1500 kg urea. Den utspridda urean
sa mlas normalt inte upp . Vid snöröj
ning kan urean spridas 10-20 meter
utanför bankanterna.
14

Förbruknin gen av urea varierar
sta rkt mell an 01 ika flotti Ijer. Detta
beror bland annat på att den civila
fl ygverksamheten ställer högre kr av på
bromsverkan på bansystemen än den
militära . Generellt leder detta till stör
re förbruknin g på de flygplat ser där
även c ivil re guljär luftfart förekommer.
Även andra faktorer påverkar förbruk
nin ge n - t ex väde rförhållandena , v il
ken typ av flygutbildnin g so m bedri vs
vid flottiljerna m m.
Flygvapnets totala fö rbruknin g av
urea uppgick vi ntersäso ngen 1990/9 1
till 830 ton , vilket motsva rar 38 0 ton
kväve.
Luftfartsverk ets
flygplatser
använder årl igen ca 1000 ton urea.
Detta kan jämföras med jordbruket
so m förb rukar 14 000 ton per år.
• • Avisning av flygplan görs normalt
med en blandning av 50 procen t gly
kol och 50 proce nt vatten. Inom
Fl ygva pn et utförs av isnin g endast på
På stridsflygp lan
transportfl ygplan.
och skolfl yg plan , so m normalt hyses i
hangar då de inte används, av isa s
endast vingklaffar m m manuellt med
sprutfl askor. Förbrukningen av glykol
inom Flygvapnet är därför av rin ga
omfattnin g - ca 80 m ) vintern 90/91 
j ämfört med Luftfartsverkets förbruk
ning för av isnin g av civila fl ygp lan
so m årligen uppgå r till ca 2 OOOm J .

Vid brandövningar använd s olika
typer av övnin gsobj ekt, t ex flygplan s
attr appe r e ll er oljefat. Användningen
JV flygplan sv rJk har i princip upphört.
Som tändmedel anvä nds i huvud sa k
flygdri vm ed el och för släcknin g an
vä nds 01ika släckmedel,
Spillvattnet frå n såväl brand öv nin g
ar som funktionskontroll av brJnd
slä ck ningsanlä ggnin ga r inneh åller efter
oljeavskiljning höga halter syreförbru
kande ämnen.
Vid haveriö v ningar förbrukas årli
gen vid en flottilj cirka '12m i flygdriv
medel , 4 m I släckmede l och 500 m 3
vatten .
Vissa JV Fl ygva pn ets brandövnings 
platser sambrukas med Jndra an vä n
dare t ex c iv ilförsva ret och kommun er.

• • Drivmedels- och oljespill. - I sam
band med tankning och klargöring av
flygplan föreligger ri sk för spill , men
det rör sig i allmänhet om små mäng
der.
Övrig verksamhet. - Tvättning och
rengörin g av flygplan, helikoptrar, for
don och annan utrustning förekommer
regelbundet.
Avlopps vatten
från
denn a verk sa mhet kan inneh ålla en
mängd kemikalierester. Många av des 
sa är svåra att separera i o ljea vskiljare,
eftersom d e bildar emul sioner. Tvä ttFlygvapenNyll nr 1/93

nin g sker i tvätthall ar, på pl attor ell er i
ha nga re r. De ren göringsmedel som an
vä nd s måste uppfy ll a Sve nsk a vatten
och av loppsfö reni ngens (VAV:s) norm
för sj älvspaltnin g.
Miljöfarligt avfall. - Det kom m una
la renh ållnin gsmono po let gäll er inte
fö r försv arsmakten. Sj ukvå rdss tyre lse n
(Sj vS) ha r med stöd av renhå llningsfö r
ord ningen utfä rd at särsk ild a föreskri f
ter för försvars makten vad avser bort
tran spo rt av avfa ll. Materi eIförvalt
ningarn a oc h un derh ållsregementena
har samo rdnings ansvaret avsee nde
hanterin gen av mil jö far li gt avfall in om
respekti ve m ili tä rområde.

fuktighet och vind - eventuellt instal
Åtgä rdsförslag
lera halkvarningssystem;
• Bättre förrådshållning av
urean.
De fö rslag till åtgä rder so m redov isa ts
~

~

~

kan i många fall inte prissä ttas då de
aldri g pröva ts und er realisti ska fö rhål
land en. Fö r att fö rbä ttra m i ljön v id
fl ottiljfl ygp latserna fö res lår utred ni ng
Uppsamlingssystem längs bansy
en, att i första hand föl jande åtgä rder
stemen.
bö r v idtas:

Uttnyttja naturens egen kapacitet
att rena dagvattnet där så är möjligt.

Övergå till andra miljövänligare
avisningsmedel

•
•
•
••
•

Skapa miljömedvetande i flyg
verksamheten bl a genom utbild
ning
av all personal.
Ta
hand
om
glykolspill
effektiva
~
re, t ex genom att samla upp gly
Genomför miljörevisioner och
kolspillet med mobil uppsug
utarbeta kontrollprogram.
ningsvagn;
Skapa en organisation för miljö
• Avisa på särskilda avisnings
kontroll.
platser;
Överarbeta flygvägssystemen.
Skicka glykolspillet till renings
Byt ut miljöfarliga kemikalier till
verk eller destruktionsföretag;
Anskaffa speciella återvinningsan
mindre miljöfarliga.
Förslag till åtgärder - 3
läggningar.
Förbättra metoderna för ban
anvisning (halkvarningssystem,
Fö r att minimera vatten föroren ingarn a
Fö r att min ska risken för dri vme
urea-hantering och mekanisk snö
fö res lår utrednin gen bl a följan de de ls- oc h o lj eutsläpp kan man t ex:
röjning).
åtgä rd er:
• Bygg om miljöfarliga brandöv
~ Anlägga utjämningsmagasin som ger
ningsplatser.
oljeavskiljning
och
förhindrar
större
~ Effektivisera spridningen av urea
•
Minska
buller och avgasutsläpp
utsläpp.
och minska förbrukningen genom:
•
från motorprovhusen.
• Mer noggrann mekanisk röj
Nils R,mberg
~
Lägga ledningsnät ovan mark eller i
ning och sopning;
• Ta större hänsyn till temperatur,
I'SIFhL
kulvert för att underlätta inspektion.

•
•

Krafttag
för framtidens miljö
Försvaret köper var
je år in stora mäng
der av materiel, från
uniformer till flyg
plan. Mycket av den
militära materielen
innehåller delar el
ler ämnen som kan
bli miljöfarliga i
ett senare skede.
Många kemikalier
förändras varefter
tiden går. Me
taller rostar ofta.
Försvaret har redan
infört väsentliga skärpningar av
sina krav på varor som levereras.
De skärpta kraven läggs nu in
redan i beställningen, men det tar
lång tid innan allt har nybeställts.
Det finns en mycket stor kun
skap om miljö och miljökrav inom
försvaret. Arbetet med att sam
ordna kunskaperna, tillvarata dem
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och sprida dem ut i den praktiska
vardagen är igång.
I många officerares och
civilanställdas speciella yrkesuppgifter ingår stor
kunskap om och stor
vana att hantera mil
jöfrågor - domänoffi
cerare, miljö- och
hälsosk y ddsin
spektörer är ett
par exempel. Nu
pågår inventering
av arbetsuppgifternas och officerarnas
miljöspecialisering - allt
för att bygga upp ett system med
minst en miljöansvarig på varje mi
litärt förband.
För värnpliktiga kommer också
en ökande miljöutbildning. Planer
na för både miljöofficerare och
miljöutbildning för värnpliktiga be
räknas klara under 1993.
•

Försvarsmaktens
föreslagna miljöpolicy

Försvarsmakten är inte undanta
gen från lagstiftningen inom miljö
området. Inom organisationen
finns en mycket god miljökunskap
med hög kompetens inom många
~pecialområden.

Försvarsmakten skall öka miljö
medvetandet bland annat genom:

.. Ökad utbildning av all perso
nal.
.. Att visa på alt miljöfrågorna och
deras hanterande är ett chefs
ansvar.
.. Att ta största möjliga hänsyn
till människor, natur, hav, växt
och djurliv vid planering av öv
ningar och annan verksamhet.
.. Att verka för en minskning av
buller och avfall samt utsläpp
av skadliga ämnen i luft, mark
och vatten.
.. Att även fortsättningsvis biträ
da med att tidigt upptäcka och
bekämpa miljökatastrofer.
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ilstån sprövning
enli t
mi iÖsky 51 ge
Genom den ändring i m iljöskyddslagstift
ningen, som trädde i kraft den l juli 1989,
gäller numera bland annat att verksamheten
vid flottiljflygplatser och trafikflygplatser
med nominell banlängd överstigande 1200
meter skall tillstån dsp rö vas. Detta innebär
att nyanläggning eller ändring av verksam
heten, som kan medföra olägenheter för
omgivningen, måste föregås aven tillstånds
prövning inför Koncessionsnämnden för mil
jöskydd. Ett införande av ny flygplanstyp,
t ex JAS 39 Gripen, medför att tillstånd för
fortsatt verksamhet måste sökas.

hefen för Flyg
vapnet har det
övergr ipan de
ansvaret för när en an
sök an ska II i nges och
för innehållet, medan
Fortifikationsförvaltningen (FortF l i sin
roll som försva rsmaktens "fastigh etsä
gare" är ansvarig för att prövnin gen
genomförs . Arbetet med att utforma
ansökan bedrivs i projektform av Fo rtF
i samve rkan med chefen för Flygvap
net, Försvarets Materielverk (F MV) och
berörd flottilj. Vid de flottiljflygplatser
där reguljär c ivil flygtrafik bedr ivs,
ska ll även denna verksamhet o mfattas
av ansök an. Därv id in gå r ock så Luft
fartsverket (Uv) i projek torgan isa tion n.
För tekn iska utred n i ngar i nom områ
dena buller oc h utsläpp till luft anlitas
utomstående konsulter. Utredning in 
om områdena utsläpp till vatten oc h
hanterin g av miljöfarli gt avfa ll utförs
emellertid av FortF: s teknikavdelning.
En pl an för till ståndsprövnin g av
samtli ga flottil jflyg platser upprättades
und er 1991. Enli gt denn a skulle i
med eltal två flottiljer prövas per år
fram till sekelskiftet.

C
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Fö rsva rsbeslut et våren 1992 och " kris
paketet" under hösten har medfört att
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"Överbefälhavaren och chefen för
Flygvapnet bör fortsätta förberedelser
na för att kunna koncentrera flygdivi
sionerna till färre men större flottiljer,
bl a genom att ansöka om koncession
att flyga med minst tre JAS 39-divisio
ner m m vid samtliga flygflottiljer.
Senast den l september 1995 bör till
regeringen redovisas ett samlat under
lag för Flygvapnets fortsatta omstruk
turering".

l'lJJW:ia l{"Il&JJ:."B1...,!!?;;1c1·j

EVENTUELLA BESVÄR , R<ljjOflngon

Omplanering

denn a planering helt
fått göras om. I för
sva rsbeslutet står bl a
följande:

Bild 1

mn

Den nya tidsplan som utarbetats
framgår av bild 1, sid 12 . Den inn ebär
att ansökan om tillstånd inlämnas fö r
sam tli ga flottiljflygplatser (utom F 14/
Halm stad) under 1993 eller fö rsta
kvartal et 1994, så att Kon cess ions
nämnd ens beslut - so m kan förvä nta s
c irka ett år efter inlämnand e av an sö
kan - kan utgö ra ett väse ntl igt under
lag i det förslag som lämnades av
öve rbefä I havaren ti II regeri ngen hös
ten 1995.
I ansökan skall ingå dels en beskriv
nin g av den nuvaran de verksamh eten ,
dels en ingående beskrivning av den
framtida verksamheten under den
kommande tioårsperioden. An söka n
ska ll också innehålla tek ni sk beskriv
ning av utsläpp till vatten och luft,
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Brandövningsplatser vid
Flygvapnets flottiljer är
exempel på verksamhetsom
råden där miljön utsätts för
påverkan såväl vad avser
grundvatten som luft.
Åtgärder däremot har
inletts; bl a använder
Flygvapnet inte längre gamla
flygplansskrov, vars inkrom
innehåller många miljö
skadliga ämnen/föreningar
som fälls ut vid den mycket
intensiva brandhettan.

påverkan av buller samt en miljökon
sekvensbeskrivn i ng.

Svårigheter
En svårighet i utarbetandet av ansökan
är att riktigt kunna beskriva den fram
tida verksamheten, där vissa beslut
som utgör väsentliga grundstenar
ännu inte är (attade . Som exempel på
sådana frågor kan nämnas:
~

I vilken turordning kommer JAS
39 Gripen att tillföras flottiljerna?

~

Kommer flyttning av Aj/S 31-divi
sioner att behöva göras innan
ombeväpning till Gripen?

~

Var kommer Flygvapnets FSR 890
och TP 102 att baseras ?

Innan ansökan lämnas in skall
sökanden samråda med länsstyrelse
och berörd(a) kommun(er), andra
berörda myndigheter och enskilda
i ntressenter. Detta samråd genomförs i
form av ett sammanträde med berörda
myndigheter följt av ett offentli gt sam
rådsmöte med allmänheten på kvälls
tid.
Hittills (februari 1993) har dessa
samrådsmöten genomförts i Lu leå och
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Uppsala. Senare under första halvåret
är turen kommen till Så 
tenäs och Ronneby.
Innan ansökan
inlämnas till kon
cessionsnämnden
skall den godkän
nas av chefen för
Flygvapnet och i
förekommande fall
av Uv.
tidpunkt
Från
den
ansökan sänts i n ti II kon
cessionsnämnden kan man
räkna med att det tar cirka ett
år innan nämndens beslut
förel igger. Detta beslut kan
sedan överklagas till rege
ringen. Prövnings förfaran
det åskådliggörs enligt
bild 1.

A vgörande betydelse
Genomförandet av ti IIståndspröv
ningarna kommer att få stor betydelse
för Flygvapnets fortsatta verksamhet.
Vid samtliga flottiljer har berörd per
sonal med stort intresse delta git i
utformningen av den första viktiga
delen av ansökan , verksamhetsbe
skrivn in gen.

Den kartläggningen av verksam
heten in i minsta detalj har säkerligen
också medfört ett inte oväsentligt till
skott av kunskap om vad vi egentli
gen bedriver för verksamhet vid
våra fredsflottiljer - som utförs för
att kunna genomföra den utbild
nin g och produktion av kri gsför
band som utgör Flygvapnets
huvuduppgift.
Det sätt som prövningarna
har inletts på har också fått ett
särskilt omnämnande i årets
budgetproposition , vi 1
ket får ses som lika
ovanligt som gläd
jande.
Arbetet fort
sätter nu i
samtliga
del projekt
med olika
faser i fram
tagning av
underlaget.
Den
första
ansökan - för
F 21 / Kallax - skall
vara klar för insänd
nin g till koncessionsnämn
den i början av maj i år. Sedan följer
övriga flottiljer med ett par månaders
mellanrum.
•
NilJ RlInbe>'g
FSIFbL
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ett miljöllånligare Dst
tt försöka förhindra rost
ell er korrosion på metal 
ler I mark och vatten är
ett gamma lt problem, Red an
1824
rekommenderade Sir
Hu mphry Davy att zi nktackor
sku Ile fästa s på kopparbesla g
na träfartyg, Det som inträffade
då var att zinken " offrades" till
gagn för kopparskrovet som
fö rblev oanfrätt,
I dag används till stor del
elektrokemi ska korrosionsskydd,
Det fin ns två olika varianter,
Det ena är katodiskt korrosions
skydd , det andra anodiskt kor
rosio nsskydd, FortF har va lt att
specia lisera sig på det katodi s
ka korrosionsskyddet, som ka n
göras på två sä tt, Det ena är gal
va niskt katodiskt skydd, Det
bygge r på id en från börj an av

A

Försvaret har omkring 4 500 cisterner för bland
annat bränsleförvaring nedgrävda i jorden runt
om i Sverige. De flesta tillhör Flygvapnet. FortF
(Fortfikationsförvaltningen) ansvarar för att förse
dem med ett utvändigt rostskydd som sparar
pengar och miljön.

Skyddsström

batteri ), Om det exempelvis är
en nedgrävd cistern som skall
skyddas, sitter anoden någon
meter ifrån och runt c isternen,
Anoden sä nder ut skyddsström
genom jorden, Strömmen träf
far då cisternen och går i retur
till minuspolen på likriktaren
(batter iet),
Det är denna senare metod
som här ska ll behandlas,

Det andra sä ttet är att använda

Lagar

l 800-talet med zink, som ge
nom ett "ställföreträdande lidan
de" skydda r en värdefull kon
strukt ion av koppar eller stål.
, En annan användbar " offerm e
tall" är magnesi um , De båda
metall erna blir minuspolen I
det galvan iska elementet.

elektrolytiskt katod iskt skydd ,
Det be tyder att anoden , som
här blir pluspol , matas med
spänning från en likriktare (ett

FortF började utveckla sin kun 
skap om korrosionsskydd och

då speciellt katodiskt korro
sionsskydd 1970, D å kom la
gen som föreskriver att c ister
ner som ligger under jord ska ll
förses med tillförlitligt skydd,
så de inte orsakar va ttenförore
ninga r exempel vis genom att
ro sta sö nder. För att uppfy ll a
detta krav kan antingen en stå l
c istern med katodiskt skydd
ell er en c istern gjord av plast
materia l med god korrosions
beständ ighet anvä ndas,
An läggningar med katodiskt
skydd kontro lleras med jämna
mellanrum genom mätningar.
D är det dessutom kan befaras
att den katodiska skyddsanlägg
ningen ka n orsaka skador i sin
omgivning - sekundä rverk an 
ska ll även denna verk an kon
trolleras genom regelbu ndna
mätningar.

Fördelar
Genom felkoppling i likriktaren (balleriel) går strömmen åt mot
satt håll, vilket medför att cisternerna rostar rekordsnabbt, ben
sinen läcker ut och vallenläkter förstörs.
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Att anvä nda elektro kem iska
korrosionsskydd ger stora tek
niska, eko nomiska och miljö
vårdande förde lar. Det är fullt
klarlagt inom de områden där
de allmänt används, Skyddet
varar runt 100 år och är ett för
håll andevis billigt sätt att beva
ra det vä rde c istern med inne
håll sa mt miljön representerar.
En annan fördel är att en
stå lcistern samt plastcisternen
inte behöver kontrolleras förr
än efter tio år, En stålcistern utan
skydd måste däremot redan
efter fem år tömmas, rengöras,
besiktigas och eventuellt målas
om - någo t som är både om
ständigt och dyrt.
På den civi la marknad en har
man t ex i nom svave l i ndu stri n
och på många andra håll kun
nat använda van li gt stå l kom
binerat med katod iskt skydd

FlygvapenNyff nr 1/93

Bilderna nedan visar några riskfaktorer i samband med katodiskt
skydd. Det fungerar bra - om det görs rätt, men det gäller att se
upp för vissa fallgropar. Vid projektering och besiktning är det
viktigt att se till att rISkerna helt elimineras .
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iställ et för rost fritt stål
andra dyrare ma ter ial.

eller

Användbart
Ka tod iskt skydd ka n anvä ndas
på en mängd olika kons truktio
ner. In om fö rsva ret i dag an
vä nds det på rö rl edningar, dock
po rtar, in vändi gt i vattencister
ner, i pumpar oc h ventiler för
utom kr ing c isterner för bräns 
le oc h dy l ikt. Försva ret har
run t 4 500 cisterner tota lt, var
av 1 400 har ka todiskt skydd . År
ligen tillkom mer o mkring 100.
Ä ve n andra statli ga fö rva lt
ningar har stor anvä ndning av
det katodiska skyddet. Ett exem
pel är te leverket som också fors
ka r inom om rådet. Inom den
ci v il a verksam heten kan näm
nas att ka todi skt skydd an
vänds ti ll samt li ga rörledningar
för transport av naturgas.

Katodiskt skydd av ett föremål kan medföra ökad korrosion - rost
angrepp - på andra näraliggande metallkonstruktioner. Det kal
las sekundärverkan. På bilden visas hur de katodiskt skyddade
cisternerna till vänster påverkar de cisterner som är nedgrävda
till hÖGer om bensinpumparna att rosta snabbare! Cisternerna
med Skyddet kan även påverka telekablarna så de rostar av.
Cisterner placerade tidigare i närheten av järnväg för att under
lätta i- och urlastning av drivmedel. Det har sina risker.
Korrosionsskyddet kring cisternerna på bilden medför störningar
på järnvägens signalsystem. Därför fungerar inte järnvägsbom
men när tåget Kommer. Vid besiktning är det viktigt att vidta
skyddsJtgäraer för att förhindra skador.

Väl framme
Sver ige li gger v ä l framme ino m
katodiskt skydd. Men vi kan inte
jämföras med Tysk lad och USA,
so m utnyttjar tekniken inom
detta om råde synnerligen ef
fektivl.
Vid FortF är det FACK-avdel
ni ngen s skyddsenhet (FACKs)
som har hela ansvare t fö r arbe
tet med de ka todi ska skydden .
Dä r projek teras, ritas och bygg
nadsbeskri vs systemen. FortF
ansva rar äve n fö r unde rh åll
och materialanskaffni ng fö r det
katod iska skyddet. 1'\.1 ä r syste
met är k lart utfö r FortF konti 
nu eri igt besi ktn i ngar, en arbets
uppg ift som tar stor del av den
tid FortF lägger ned på verk
samheten .
•
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Johan Groth:

Jaglirarpå

nad dygnet om. Den förser
mellansveriges staber, förband ,
radarstationer och baser - med
såväl väderanalyser som vä
derprognoser dygnets 24 tim
mar året om.
johans telefon ringer ideli
gen. Jag får därför gott om tid
att andas atmosfären och re
flektera över en ny värld.

för försvaret. Ett litet svart
stycke historia, mitt ibland
digital teknik.
- Förlåt, sä ger johan urskul
dande och lägger på sin antik
vitet till bakelitlur för säkert
sjätte gången på en halvtim
ma. - Var var vi? undrar han.

Aktivitet

Han tänker tillbaka och minns
sig som en skoltrött gymnasist
på naturvetarlinjen i Linkö
ping. Som alla andra elever
stod han inför det svåra valet
vad gäller "praktisk yrkesorien
tering".
- jag visste ju inte vad jag
vi Ile bl i, när jag blev stor, säger
johan uppgivet., Han fortsätter:
På en fysiklektion labbade vi i
meteorologi och plötsligt kän 
de jag att detta var skoj.
johan hade turen att få prak
tisera på SMHI , trots att det
inte var kutym att ta emot
praktikanter. Han hade tur en
gång till. johan blev handledd
av väderkungen själv, Curry
Melin (TV-kändis och f d fl yg
vapenanställd som 1949 räd
dade sig med fallskärm ur en
SK 25:a).
- Curry tog med mig till TV.
Det var jättespännande, säger
johan.
Jag undrar om Johan nu knu
tit ihop drömsäcken - meteo
rologi och TV.
- Nej , säger han. Han hade
aldrig någon dröm om TV,
men han hade ett stort intresse
för flygplan.
- jag har alltid tyc kt om att
titta på flygplan. Men bara titta.

med antikvitet
Röda baracker. Rader av parkerade
militärfordon omstoppade i ett vitt och Väggarna i det stora kontors
till synes orört snötäcke. En ovanlig landskapet pryds av stora vä
derkartor som kont inuerligt
stillhet. Få människor syns till. jag vän
För en oinvigd be
tar utanför en vädercentral på hemlig uppdateras.
traktare ser de ut som svepan
ort, någonstans i Sverige. jag vet inte de svart-vit konst. Streck och
konturer. Och runda bulliga
från vilket håll Han kommer. Det drö

tussar - det måste vara moln l
På bi Idskärmarna syns färg
Så plötsligt står Han där: Flygvapnets sprakande radar- och satellit
bilder. Assistenterna knappar
"etermediameteorolog" 33-årige majo
in de senaste väderinformatio
ren JOHAN GROTH - sig lik från TV
nerna och meteorologerna kan
rutan med sitt generösa leende under sedan hämta de olika informa
starkt bågade ögonbryn.
tionerna för sina analyser och
prognoser. Ännu en kort tid
sammanställs dessa automa
tiskt .. . men på papper.
jag en av johans kolleger viska
ohan Groth visar vägen in i
Men ett högdatoriserat, pap
hemligheten. En tunnel lika
med glimten-i-ögan-sarkasm.
perslöst system är på väg att
bred som en motorväg. Och
johan ser oberörd ut. Det
införas . Det kallas MILMET.
visst, det finns bilar i berget.
skämtas visst en del om hans
Den tekniska utrustningen är i
Fantastiskt. Det är kallt och rått
offentliga TV-inslag i yrket.
övrigt ungefär densamma som
och ljuset är dämpat. Vägen
Personalen i vädercentralen
på ett modernt kontor - dato
känns oändlig. Men johan lät
är ung. Stämningen känns
rer, telefaxar och en utrustning
skämtsamt kamratlig med en
tar upp med den senaste
för digital överföring av väder
stark underton av seriositet.
väderprognosen.
kartor.
Gruppen
består egentligen
- Mera kyla, mera snö, för 
Men något har de som inga
bara av två typer av tjänster.
kunnar han . (prognosen gäller
andra kontor har; en svart
De militära meteorologerna
slutet av januari.) Det är märk
bakelit-telefon med vev och
och de civi la assistenterna, bå 
ligt att de här inne i berget kan
fingerskiva. En klenod och en
de män och kvinnor.
analysera vädret därute!
charmig kontrast som är typisk
Vädercentralen är beman 

Jer.

J

Fysikalisk reaktion

I underjorden
Vi kliver in i bergets central in i
värmen. Likt ett kontorskom
plex finns här korridorer, trap
por upp och trappor ner, mat
tor och möblemang, avdel
ningar och namn på dörrar. Ett
underjordiskt samhälle i minia
tyr. Här finns både ute och
inne.
Den regionala vädercentra
len i mellersta luftförsvarssek
torn - eller RVädC M som man
säger i Flygvapnet - är några
små kontorsrum och ett stort
kontorslandskap . johan pre
senterar sina kolleger - militä
ra meteorologer och civila
assistenter.
- Är det TV-kändisen som
ska intervjuas nu igen, hör

.--.

----

Johan "hemma i väderberget".
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tan

- För a I t kunna bli "vän"
kameran gäller det alt kunna
länka bort all man pratar fur
1,5 miljoner människor. I s/äl/el
är dft "bara" kamfran man pra
lar mol och är egentligen gan
ska ofarligt, eftersom aen inre
frar några känslor al/s. Vilket
ocksJ är ganska hopplöst efter
som man aldrig far ngra reak
lianer på del man säger, lycker
Johan.
- eroma-tekniken är elt s.'ill alt
presentera dalarbild på en duk
eller skärm, där bilden i sig är
omöjlig alt se direkt för ögal.
Man mas/e titta på sig själv I en
monotor vid sidan om för all se
var bilden är och hur den ser ul
och var man själv pekar. Uter
det krångligt? Se p bilden of
kanske du för t.1r. Det här gör
också alt mall inte kan använda
vi sa färger i kläderna för då
kryper man liksom in i bilden.
Svara i.'irger är blått, ljusgrön I
och diverse ljusa riirger. Därför
m.isle man alltid göra ett cromi
prov före respektive sändning
för a/I s/älla om r.'ill färg och
nyans.
- Man kan faktiskl få en k<lvaj
eller tröja all byta färg bara
genom all siäIIa in olika p.i en
Qch samma tagning.
- Del andr,1 teknikproblemet är
all nliIn in/e själv kan styra när
man vill by/a bild ulan della
sköls aven bildproducent. Det
g.ir aldrig all vara rikrtigt säker
på all det fungerar, säger lohan.

För sitter man inuti, kan man ju
inte se dem, säger Johan med
registrerbar tydlighet.

Antogs av Armen
Pilot yrket var därför inget för
honom, Men genom SMHI och
Curry Melin hade Johan åt
minstone lumparplanerna kla
ra för sig, Han ville till Flyg
vapnet. Men blev uttagen till
Armen,
Men skam den som ger sig,
Johan stod på sig och sökte
om, Han blev så småningom
antagen vid Flygvapnets väder
skola på Ljungbyhed, Där
bakades värnpliktstjänstgöring
en in i grundläggande utbild
ning i vädertjänst inkluderan
des grunderna i att flyga,
Under detta år fördjupades
Johans intresse och han be
stämde sig definitivt för att
satsa på försvarets meteorolog
utbildning, Tillsammans med
fyra andra blev Johan uttagen
till den fortsatta utbildningen
bl a vid Uppsala universitet.
Dessa fem utvalda utgjorde
1978 års kull av blivande för
svarsmeteorologer,
Utbildningen omfattar både
som
yrkesspecifika
ämnen
meteorologi, vädertjänst och
väderspaning (såväl praktisk
spaning som navigering i SK 60
- varje kadett får ca 25 flygtim
mar) och allmänna ämnen som
fysik, matematik och engelska,
Pedagogik och ledarskap ingår
naturligt i den allmänmilitära
delen av utbildningen , Det är
en gedigen utbildning på totalt
fem och ett halvt år.

Bra men slitigt
gentligen var jag trött på att
plugga. Men prestigen att lyc
kas och viljan att bli yrkesoffi
cer och meteorolog gjorde att
jag tog mig igenom, säger
Johan, Han minns också hur
bra han hade det.
- Vi som läste för försvaret
hade det väl förspänt jämfört
med de civila i kursen, Vi hade
dagsersättning, fri kost och lo
gi, säger Johan. Han berättar
med entusiasm om rummet
mitt på S:t Eriksplan, som be
talades av Flygvapnet.
, - Men vi fem flygvapenkon
trakterade fick arbeta hårt un
der sommarloven, säger han,
Vi praktiserade på väderavdel
ningar och gick kurser och
hade " gröntjänst" , fortsätter
johan.
1983 examinerades försvars
meteorolog johan Groth, Han
placerades vid flygflottiljen i Luleil
- dvs F 21,
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"Tritausend feet. Roger"
Ett skrapande ljud hörs plöts
ligt från en stor apparat med
knappar, lur och högtalare. En
man försöker prata engelska
men med stark slavisk bryt
ning, tycker jag.
- Nej, nej, säger johan. Det
är civila piloter som rapporte
rar väder på engelskt rapport
språk, Då har de ett annorlun
da uttal för att inte blanda
samman till exempel vissa siff
ror. Och nog låter det annor
lunda alltid, när "three thou
send " uttalas som "tritausen"
och när "yes" heter "roger",
Pil 1 2 2,6 mhz rapporteras
alla typer av väderrapporter.
Det svenska flygvapnet an
vänder också frekvensen, men
man talar svenska och då heter
faktiskt tre "trea". Det raspar i
högtalaren och titt som tätt
kommer allehanda väderrap
porter rakt ut i kontorslandska
pet. Här talas verkligen väder
och vind, tro det eller ej, aka
demiker emellan på fullt allvar.

TV-annons
johan är envis och gillar utma
ningar, Trots att han säger att
han aldrig hade för avsikt att
göra TV-debut, tror jag att tan
ken likväl fanns någonstans i
bakhuvudet allt sedan Curry
Melin-tiden hösten 1977. johan berättar att

SMHI egentligen sökte en
ung meteorologtjej, när Ak
tuellt skulle förnya sitt väderin
slag,
- Ingenting stämde in på
mig, Men jag sökte ändå, säger
johan och skrattar.
Men skratta det gjorde han
säkert inte den gången i de
cember 1989, när han efter
många gallringar var framme
vid första studioövningen.
Så blev det TV-debut till tret
tonhelgen 1990.
- Det var hur rörigt som
helst i studion, säger Johan på
sin linköpingsdialekt. Alla höll
på med sitt. Det slamrades och
var allmänt stökigt ända till
dess det var tid för mig. Då
tystnade alla . jag trodde något
var fel. Men alla var spända på
hur jag skulle klara mig och la
sina sysslor at sidan. jag hann
aldrig bl i nervös, berättar Jo
han s<lhär tre år senare. Säkert
har han glömt en del av veder
mödorna,
I dag har johan värvats till
tvåans Rapport och jobbar
ihop med john Pohlman. jo
han presenterar vädret för
ungefär tre miljoner tittare, en
till två kvällar i veckan, Till
sammans med arbetet på
RVädCM blir det en diger
arbetsbörda,

TV bra - FV bäst
- Men det är ett sätt att utveck
la sig och få bredare vyer, säger
han, och fortsätter:

- Genom mitt arbete i
Flygvapnet har jag fått se
mycket av Sverige, jag har bott
på flera ställen i landet och
skapat många kontakter, säger
johan, Han tycker att flexibili
teten och lagandan i militäryr
ket är en av de stora fördelar
na. Men han är glad att ha en
placering på fast ort, nu när
han har fru och barn.
- johan, vilken är den stör
sta skillnaden mellan att vara
meteorolog i TV-rutan och
försvarsmeteorolog i Flyg
vapnet? Han tittar på mig
som om han tror att jag
skojar.
- Det går inte att jämföra,
säger han med eftertryck.
- På TV redogör jag för
prognoser som andra har
gjort, jag är presentatör. I
Flygvapnet jobbar jag som
meteorolog, Där gör jag
analyser och prognoser för
hela Nordeuropa, säger
johan samtidigt som han
lyfter pennan och ritar
med svepande rörelser
över sitt svart/vita prog
nospapper. jag försöker
få en blick på progno
sen, Blir det verkligen
me~snö?
•

••
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Chefen för Flygvapnet, generallöjtnant Lars
Erik Englund, besökte i slutet av nov~mber i
fjol uSA:s flygvapen (USA F). Besöket varade i
tio dagar. Huvudändamålet med resan var att
befästa och utveckla de goda relationer som
råder mellan uSA:s och Sveriges flygvapen.
Med på den officiella besöksresan var också
överste 1. graden Kjell Nilsson (chef för flygsta
bens produktionsledning) och överstelöjtnant
Lennart Pettersson (flygstabens programled
ning).

id USA-besöket var general
Eng lund gäst hos den ameri
kanske flygvapenchefen, gene
ral Merrill A. McPeak. Besöket var
mycket välorganiserat och intressant.
Det hade lagts upp på ett sådant sätt,
att det gav en mycket god inblick i
USAF:s organisation och uppgifter.
Programmet var också upplagt så,
att general Eng lund fick möjlighet att
träffa de högsta cheferna inom respek
tive ansvarsormråde .

V

• • Vid en officiell mottagning i Wa
shington erhöll genera l Eng lund utmär
kelsen " Legion of Merit" av General
Merrill A. McPeak.
Från svensk sida deltog överste 1.
Michael von Rosen i hela besöket.
von Rosen är Sveriges försvars- och
flygattache i Washington.
General Englunds samta l med Mr
Donald B. Rice (Secretary of the Air
Force) i Pentagon genomfördes i en
avspänd atmosfär. Under samta let
kommenterade Mr Rice de troliga för
ändringar (ytterli gare nedskärning)
som kommer att bli följden av presi
dentskiftet.

Framtida utveckling
Under besöket vid flygstaben i Penta
gon gavs orienteringar om USAF:s
omorga nisation och om framtida sy
stem.
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Den nyligen genomförda omorgani
sationen av USAF har inneburit ned
skärningar med ca 25 procent av per
sonalstyrkan. I samband med denna
omorganisation har antalet "major
commands" minskat från 13 till 10.
BI a har taktiskt flyg och bombflyg sla
gits samman till en organisation ACC
(Air Combat Command).
Antalet nivåer mellan högkvarteret
och flottiljerna har också skurits ned
för att få snabba re ordervägar. I sam
band med omorganisationen har man
återgått till filosofin med en flygbas,
ett flygförband och en chef (one base,
one wing, o ne comma der = brigad
general). In om flottiljerna förs under
hållet in i divisionerna. Man får på så
sätt en sammanhållen enhet.
Av framtida system behandlades
utvecklingen av jaktflyg, bombflyg,
samarbetsprojekt mellan försva rsgre
narna och transportflyg.
F-15 utvecklas ytterl igare på bevap
ningssidan. Flygpl anet kommer att vara
"air superiority fighter" till dess F-22 ar
operativt. Första leveran s till USAF av
F-22 sker 1998.
Såval F-15 som F-16 ar utrustade med
jaktroboten AMRAAM. Den ar utvecklad
i samarbete med marinen. 1 450 robotar
ar levererade. Man anser att det ar den
mest utprovade roboten hittills.
AIM-9X . Fortsatt utveckling av robo
ten i samverkan med marinen. Man job
bar med ökade fartprestanda, hjalmsikte
och motmedelsförbattringar.

General Lars-Erik Englund i samspråk med
Donald B Rice, Secretary of the Air Force i
Pentagon.

CAS = Close Air Support: Som kom
plement till narstrids- och markunder
stödsflygplanet A-lO tar man 200 flyg
plan ur "block 40" av F-16 och utrustar
dem med la sersöka re i pod, störresistent
radio och datalankförbindelse med mark
förbanden. HARM-systemet integreras
också .
Långsiktigt ser man som ersatta re för
alla A-lO och F-16 en multi-role-fighter.
Projektet skall starta 1995, utvarderas
från 1998 och vara klart 2015.
B-2 -p rogrammet ar nu nedskuret
ytterligare. Från början planerades 132
flygplan som sedan minskades till 75. I
dagslaget planeras 20 B-2:or att byggas.
Fyra hade fram till november 1992 flu gi t
685 timmar. Läget vid årskiftet var föl
jande : Fyra är levererade, två är klara till
96 procent, nio är klara till 66-92 pro
cent och resterande fem B-2 :or är klara
till 70 procent.
C-17 programmet går vidare trots pro
blem med vingarna. Tre flygplan har
fram till november 1992 flugit 430 flygFlygvapenNyll nr 1/93

••
vei Ilance Target Attack Radar System),
demonstration av företagsplanering
och JTIDS (Joint Tactical Information
Distribution System), ett system för att
överföra information mellan stridande
förband och staber inom en krigsskå
deplats.
Man visade exempel på vad joint
STARS uträttat under Desert Storm/
Kuwaitkriget. Det avslöjade bl a Iraks
trupprörelser (kolonner) på marken,
vilket fick stor betydelse för utgången
av markstriderna. Systemet (Boeing
707) flögs under kriget i 535 timmar. I
flygplanet finns 18 operatörsplatser
som besätts av blandad personal (ur
Army och Air Force) beroende på
uppdragets art. På marken finns joint
STARS GSM (Ground Station Module),
en lastbi I med två operatörsplatser
som överför information till markstrids
förbanden .

Officersutbildning
U nder resan besöktes USAF Academy,
där officersutbildningen äger rum. Det
finns tre olika utbildningsvägar för att
bli officer i USAF:

timmar. Det första flygplanet skall leve
reras till Charleston AFB under andra
kvartalet 1993. Första divisionen om tolv
flygplan levereras i slutet av 1994.
Slutleverans av totalantalet 120 skall
vara gjord 2001.

1) Fyraårig utbildning vid USAF Aca
demy (1 000 elever examineras/å r)
2) OTS = Officers training school
(500/å r)

3} ROTS = Reserve officers tra i n i ng
(via college i hemorten 2 500/år)
Totalt utbildas 4000 officerare varje
år.
USAF Academy har bedrivit sin ut
bildning i Colorado sedan 1958. Det
finns 4000 elever på skolan i fyra års
klasser. Antagningsåldern är 17 till 22
år. Man måste vara ogift USA-med
borgare för att antas. Vidare skall man
vara bland de 20 procent bästa i sin
klass vid examen i High School (12:e
klassen, cirka 18 års ålder). Utbild
ningen är indelad i fyra områden.
al Militär utbildning.
- Militära studier
- Ledarskap
- Flygkunskap och airmanship
- Professionell militär träning.
bl Akademisk utbildning.
USAF Academy rankas som ett av
USA:s bästa college.

c) Fysisk utbildning.
- Idrott
- Delta i någon sport/idrottsgren
dl Moral- och etikutbildning.
"We will not lie, steal or cheat, nor
tolerate among us anyone who does" .
(Detta är ledord för utbildningen).
~ Eleverna uppmanas delta i religions
kunskap.

~

Förutom

visning av elevförlägg- ~

ej/-program
ESC (Electronic System Command) är
USAF:s centrum för utveckling av
Ol-system. Det ligger vid Hanscom
ABF i Massachusetts.
Vi fick genomgångar om några av
de 131 Ol-program som utvecklas där
- bl a: AWACS, joint STARS (Joint Sur-

Chefen för USAF, general McPeak, gratule
rar general Englund till utmärkelsen "Legi
on of Merit" (Degree of Commander).
FlygvapenNytt nr 1/93
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Svenskgruppen an
länder tiff Hanscom
flygbasen. (Här till
sammans med sina
amerikanska
följe
värdar).

ningar,
språkun
dervi sn i ngsloka ler
och den fantastis
ka kyrkan deltog
general Englund i
en elevlektion om
säkerhetspol itik
och underrättelse
tjänst. General Eng
lund informerade
inledningsvis om
svensk säkerhets
politik och om det
svenska flygvap
nets roll.
Eleverna ställde
därefter frågor, som visade på stort
intresse och kunskap om förhållande
na i Nordeuropa.

Luft- och rymdförsvar
Under besöket gavs möjlighet att
besöka de olika typer av luftförsvars 
centraler som ingår i luft- och rymd
försvaret av USA och Canada.
Vi besökte Tyndall AFB i Florida,
där en av fyra Sector Operations Con
trol Center (SOCO finns. På samma
plats finns även den central (ROCO
som sammanställer de fyra centraler
nas underlag och skickar det vidare
tillluftförsvarscentralen i Cheyenne
Mountain Colorado. Där finns också
chefen för NORAD (North American
Aerospace Defense Command) och
hans stab. Chef för NORAD är Gene
ral Charles "Chuck" A. Horner. Som
chef för US Central Command Air
Forces från mars 1987 till juni 1992
var general Horner ansvarig för luftkri
get i operationerna Desert Shield och
Desert Storm.
• • Erfarenheter

UNI T

• Space Surveil
lance Center. 
Här följs med oli
ka sensorer alla
"objekt" som finns
i rymden (i dag fler
än 6 000). Alla
kata logiseras
för
att man skall kun
na ingripa om kol
lision eller nedfall
på
jorden
kan
befaras.

•
Air Defense
Operations Cen
ter. - Här finns

Kuwaitkriget och hur man omsätter
dem i sin kommande organisation var
ett intressant område att få del av.
Mötet med general "Chuck" Horner
blev mycket intressant och givande.
En dynamisk flyggeneral som på ett
lättbegripligt och okonstlat sätt redo
gjorde för händelser ur flygdelen i
Kuwaitkriget. General Horner ansåg
att de allvarligaste bristerna under kri
get fanns inom lednings- och informa
tionssystemsidan. Stora ansträngningar
görs nu för att få fram ett integrerat
system som alla förband och enheter
inom flygvap net (USAF) och armen
kan ti Ilgodogöra sig. Visst erfarenhets
utbyte sker i dag inom detta område
mellan USAF och vårt flygvapen
(FS/LI).
• • Stort intresse visades från ameri
kansk sida för vårt utvärderingssystem
TUAS för Jaktviggen. Vad som kan
presenteras med hjälp av deras ACMI
system klarar vårt TUAS-system av till
betydligt lägre kostnad och bättre till
gänglighet.
General Horner är för
utom chef för NORAD
också chef för United
States Space Command
och Air Force Space
Command i Colorado.
Besöket i Cheyenne
Mountain omfattade
genomgångar av:

• Missile Warning
Center. - Det består
av två system. Ett
rymd baserat som
använder IR-söka
re för att konstate
ra om robotar är
Englund
en
avfyrade, ett land
genera I
resenlerar
baserat radarsysI Mepeak p . eka.
tem för att kon
Gene~a
k läderflygJa
amerikans
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firmera vad rymd
systemet upptäckt.

allt underlag om
luftläget i CONUS
(Co ntinental US),
Canada och Alaska. Beslut om insatser
av jakt görs inte här utan i ROOC
och SOOC-centralerna.

• Command Center. - Detta är kom
mandocentralen för hela luft- och
rymd försvaret. Här finns numera alltid
en generalsperson som chef. Beslut
härom togs efter en incident då en
simulering togs för verklig. Detta höll
på att utlösa storlarm. Centralen har
nyl igen genomgått modern iseri ng.

Sammansatta flygförband
General John M. Loh är chef för ACC
(A ir Combat Command). ACC består
efter omorganisationen av totalt 29
wings (flottiljer) (72 flygplan/wing),
varav 16 ingår i USAF och 13 i ANG
(Air National Guard) och AFRES (Air
Force Reserve). 1996 sker ytterligare
en reducering - då till 26,5 wings. Ef
ter omorganisationen ingår i ACC ock
så markbaserade robotar och bomb
flygplan för kärnvapeninsats .
Man har med erfarenheter från Ku
waitkriget startat försök med att ha
sammansatta flygförband på två av
ACC:s baser.
Försöken görs för att få klarhet i om
detta är ett bra sätt att kunna komma
ti II i nsats utan omfattande förberedel
ser i form av samordning och samträ
ning. 366th Wing i Mountain Home,
som är ett av försöksförbanden, inne
håller därför flygplanstyperna F-16C,
F-1SC, F-1SE, B-52 och tankningsflyg
planet KC-135. Dessutom har man
ledningsresurser för att leda egna och
en viss mängd tillkommande förband.
• In summa: Det kan konstateras, att
chefens för Flygvapnets USA-besök
har bäddat för fortsatta goda relationer
med det amerikanska flygvapnet.
•
FlygvapenNy/t nr 1/93

SWEDISH AIR FORCE

Friedländerska
fonden
- vad är det?
Friedländerska fonden för
valtas av HM Konungens
Hovförvaltning. Varje år de
las upp till 700 000 kr ut
till 40-50 försvarsanställda .
Avsikten med fonden är att
ge försvarsanställda möj
lighet att utbilda sig utom
lands och därmed bredda
sitt kunnande.
Ansökan om stipendiat
medei görs till egen för
svarsgren. Ange bl a stu
dioobjekt, land, tidpunkt
+ motivera. Anmälningsti
den för budgetåret 93/94
går ut i december. Vill du
veta mer kontakta flygsta
bens produktionsledni ngs
sektion 2 (FS/ Prod 2), tel:
08-788 76 16.
•

L!Jå~! D~~~~~ bls~~~

Svensk stipendiat berättar
F lO/Se S har under sex veckor haft kapten An
ders Si/wer i Austr.llien för alt genomgå en kurs
som närmast motsvclrar vår MHS:AK (allm.'inna
kursen vid Militärhögskolan). Resan genomför
des med stipendium ur Friedländerska fonden.

FlygvapenNyfl nr 1/93

23 austral iensiska officerare
och väntade på upprop. På
kursen gick officerare ur alla
katego rier inom Royal Austra
lian Air Force (RAAF) - flygföra
re, tekniker, flygledare, mark
försvarare, stridsledare, under
hållspersonal, tandläkare och
advokater. Kursen benämns
Basic Staff Course (BSC).
Platsen var RAAF College
Point Cook, 20 km sydväst om
Melbourne.
BSC är en kurs inriktad på
vad man kallar "Middle Mana
gement". Målsättningen är att
göra officerarna till bättre leda
re på nivån kapten/ major.
Skillnaderna mellan BSC
och den svenska utbildningen
är i stora drag: mindre strategi,
in gen taktik och mycket ledar
skap (o ftast i form av rollspel).
Ett ämne som gav skåningen
en del huvudbry var "Service
Writing", konsten att skriva
skrivelser. Problemet var att
RAAF:s Exp IF är cirka 50
gånger mer omfattande än vårt
eget motsvarande rättesnöre.
Ett mera " exotiskt" ämne var
DFDA (Defence Force Disci
pline Act). Ämnet har som
målsättning att eleverna efteråt
skall kunna agera som försva
rande och åklagande officer
vid en militär "rättegång". Så
sista veckan på kursen "försva
rade" undertecknad en korpral
som hade tagit bondpermis.
(Han blev frikänd.)
Mässlivet inom RAAF är
m ycket aktivare än i Sverige.
Det gav många fina tillfällen
att lära känna mer om RAAF.
Soc iala kontakter inklusive
applexen på skolan och besök ~
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Brisbane

RAAF krigsbas
F-18 bas
F-1U bas
P-3 Orion bas

Sydney

Pc-9 Pilatus bas
C-130 Hercules bas

vid två flygbaser gav mycket
nyttig informa tion .

Geografi
Australien är ett myckt vid
sträckt land med stora avstånd.
Ytan är 16 gå nger Sver iges. Av
ståndet från väst till öst är 3 800
km och nord till syd 2 440 km
... motsvarande avstå ndet Stock
holm till Italiens sydspets.
Huvud delen av befolkning
en (18 milj ) bor i landets syd
östra delar. Norra och centrala
Australien är i princip obefol
kat.
Klimatet är behagligt med
medelhavsklimat i söder. I norr
är det varmt och fuktigt, medan
ökenklimat råder i landets cen
trala delar.

Hotbild
Hotbilden för Australien skiljer
sig mycket mot vad vi i Nor
den är vana vid. Generellt an
ser Australiens statsledning, att
man har flera års förvarning
före ett anfa ll. RAAF delar inte
helt den uppfattningen . För
svarsmak ten är inriktad på ett
hot som kan komma norrifrån.
I närområdet finns i dag knap
past någon stat som mil itärt
kan mäta . sig med Australien.
Däremot är Australien berett
på att göra punktinsatser till
stöd för västalliansen. (T ex
som i Vietnam, m m.)

Personal
RAAF har 22000 anställda . 98
procent därav utgörs av militä
26

rer. 4 000 man är officerare
motsvarande våra före detta re
gementsoffi cerare. 18 000 är
"a irmen ", vilka motsvarar våra
f d plutonofficerare .
Antalet anställda är stort jäm
fört med vårt ege t flygvapen.
Men det förklaras av att Au
stral iens motsva righet ti II vårt
" FMV:Flyg" ingår i RAAF och
att man intagit krigsorganisa
tionen redan i fred .
All persona I roteras i genom
snitt va rt tredje år mellan olika
befattn ingar och stationerings
orter. För detta ändamål håller
RAAF sina anställda med
bostad på eller i närheten av
basen.

Utbildning
Officersutbildningen inom RAAF
liknar till en del vår svenska.

Den stora skillnaden består i
att RAAF satsar mycket på d i
stan sutbi ldning. Den enda all
männa utbildningen som görs
centralt mellan officershögsko
lan och deras s k MHS:HK är
Basic Staff Course (= MHSAK )
i sex veckor.
Command and Stafi Course
(= MHS:HK) är elva månader
lång och genomförs i Canberra
av RAAF:s officera re . En inte
grerad MHS:HK för hela Au
straliens försvar finns också.

Stril
Austra I ien har i fred inget ak
tivt luftbevakni ngssystem. Man
I itar på avstånden och si n un
derrättelsetjänst för förvarning.
Vid övningar ak ti veras luft
bevakning och stridsledning.
RAAF har tre radargruppcen

AlIslraliens ÖB pli SverilJe-besök

traler (rrgc), varav ett är trans
portabelt.
För luftbevakning av landets
stora yta använder RAAF OTH
(Over The H orizon)-radar. En
stati on är klar och ytterligare
två är planerade. AEW (A irbor
ne Early Warning) står högt på
inköpslistan , men inget beslut
är fattat. Kanske vår FSR-890
skulle passa ... ?!

Basorganisation
Generellt använder sig RAAF
av traditionella NATO-baser.
Ofta saknas dock hårdgjorda
vä rn för flygplanen. För att mö
ta hotriktningen från norr har
RAAF byggt upp ett anta I "Bare
bases" . Dessa är helt utbyggda
med alla faciliteter oc h kan lik
nas med våra krigsbaser. Man
har dessutom förläggningsut
rymmen . I fred har man endast
en bastropp på basen, men i
krig tillför man personal och
materiel.

Flygplan F/A-18A/B Hornet

~

..t' 1.&;.;:::0,"-"",---",
Australiens överbefälhavare, general P. .. C. Gration, gästade
Sverige i början av oktober 1992. Som OB:s gäst besökte han
bl a F4/Frösön, där han bl a fick studera Flygvapnets ko.r:n
mande flygande spaningsradar FSR-890. På bilden ses vår DB,
general Bengt Gustafsson (t v), samspråka med general Gra
tian invid en SK 60.

Flygmaterielen inom RAAF är
modern och av hög klass.
RAAF har 75 F/A-18NB förde
lade på två baser. 60 är basera
de på RAAF Williamstown 250
km nordost om Sydney och 15
på RAAF Tindal 200 km söder
om Darwin.
F-18 används för båd e jakt
och attackuppgifter. I jaktrollen
beväpnas Horn et med AIM-7F
(motsvarande vår Rb 71 på
Jaktviggen) och AIM-9M (= Rb
74). F-18 har också en inbyggd
20 mm kanon typ Gatling.
Attackvapen är 250-1 000 kg

FlygvapenNyl/ nr 1/93

bomber, raketer och sjömålsro
boten Harpoon.
Radarn på F-18 är av
modernt snitt med både mark
Mot
och
luftmålskapacitet.
luftmål har man puls-doppler
med liknande funktioner som
Jaktviggen. Vid anfall mot mål
på ytan finns det bl a en hög
upplösande mod so m också
kan användas som landnings
hjälpmedel. FLlR kommer inom
kort att anskaffas.
F-l 8:5 cockpit har fyra dis
player, varav en är Head Up.
Knappar och reglage är " rejä
la ". Vad gä ller anpassningen
av flygplanet till föraren är
Jaktviggen bättre.
Det elektroniska styrs yste
met är piloterna mycket nöjda
med . F-18 har t ex inga alfa
begränsningar förrän vid liten
bränslelast. Styrsystemet har
också möjliggjort, att man har
lyckats landa två flygplan efter
kollision i luften. Båda flygpla
nen hade flera styrytor avsl it
na.
Dragkraftförhållande på 1:1
och styrsystemet ger flygplanet
bra svä n gpresta nd a. En fl yg
ning i F-18:s visulator gav klart
besked om det.

Hornet. - Vet våra finska fly
garvänner om det?

Flygplan F-111
Tunga attacken inom RAAF
består av 24 F-lll. Flygplanen
finns på två divisioner basera
de på RAAF Amberley 50 km
väster om Brisba ne.
F-111 är ett stort flygplan
med mycket lång räckvidd.
Flygplanet är utrustat med la
seru tpekning av typ Pave Tack
för precisionsbombning . Mot
sjömål används roboten Har
poon. Tvåmannabesättn ingen
och storleken på F-lll gör att
man har goda möjligheter för
elektronisk krigföring. Motme
del finns både inbyggt och i
kapslar.
F-lll har en högupplösande
markmålsradar som ger möj Iig
het att bomba på enbart radar
information. Flygplanet är ock
så utrustat med terrän gfö lj
ningsradar för att kunna flyga
ner till 60 m IMC.

Övriga flygplan
RAAF har 20 P-3 Orion för

• • Australien behöver ett
flygplan med stor räckvidd
- pga de stora avstånden.
F-18:s räckvidd är dock
inte så stor som det "står i
broschyren". Men RAAF
är nöjd. RAAF har dessut
om möjlighet att lufttanka
F-18 med hjälp av Boeing
707.
Generellt är RAAF nöjd
med F-18 . De problem
som finns anser RAAF
mest beror på att flygpla
net är tillverkat av två till
verkare. Nosen av North
rop och det övriga av Mc
Donnell Douglas. Dessut
om uppskattar inte RAAF,
att US NAVY begränsar in 
formationen i manualerna
när RAAF köper moderni
seringar av mjukvaran i
F-18 . Man kan hos 055
översätta detta med att kö
pa "ed ition 30" till JA 37
med blanka sidor i förarin
struktionen ...
F-18 är konstruerad för
max 7,5 g och livslängden
på flygplanskroppen är
6 000 timmar. Antalet be
lastningar på flygplanet
under Iivstiden är uträknat
efter US Navy:s krav.
RAAF har dock betydligt
kortare avstånd till öv
nin gsområden och där
med effektivare flygtid.
Detta sammantaget gör att
RAAF har tvin ga ts sätta
lastfaktorbegränsn i ngar på
FlygvapenNyl/ nr 1/93

ubåtsjakt och havsövervak
ning. Orion kan bära roboten
Harpoon för sjömålsbekämp
ning.
Transportflyget i Australien
är utrustat med 24 C-130 Her
cules. Avståndet i landet gör
att dessa används ofta. BI a har
man skött delar av inrikesflyget
vid strejker. Normalt flyger
man 18 000 timmar C-l 30 per
år.
RAAF har dessutom ett 100
tal skolflygplan av typ CT-4
Airtrainer, PC-9 Pilatus och
Aeromacchi MB. 326.

Pi/otutbildning
Inom RAAF inleder man flygut
bildningen med ett rejält pro
pellerskede på CT-4 om 60 tim
mar. Eleverna flyger även mör
ker och exa men är EK-mörker.
Gallrin gen ligger på 50 pro
cent. Bortgallrade elever gå r
nästan undantagslöst över till
andra yrkesgrena r inom RAAF.
PC-9 Pi latus är nästa steg i ut
bildningen. Eleven flyger 100
timmar.
Den bästa elevhälften efter
PC-9-skedet får möj I ighet att
flyga F-18 eller F-ll1 medan

övriga skolas in på transport,
eller övrigt flyg. Före inskol
ning på F-18/F-lll gör elever
na gru ndläggande taktisk ut
bildning (GTU) på MB. 326.
F-18-inflygningen börjar med
70 timmar centraliserad typin 
flygn i ngsskede/ grund läggande
flygslagsutbildning (TIS/GFSU)
under fyra månader.
Den fortsatta utbildningen
sker vid respektive division. Pi
loterna anses krigsplacerings
bara efter ett år med 250 tim
mar på F-18.
Inom RAAF lär sig piloterna
tidigt leda förband. Redan un
der första året leder de förband
upp ti II grupps storlek.
• • En RAAF-pilot får 200 tim
mar F-1 8 per år. Detta är en
sä nkning från tidigare 250 tim
mar, vilket RAAF anser vara ett
minimum för att klara både
jakt- och attackrollen. RAAF
har därför infört ett schema ef
ter vilket divisionerna fasas, så
att varje division alltid är bra på
en av roll erna .
Vartannat år genomför RAAF
en vapensystem/taktikkurs med
4-6 gru ppchefer ur F-1 8-divisio
nern a. Dessa ges 60 timmar
F-18 under fyra månader.
Under utbildningen tränas
de mot mycket kvalificera
de hotbilder. Eleverna trä
nas också i att leda flyg
tjä nst. Examensprovet på
utbildningen är en slutöv
ning där i princip hela
RAAF deltar som måIför
band. Efter utbildningen
leder eleverna flygtjänsten
vid respektive division till
dess någon ny gruppch ef
genomfört utbildningen.
Kritiska röster har höjts
mot denna
utbildning,
eftersom den är resu rskrä
vande. RAAF anser dock
att effekten i form av tak
tikutveckling och klass på
flygtjänsten
är
mödan
värd.

Summering
RAAF är ett modernt flyg
vapen med mycket bra
flygmateriel. Skillnaderna
mot vårt flygvapen är en
antalmässigt mindre skarp
spjutspets och att all per
sonal är fast anställd. Per
sonalen är väl utbildad.
• RAAF-officerens åsikt
om vå rt flygvapen är, att
vi har ett bra flygvapen.
Speciellt imponerad är
man av att Sverige bygger
sina stridsflygplan själv . •
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~M~re av

systemet
Airborne
Earlv
Warning

Flygburen

SpaningsRadar 
FSR
är ett nytt svenskt system
för ökad uthållighet och flexibilitet i
vår förvarning. Erfarenheter utomlands
pekar på avgörande fördelar med
någon typ av sådant system .
Systemiden bygger på ett i hög gra d
till svenska förhållanden anpassat be
hov. Den nya plattformen - flygburen

890 -
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spaningsradar - utgör ett värdefullt
komplement till den markplacerade
strilradarn vad gäller vårt behov av
underrättelser såväl i freds-, kris- som
kri gsti Ilämpningar.
Systemet förbättrar väsentligt försva
rets luftbevaknings- och havsövervak
n i ngsförmåga .
Flygvapnet tillförs med denna nya
komponent förmågan att lämna un-

derrättelser även om ordinarie strilra
dar inte uppnår tillräcklig effekt.

Upprinnelsen
Olika försvarsutredningar har sedan
början på 60-talet slagit fast, att
genom att tillföra strilsystemet en flygF/ygvapenNytt nr 1/93

I början av februari blev det klart att Försvarets
Materielverk för Flygvapnets räkning tecknat
avtal med Saab Aircraft AB om upphandling av
sex flygplan Saab 340B som bärare aven ny
typ av spanin(Jsradar utvecklad av Ericsson
Radar Electronlcs AB. Den totala ordersumman
belöper sig på cirka 1,7 miljarder kronor. Det
första FSR 890-systemet skall levereras 1997
och avses bli operativt några år senare.

buren spaningsradar kan försvarets
flexibilitet och uthållighet avsevärt för
bättras. Detta faktum gäller inte minst
om de fasta stri Iradarstationerna i krig
utsätts för vapenverkan eller de av tek
n iska skäl totah reducerar mängden
underrättelser. Under normala freds
förhållanden eller vid en höjning av
grundberedskapen eller olika konflikt
nivåer förbättras den så kallade larmFlygvapenNylf nr 1/93

klockefunktionen. Möjligheten finns
då att snabbare ifrån framskjuten po
sition geografiskt styra in underrättel
seinhämtningen mot t ex övningsverk
samhet eller när konfl iktsnivån höjs
och flyg- och sjöstridskrafter ökar sina
aktiviteter i vårt närområde.
Den mest avancerade tekniken
inom radarområdet har använts.
Kraven på att kunna använda en

bärarplattform av måttl ig storlek ute
sluter i stort sett alla existerande lös
ningar av roterande antennsystem såsom E-2 "Hawkeye" (US Navy), E-3
"Sentry" (NATO) och A-50 "Mainstay"
(Ryssland).
Kraven på stor täckningsvolym och
goda prestanda under olika miljöför
hållanden samt låg vikt och volym är
dimensionerande faktorer för radar
konstruktionen.
I den valda antenniösningen för FSR
890 med fast ryggmonterad antenn
styrs radarenergin ut i två motstående
120°-sektioner från bärarflygplanets
längdaxel.
Jämfört med en roterande antenn
uppstår därför två blindsektorer (fram
och bak, 2 x 60°). Denna nackdel kan
dock kompenseras temporärt genom
att bärarflygplanet ändrar flygriktning.
Vår svenska systemlösning innebär,
att såväl stridsledning av flygplanet
som ändring av radarns arbetsuppgif
ter sker från den markplacerade strids
ledningscentralen (StriC) . Kommuni
kation mellan StriC och FSR 890 för bl a
integration i strilfunktionskedjan sker
med datalänk i radiosystem 90, RAS
90. Från StriC överförs sedan informa
tionen vidare till övriga kunder i
totalförsvaret
(marincentral,
luft
värnsförband, m fl) .
Vid val av bärarflygplan till spanings
radarn PS-890 har man jämfört
Fairchild Metro III med SAAB 340.
Under försöksutprovning har Flyg
vapnet och Ericsson Radar Electronies
AB (ERE) använt Metro III med mycket
lyckat resuhat. Flygplanet har dock vi
sat sig vara för Iitet m h t förändrade
krav på utvecklingsmöjlighet i FSR 890.

Anskaffning av FSR 890
försvarsbeslutet 1992 ingår anskaff
ning av flygburen spaningsradar.
Vidare anger regeringen i 1992 års
regleringsbrev, att "Flygburen spa
ningsradar skall anskaffas med in- ~
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Underhållssystem i landet (b l a för
civil transportversion)
~ Hög driftsäkerhet
~ Del i flygindustristrategi (samord
ning av flera flygplanstyper och
i ntegrering t ex radarkomponenter
inom landet)
~ Tack
vare alternativanvändning,
tillförs kapacitet för personaItrans
porter, då vissa av flygplanen i fred
kommer att kunna nyttjas.
riktningen att två grupper om vardera
två till tre radarsystem skall vara orga
niserade vid sekelskiftet".
Beslutet grundas bl a på att hittills
genomförd försöksverksamhet visat,
att konceptet är tekniskt realiserbart
och når upp till de av ÖB angivna
operativa kraven.
Principöverenskommelse tecknades
i december 1992 mellan Försvarets
Materielverk (FMV) och svensk indus
tri för typutveckling och serieleverans
av totalt sex systemindivider, FSR 890.
Målinmätningsfunktionen, där bland
annat radarn PS-890 ingår, levereras
av Ericsson Radar Electronics AB och
bärarflygplanet av SAAB Aircraft AB .

Målinmätningsfunktionen
Principöverenskommelsen innebär i
korthet följande. Ericsson Radar ut
vecklar och serie levererar totalt sex
radarsystem. Utvecklingsarbetet skall
ta fram fu nktioner för prestandahöjan
de åtgärder, t ex förbättrat störskydd,
programvarukvalitet, systemdator samt
en ny funktion som denna typ av ra
dar möjliggör med elektronisk styrd
antenn nämligen - Adaptiv Radar
Kontroll (ARK).
princip
Funktionen
innebär
i
AI/"artificiell intelligens", där radarn
(ARK) analyserar inmätta och måIfölj
da företag enligt ett i förväg bestämt
prioriterat mönster. Därefter väljer den
själv styrn i ng av radarmoder, radarlob
m m, dvs hur radarenergiinne
hållet skall arbeta för att kunna nå
optimerad målinhämtning och följ
ning av mål. Syftet med denna utveck
ling är att dels uppn å bättre radarpre
standa för räckvidd vid störda/ostörda
förhållanden, dels öka följesäkerheten
av speciella mål. Detta är mer än vad
en operatör eller en konventionell an
tennroterande radar skulle kunna
göra. På sikt skall systemet även kun
na integreras med annan typ av un
derrättelsei nformation.
Ordersumman uppgår till ca 1 200
miljoner kronor.

Aircraft innebär bland annat att flyg
planet SAAB 340B utvecklas i ett för
serieexemplar, som senare ingår i hela
serien om totalt sex flygplan.
Flygplanet anpassas till kraven för
ingående utrustning i FSR 890. Bland
annat förstärks flygplansskrovet med
extra spant för att kunna "hålla kvar"
antennen i ett vridstabilt läge. För att få
goda flygprestanda vad gäller gir
stabilitet, förstoras befintliga ventralfenor.
Flygplanet skall även anpassas för
att kunna alternativanvändas för trans
portuppgift i fred. Flygplanet skall pro
vas och godkännas som bärare av
radar PS-890 m m, innan slutleverans
av övriga fem serieflygplan. Färgsätt
ningen är ännu inte bestämd .
Ordersumman uppgår till knappt
500 miljoner kronor.

Systemsamordning m m
FMV kommer att ha det övergripande
systemansvaret för prestanda , kritiska
leveranser m m vad gäller integrering
av funktioner från SAAB och Ericsson .
Kostnaden för utveckl ing och system
integrering av flygplan och radar m m
förväntas kunna bli betydligt lägre vid
inhemsk leverans än om motsvarande
beställning skulle läggas som en kom
bination av inhemsk och utländsk
eller endast av utländsk leverantör.

Valet av bärarflygplan
ÖB och chefen för Flygvapnet har för
ordat SAAB 340 framför Fairchaild
Metro III. Fördelarna med 340 är bl a:
~
~
~

Exportmöjl igheter
Inhemsk leverantör
Utvecklingskompetens inom landet
(bl a flygutbildning till lägre kost
nad)
~ Vikt och volymkrav

Exportmöjligheter
Då FSR 890:s tekniska lösning är en
världsnyhet - mindre flygplan och ny
typ av radariösning - torde det finnas
exportpotential både för radarsystemet
och bärarflygplanet. Flera utländska
användare av liknande koncept har
visat stort intresse för det svenska för
svarets målsättning och lösning av
flygburet radarsystem.
Provflygningar (typutprovning med
radar och SAAB 340B) avses påbörjas
om två år, dvs 1995. Leverans av för
sta FSR 890 till Flygvapnet sker preli
minärt 1997.

Viktigt tillskott
FSR 890 utgör ett betydelsefullt till
skott i kris och krig till det prioriterade
luftförsvaret, där framförallt rörlighe
ten dvs den unika förmågan att snabbt
nå nya geografiska arbetspositioner,
bidrar ti II högre försvarseffekt.
En
kraftfu II
utveckl ingspotential
fi nns i systemet. I och med radarns nya
tekniska lösningar bl a antennkon
struktionen, ARK m m är grunden lagd
att på sikt kunna integrera och koordi 
nera annat underrättelseunderlag med
PS-890.
De närmaste åren blir en spännan
de tid även vad gäller utvecklingen av
FSR 890. Svenska försvaret tillförs
(såväl luft- som totalförsvaret) en ny
dimension när det gäller underrättel
seinhämtning och förvarning . Den nu
gjorda satsningen kommer att få stor
betydelse för Sverige i framtiden 
även om inte kriget kommer.
•
Ebbe Fridberg
Projektledare lör FSR 890
FS/ Prog 2

Bärarflygplan
Principöverenskommelsen med SAAB

Stjärten påminner om
den hos Saab 2000.
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Inom knappt två år avses beslut fattas om val av ny
radarjaktrobot till JAS 39 Gripen och JA 37 Viggen.
De alternativ som för närvarande utvärderas är
brittiska Active Sky Flash, amerikanska AMRAAM
samt franska Mica.

-L-Juvudbeväpn i ng för JA 37 jakt
.r viggen och JAS 39 Gripen i luft
försvarsrollen är och kommer att vara
luftmålsrobotar. - Därutöver finns
också en inbyggd automatkanon. I
jaktviggen en 30 mm Oerlikon och i
Gripen en 27 mm Mauser.
För visuell närstrid kan Viggen och
Gripen bära de värmesökande/IR-jakt
robotarna Rb 24j samt Rb 74. Dessa
robotar är båda utvecklade versioner
av den amerikanska AlM 9 Sidewin
der.
För fjärrstrid och strid i dål igt väder
krävs radarjaktrobotar. Målsökaren i
denna typ av robot söker och följer
målets radar-eko, till skillnad från IR
robotens målsökare, som söker och
följer målets värmesignatur.
Den robot jaktviggen bär för radar
anfali är den brittiska Sky Flash, i Flyg
vapnet kallad Rb 71. Denna radarjak
trobot är semiaktiv. Det betyder att
robotskjutande flygplan radarbelyser
målet och roboten tar emot radarekot.
Detta innebär att skjutande flygplan
behöver belysa målet till dess att
roboten når målet. Det betyder också
att skjutande flygplan begränsas till att
enbart kunna skjuta en robot i taget.
• • N ästa generation radarjaktrobo
tar kännetecknas av att de är utrustade
med en aktiv radarmålsökare - d v s
att robotarna själva har förmåga att
FlygvapenNyll nr 1/93

Det som främst kännetecknar den
nya generationen robotar är:
~
~

~

radarbelysa målet. Detta möjliggör
ökad taktisk frihet som avsevärt för
bättrar JA 37:s och JAS 39:s anfallska
pacitet och överlevnadsförmåga.
Beslut om vilken radarjaktrobot
(fjärrstridsrobot) jaktvi ggen och Gri
pen i framtiden skall beväpnas med
har ännu inte fattats. Chefens för Flyg
vapnet preliminära krav kommer att
definieras under 1993. Vid Försvarets
Materielverk pågår utvärdering av de
olika robotalternativen med inriktning
att lämna underlag och rekommenda
tion till chefen för Flygvapnet, så att
val av alternativ kan göras under för
sta halvåret 1995.
Tre robotar är för närvarande aktu
ella:

1

Den brittiska Active Sky Flash,
från British Aerospace, är under
utveckl ing och marknadsförs för
närvarande.

2

Den amerikanska AlM 120
AMRAAM (Advanced Medium
Range Air to Air Missile), från
Hughes Aircraft Company och
Raytheron, är i dag operativ inom
såväl US Air Force som US Navy.

3

Den franska Mica, från Matra
Defence, är under utveckling!
utprovning och är beställd av det
franska försvaret.

~
~
~

De är aktiva och h ittar således ti II
målet på egen hand.
De kan uppdateras vad avser
målets läge, vilket görs via data 
länk från skjutande flygplan.
De har jämfört med dagens radar
robotar väsentligt ökad räckvidd
och betyd Iigt högre fart i robotba
nan.
De har ett förbättrat störskydd.
De har eget navigeringssystem.
Underhållsbehovet är förenklat.

• • Vid sidan av de tre kandidater
som nämnts följs också utvecklingen
av andra robotkoncept. Bland andra
kan nämnas svensk-brittiska S225X
och tyska A3M .
S225X är en samarbetsstudie mel
lan British Aerospace och Swedish
Missile AB. Roboten väckte speciell
uppmärksamhet då den som mockup
förvisades på fjolårets Farnborough
utställning, då hängd på Gripen.
A3M är ett koncept som tagits fram
av Deutsche Aerospace (f d MBB).
I dessa koncept talas om räckvidder
över 100 km och hypersoniska farter
med hjälp av t ex ramjetmotorer.
• • Teknisk utveckling och framtida
hotscenarion har medfört att högre
och delvis nya krav stä Ils på nästa
generation radarjaktrobotar. Förmågor
som " Iaunch and leave" samt möjlig
het att samtidigt skjuta fler.a robotar
mot olika mål kommer att förbättra
JA 37 jaktviggens och JAS 39 Gripens
såväl offensiva som defensiva luftför
•
svarsförmåga .
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Aktuell i Kuwaitkri et:

S

ystemet är det mest
avancerade
fl ygbu rna
ma rkövervak n i ngssyste
met i vä rld en ju st nu. Det
an sågs Iigga bakom de störst a
framgångarn a under F :s krig
mot Ira k i börj an av 199 1. Sy
stem et medger re altidsöverfö
ring av information på de te kte
rade mål. Till sam mans med
AWA CS -in formatio nen ger den
Centra la Operationsledn ingen
(C ENTOOM) en samma nstä lld
bild på all a rö rel ser på och
över ett stridsområde.
JSTARS lokaliserar, kla ss ifi
cerar oc h målfölje r såväl fasta
som rör li ga mål oc h kan arbeta
i realtid under dygnets alla
timmar samt under al la vä der
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JointSTARS eller JSTARS (=Joint Surveil
lance Target Attack Radar System) är ett
flygburet underrättelsesystem som kan
detektera, följa och klassificera al/a
trupp- och fordonsrörelser bakom och i
ett stridsområde. Kärnan i systemet
utgörs aven sju meter lång fast radaran
tenn placerad under buken på en kon
verterad Boeing 707-323C. Den militära
beteckningen är E-B. Med denna sidse
ende radar ges möjlighet att radarspana
över ett stort område.

betingplser och miljöer. Syste
met sK., il kun na betjäna ameri
kanska arme- och flygstrids
kra fter unde r såvä l fred s- som
kris- oc h krif;, ' itu ationer. Frä mst
framtn2,s Joi-ntS IARS fö r arbete
inom '\,ATO-miljön (Air Land
Batt le). Att den också skull e
pas sa i'" : ökpnmilJ ö n runt den
persiska Cu lle-n var en effekt
ma n fi ck pel köpet.
Lik nande ra darstationer fin ns
mindre mode lle r som i
ASTOR och OR KIDE. JSTARS
omfatta r den flygburna mu Iti 
mode- radarn samt en mobi l
markstation (Ground Stat ion
Mobil e). Markstationen distri
buerar v idare den mottagna
in fo rmati o nen till ledningscen

met kan medge i rea ltid över
fö rd måluppföljnin g samt slag 
fältsdat a av oa nade mått ge
nom ett utn yttj ande av ett fler
tal mode r i datorn. Beroende
på behovet av underrätte lse in
hämtnin gen eller målutpek
ningar kan JSTARS använd as i
bägge fall en sam tid igt. Svå rig
h ten kan vara att sätta upp

E-B }ointSTARS startar rrån
flygbas i Saudi Arabien, Totalt
utrörde de två E-B:orna under
Dessert Storm 49 stridsupp
drag med totalt 534 timmar i
luften. Insatserna rick avgö
rande betydelse.

tralern a. I fl ygp lanet finns pla ts
för 18 opera törsstil tiv, en pro 
cessor med myck et hög ac cess
tid (600 milj operationer pe r
sekund ), en sek re tesskyddad
tal- och datalänk, so m har en tre
gånger så hög efrekti vitet som
AWAC-systemets (Gl 650 000
kod ade linj er) . Akti o nstider
med lufttankning ha r uppm ätts
till så högt som 20 timmar. Ett
norma lpass är eme ll ertid på
c irka ti o f lygtimm ar.

Radar
Det extremt snabba rad arsyste

FlygvapenNyll nr 1/93

-,re
operatörernas användningsom
råde n i prioritetsordning.
Under Kuwaitkriget uppstod
ibland problem där behovet av
information om t ex underrät
telser om det Republikanska
Gardets rörelser sattes före
behovet av utpeknin g av
SCU D-robotar eller vice versa.
Orsaken låg i ledningen som

FlygvapenNyl1 nr 1/93

inte alltid såg helheten i kriget.
Ledningen bestod i stora delar
av tekniker som trimmade in
E-8 :an.
Egentligen va r E-8 :a n endast
i provdriftsstadium och inte av
sedd för operationer så tidi gt
som i Kuwaitkriget. Efter an
komstlandn ingen på Riyadh
den 14 j anuari 1991 dröjde

det bara två dygn innan E-8
sattes in i kriget.

WASjMTI
WAS/ MIT (Wide-Area -Surveil
lance/ Mowing- Target -Indica
tor) är radarn s primära opera-

tions-mode. Den medger detek
tering, lokalisering och identi
fieri ng av långsamtgående mål.
En avancerad process medger
att man kan urskilja långsamt
gående mål t ex bandfordon ,
hjulgående fordon, jeepar m m
och ge dessa fingeravtryck för
grund för den "nya" radarbilden. Vid jämförelsen kan ~
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datorn mäta kurs och fart på
objekten.

SAR/FTI
SAR/FTI
(Syntethic-Apertu re
Radar/F ixed- Target-I nd icator)
medger en simulerad fotogra
fisk presentation med kartbild
och fasta mål eller en selekte
rad geografisk bild. SAR radar
data-kartan visar exakta lokali
serin gar på icke rörliga mål
såsom broar, hamnar, flygba
ser, byggnader samt även par
kerade fordon. När systemet
används i kombination, med
ger bägge moderna ytterl igare
möjligheter. Efter att anfall mot
mark mål kan t ex en operatör
jämföra den "historiska" bilden
med den fasta aktuella bilden
och därmed t ex kunna fast
stä lla skador på mål som inte
behöver anfallas i nästa opera
tion. Helt i onödan bekämpa
de FN-sida n ofta redan skada
de mål flera gånger, innan man
kom underfund om tekniken
att jämföra bilder.

tören så önskar kan han stega
upp radarbilden upp till ett 20
km 2 stort område. Han kan
också öka uppdateringstiden
till en gång var lS:e sekund för
att kunna få en följning på kurs
och fart (för attackplanering
en). Trupprörel serna visas i
form av stillaliggande plottar
precis som på en van lig radar
skärm med den sk illnad att
rörelsen presenteras med en
vektor. Under Kuwait-kriget
kunde man t o m följa taggtrå
dens rörelse när den vajade för
vinden.

Vid en av leverantören
Grumman hållen presskonfe
rens i Paris 1991 visades en
serie färgdiabilder från kriget
med en mycket hög upplös
ning. Man visade också bilder
från provflygningar över Tysk
land under hösten 1990. Man
flög där i tre 01 ika flygbanor,
vi lket resulterade i en bild som
presenterade Tyskland som en
enda oanvändbar upplyst bild.
För att få ut en mer användbar
bild stegades bilden upp (för
storade områden) till en mer
högupplöst bild. Systemet är

jointSTARS sidradar visar i realtid sina bilder av aktuellt stridsområde samtidigt
såväl i flygplanet som i armens markstationer (GSM=Ground Station Module).
Samordningen av både flyg- och armestridskrafter gynnar slagkraften och anfalls
snabbheten. Ögonblicksbilden i mitten illustrerar hur irakiska truppkonvojer reti
rer från Kuwait (upp mot Basra). - Som ett exempel på jStars-operation var dess
radarupptäckt aven irakisk konvoj med FROG-artilleriraketer med kemiska strids
spetsar. En F-16 med splitterbomber sa ttes in och stoppade även den transporten.

Marklänk
Inform ationen överförs till US
Armys "GSM" i realtid genom
en sekretesskyddad datalänk.
US Air Force's kommandocen
tral mottar på samma sätt
inform ationen på JTIDS (joint
Tactical Inform ation Data Sys
tem). GSM ger armen en färdig
radardatabild, som kan struktu
reras på ett sätt så att den blir
smakfull för t ex en kår- eller
divisionsstab.
De lSmarkoperatörerna kan
på samma sätt som luftopera
törerna i E-B erhålla olika önsk
värda moder. Ända upp till 33
beställningar kan göras i flyg
planets dator. Blir informatio
nen operatören övermäktig,
kan han prioritera till sig den
viktigaste bilden.
SAR-överföringen är den
mest tidsöda nde och kräver 4
10 sekunder per överföring.
Datorn är också den som
arrangerar radarns mekaniska
rörelser inom en sekund. Den
är också den viktigaste funktio
nen för att kunna inordna sek
torspaningarna vid sökning
från mål till mål. Mottagaran
tennerna finns i tre 2,5 meters
sekt ioner i utbyggnaden under
kroppen. När mottagarsignalen
jämförts i två sektioner kan
nyttosignalerna plockas ut och
markklotter filtreras bort.

SS-Sector-Search
Denna mode focuseras mot
mindre områden i terrängen.
Genom att "stega upp" försto
ringsgraden på selekterat områ
de ger detta en högupplöst bild
och möjlighet att detaljanaly
sera ett mål. En bra målbe
skr ivning till ett attackförband
ger ett högt stridsresu Itat. Den
informatio
realtidsöverförda
nen har den fördelen, att prio
riteringen av ett mål kan sän
das till attackförbandet och att
attackplaneringen kan ske med
hj älp av datorer för att möjlig
göra bästa färdväg mot målet
med hänsyn till fientligt luft
värn,
terrängmasker,
väder
(/edskiktsflygning) m m. Allt
detta för att undvika konfronta
tion med det fientliga luftför
svaret. (jämförelser med det
svenska FASA-systemet kan
göras.)
Elektronisk spaning i sektor
kan
göras
samtid igt
som
snabbskiftet i mode gjorts och
samtidigt som elevationsspa
ningen sker helt mekaniskt.
Den låga farten på markmålen
gör att uppdateringen inte
behöver ske så snabbt (60-BO
sekunder). Den lån gsamma
uppdateringen brukar inte accep
teras i luftmålsmoden, där mål
rörelserna sker mycket snabba
re och där det ställs högre krav
på antennsvep/minut.
Radarenergin kan styras var
som helst inom ett 512 km 2
stort område. När radaropera
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uppbyggt i datorrutnät, där ett
önskvärt delområde bestäms
genom ett val av fyra rutor i
taget.
Den högupplösta bilden har
naturl igtvis en gräns men i
princip kan bilden stegas upp i
all oändlighet så långt det finns
kapacitet i datorn. Slutresulta
tet från tysklandsbilden blev ett
motorvägsavsnitt där man kun
de särskilja olika typer av for
don.
En serie bilder visades också
från Kuwait-kriget. Man kunde
därvid konstatera , att om varje
soldat och fordon bar någon
form av IK-markering eller lik
nande, sku ll e man exakt kunna
hålla reda på sina egna trup
per.

Krigserfarenheter
J5TAR5 blev en spektakulär
sllcce i Kuwait-kriget och kan
ha varit en avgörande faktor
för krigets snabba utgång. Två
E-B-flygplan sattes in i kriget.
De utförde 49 stridsuppdrag
och understödde till 100 pro
cent mark- och flygförbanden.
Ti Ilgängl igheten hos E-B be
dömdes till BO procent. Total
Interiör från en av US Army:s jStars markstationer (här med åskadliggöran
de av realtidsupplevelsen).
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flygtid skrevs till 535 timmar.
jSTARS var till stor hjälp för
bl a F-16:s stridsinsatser. P g a
eldrörsluftvärn tvingades F-16
flyga på höjder över cirka
4 000 meter, vi I ket nedsätter
precisionen i målet utan led
ning. Även F-ll1 och F-15E
fick stor hjälp av jSTARS. Den
höga precisionen måste ha
varit oerhört pressande för de
irakiska markstridskrafterna.
T ex kunde jSTARS under en
krigdag under en 13,9 timmars
flygning detektera över 225
bandfordon, som därmed suc
cessivt kunde bekämpas av
bl a flygstridskrafterna. Syste
met korrelerar styrkor, forme
ringar, fordonstyp och destina
tioner så effektivt, att det lätt
kan förutses ett framgent upp
trädande på slagfältet.
Under Kuwait-kriget kunde
man förutse konfliktsituationer
mellan olika förband där sam
bandet inte fungerade. Detta
kunde ha skapat ett slagfält om
inte jSTARS funnits på plats. På
högtupplösande bilder, som fir
man Grumman visade i Paris
1991 (för bl a FlygvapenNytt),
kunde man följa de irakiska
rörelserna på ett högst frappe
rande sätt.
Här visas en I ista på exem
pel där jSTARS gjorde sina
betydelsefullaste insatser:
~

Målföljde en 12,5 km lång kon
voj som förstärkte irakiska styr
korna vid Kharji, vilka efter
hand bekämpades av A-ID och
AC-130.
~ Lokaliserade
konvojer med
FROG-raketartilleri, vilka bom
bades av F-16 flygförband.
~ Understödde amerikanska l:e
armekåren när den bekämpade
SA-B Iv-rb-ställningar med
ATACMS.
~ Förhindra egenbekämpning när
amerikanska marinkårsförband
kom i närkontakt (dåligt sam
band) med brittiska styrkor i
ett tidigt skede a v kriget.
~ Räddade en F-16 pilot (som
"tappats" efter utskjutning)
genom dirigering.
~ Ledde framgångsrikt F-IS-för
band mot "nedgrävda" SCUD
robotförband. - Tekniken då
var att utnyttja MTI-funktionen
i samband med avfyring och
snabbt växla över till SAR
mode för all få exakt målläge
och bild.

Skrivbordskrig

bland de krigsmakter som sak
nar försvar mot den här typen
av "skrivbordskrig". Systemet
innebär att, i kombination med
pansarvärnssystem, det utgör
ett farligt vapen mot alla pan
sarsystem som inte går att
dölja oavsett vilken terrängtyp
de befinner sig i.
Kuwait-kriget visade med all
tydlighet
vilken
förödande
effekt man från E-8 kunde styra
attackflyg och attackhelikopt
rar mot strids- och pansar
bandvagnar, vilka utgjorde pri
oriterade mål. Riskerna i ope
rationer med dessa kommer i
framtiden att vara stora, när
attackflygförbanden har fått
erforderl iga pansarvärnsvapen
samt räckvidder i kombination
med system liknande E-8:s.
Systemet innebär, att vilken
stab som helst som inryms i
mottagarländerna (t ex BAL
TA P, SONOR eller NON) kan
följa med i ett stridsområde likt
det i Irak.
• • jSTARS användes i Ku
wait-kriget av ett centralt kom
mando tillsammans med andra
flygburna system såsom OV-1 O
BRONCO (som är försedd med
en radar avsedd för rörl iga
mål) och en Lockheed TR-1
(med syntetisk markradar). TR
1 kunde ibland inte starta p g a
för starka vindar, vilket försvå
rade informationshämtni ngen.
Eftersom det var en armekårs
generai som ansvarade för
markunderrättelserna,
kunde
det ibland uppstå köpslående
om informationema. När flygsyste
men krävde bra information
kunde detta ske under mottot:
"Om du fixar information, så
fixar vi jaktskydd ."
Samordningen mellan befäl
havarna var inte alltid det

Exempel på spaningsföretag med E-B JointSTARS med bedömda
räckvidder
- för åskådlighetens skull inlagda över svenskt territorium (av för
fattaren).

JSTARS lokaliserar, klassificerar och målföljer såväl fasta som rörliga mål och
kan arbeta i realtid under dygnets alla timmar samt under alla väderbetingelser
och miljöer. Systemet skall kunna betjäna amerikanska arme- och flygstrids
krafter under såväl freds- som kris- och krigssituationer.

bästa. Marinkåren, som i tidi
gare försvarsbeslut valt att
satsa pengar på stridande för
band, lämnades utan underrät
telser. Mari nflyget ångrade bit
tert sitt tidigare beslut om ned
läggning av spaningssystemet
RF-4 Phantom, som under kri
get upplevde en renässans som
ti II förl itl ig i nformationsgenera
tor - trots satelliter mm.
E-8-systemet kostar en I igt
gjorda beräkningar 185 miljo
ner US dollar/flygplan. Intres
senter finns i bl a England,

Frankrike och Tyskland. Inga
formella diskussioner lär hittills
ha genomförts inom NATO om
ett eventuellt systemuppköp.
Hur NATO:s framtida struktur
skall se ut är fortfarande tviste
ämne inom NATO. BI a är
NATO-generalen john Galwin
kritisk mot utvecklingen av
NATO:s nya "kalla kriget stra
tegi" med Rapid Reaction-styr
kor vid krissituationer. Röster
har höjts som uttrycker krav på
att aldrig ge sig in i en strid
•
utan hjälp av E-8 JSTARS.

Princip bild på E-B JointSTARS
sektorspaningsprogram.
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Den stora succe som joint
STARS åstadkom under Kuwait
kriget blir än mer anmärk
n i ngsvärd då man tar i beak
tande, att de två flygplan E-8
som deltog i kriget bara är
provflygplan. De befinner sig i
början aven ny era av system,
som fullständigt skakar om
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Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) är den
myndighet vari Flygvapenmuseum ingår, jämte
Arme- och Marinmuseum. Den l juli 1992 skedde
den förändringen att denna tidigare "Hpg S-myn
dighet" lämnade Försvarsmakten för att bli en
självständig myndighet under Försvarsdepartemen
tet.

F

öljaktligen har SFHM fått en ny
instruktion av regeringen (SFS
1992:518). För Flygvapenmusei
vidkommande innebär uppgifterna, att
museet skall samla och bevara före
mål av betydelse för de svenska flyg
stridskrafternas utveckl i ng. En vi ktig
uppgift är också, att museet skall
verka för att kunskap sprids om flyget
genom tiderna och om dess roll i sam
hällsutvecklingen. Vid Flygvapenmu
seum skall också studier och forskning

i flyg- och teknikhistoriska ämnen
bedrivas och främjas.
Flygvapenmuseum är alltså ett
museum för flygstridskrafterna - även
Armens och Marinens flyg. Här skall
genom olika pedagogiska grepp upp
komsten och utvecklingen av det mili
tära flyget i Sverige knytas samman
och åskådliggöras. Särskilt intressant
flygmateriel skall kunna visas i en
fantasieggande miljö. Utrymme skall
också ges för den flygtekniska utveck

F19 i våra minnen
Det var med stor värdighet som införandet
av F 79:5 minne genomfördes vid Flygvapen
museum den 12 januari 7993. Till denna dag
hade cheferna för såväl det fin kaom det
svenska t1ygvapnet infunnit ig. Finlands
ambassadör Matti Kahilouto hedrade ocksfi
evenemanget med sin nc'irvaro.

Den 12 januari 1940 var den
dag då det frivilliga svenska
flygförbandet F 19, som blev
förlagt till finska Lappland,
gjorde sin första stridsinsats.
Denna dag har sedan några år
högtidlighållits i Finland av
Lapplands flygflottilj i Rovanie
mi. Flottiljen har därmed vår-
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dat en tradition som berör ett
svenskt förband. l\.Iågot tradi
tionsförband hos det svenska
flygvapnet hade tidigare inte
utsetts.
Det var ti II komsten aven
minnestavla i koppar, skänkt
av direktör Bertil Östbo i
Södertälje, i samband med 50

lingen. Ett framtida mål är att kunna
göra Flygvapenmuseum till något av
ett "science center".
Men, och detta är viktigt, vid Flyg
vapenm useum framspri nger i nte trad i
tionerna. Det är vid förbanden som
traditionerna skapas. Där skall så långt
som möjligt dessa också bevaras och
vårdas. Förbandsmuseerna har här en
viktig uppgift och Flygvapenmuseum
står bakom.
I nstru ktionen föreskriver näml igen,
att Flygvapenmuseum skall utöva till
syn över museer och samlingar av
denna art inom försvarsmakten. För
flygsamlingar utanför det militära skall
museet vara stödjande.
• • Detta innebär att flottiljmuseernas
materiel skall vara registrerade vid
Flygvapenmuseum - för att vi skall
veta vad vi skall utöva tillsyn över.
Detta skall dock inte uppfattas som att
Flygvapenmuseum är ute efter "godbi
tar" vid förbanden.
Fördelarna är uppenbara. Ty vem

årsminnet som konkretiserade
minnet av F 19. En sådan tavla
finns uppsatt i Flygstaben i
Stockholm.
Likadana tavlor
finns uppsatta i bland annat
Veitsiluoto, där F 19 hade sin
huvudbas, i finska flygstaben
och på flygmuseet i Vanda
utanför Helsingfors.
• • Vid Flygvapenmuseum har
tavlan hittills haft en tillfällig
upphängning. Från och med
den 12 januari skulle den dock
få en permanent plats. En sten
som varit stridsvagnshinder i
sallaområdet fördes av Ilma
voimat (finska flygvapnet) till

GeneralmJjll' Ht'iJ.l.i Nikunen
im ~lIer f 1'1:, rninnl!S~/en.
/"hure H.ln'-(ln (I .) /}ch Bl'rlil
Ö"bo (III) pJrildt",Jnde F f9
I'eterdner.
Foto: Ingemar Lindstrand.
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vet vad som händer med m aterielen
den dag ett lokalt museum av någon
anledning inte kan disponera intres
sa nt materi
el på lämp
li gt sätt. Och
som
fram
hölls ovan,
vid förban
den skapas
traditioner
na och kring
den materiel so m funnits där. Då skall
den om möjli gt också stan na kvar
eller föras dit.

Nya verkstaden.

Passa på -låna!
Mycket av Fl ygvapnets materiel har
genom åren sk rotats. Det gä ller inte
bara flygplan utan äve n kringutrust
ning samt inte min st spec ialverktyg.
Trots detta finns i Flygva penmusei fö r
råd en hel del materiel som kan låna s
ut (deponeras) till förbandsmuseerna.
Detta är en möjlighet som förbanden
bör ta till vara!
Fl ygvapenmuseum kommer under
budgetåret 1993/94 att anordna en
träff på Malmen för museiförestånda
re. Flottilj ern as mu se iföreståndare och
traditionshandläggare
kommer
att
inbjudas till information och utbild
ning. vid Armemuseum finns redan en
museiförestånd ark o nferens, vilken ge
nomförs vartannat år. Denna rekom
menderas också.
19 78 utkom en FFS som reglerar
bevarande av flygh istorisk materiel
(FFS 19 78:27). Denna gä ller alltjämt,
men bör ersättas aven ny FFS med i

sto rt samma innebörd . Det kan vara
värt att, i dessa i och för sig tråkiga
nedl ägg ningstider, erinra om förban
dens skyldighet att översända materi
el till Flygvapenmuseum.

Ny verkstad
En glad nyhet för Fl ygvape nmusei del
är att ett förråd med en verkstad ska II
uppföras 1993. Denn a kommer att
li gga i relativt nära anslutning till
museibyggnaden.
Denna verkstad är efterlängtad,
eftersom
den
nuvarande
(sedan
begynnelsen) inte uppfyller kraven på

Minnt',lad.l/l\ 1('.\ 1: "Den ~\'enslcd irilillisa 171gOllt/i/jen F J 9 lut/
iö, vilradc norr,1 Finland lIndl" Vinlt·,kr/get. '

Rovaniem i. En svensk TP 84
Hercules hämtade den 3,6 ton
tunga stenen i samband med
ett an nat uppdrag och flög den
till M almen.
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Den 12 januari invi gdes ste
nen med tavlan av chefen för
det fin ska flygvapn et, genera l
major Heikki Nikunen. Kransar
ti ll minnet av stupade F 19

en god arbetsplats. Flera känn er kan
hända till den så kallade CVM-hanga
ren , där alltså nu vara nde ve rk stad är
inrymd.
Den nya byggnaden blir cirka 2000
kvadratmeter, varav 600 utgör verksta
den . Ett flygp lan av Viggen s sto rlek
kommer att kunna hysas i verkstads
delen .
• • Nybyggnaden skall inte förväx la s
med den seda n länge inpl anerade
utbyggnaden av museet oc h so m
benämns Etapp 3. Under " HPS 5
tiden " låg denna utbyggnad i OB:s
planer 1997/98. Denna planering ska
så långt som möjligt bibeh åll as.
•

kamra ter lades ned av general
major Heikki Nikunen , gene
rall öjtnant Lars-Erik En glund
och F 19-kamraterna. Den
tysta minut som följde avs luta
des effektfullt aven grupp
Jaktviggen ledd av Torsten Öh 
man, F 13.
Dessförinnan hade vid en
ceremo ni inne i museet en
namntavla, som upptar nam
nen på de 275 svenskar som
ingick i F 19, invi gts. Även
denna stora mässingstavla var
skänkt av direktö r Bertil Östbo.
Tavlan avtäcktes på anmani ng
från chefen för Flygvapnet av
civili ngenjör
Inger
Östbo
Skuncke och ri ks lot tachefen
Marianne af Malmborg.
Egon Kjerrman vid Försva rs
musikcentrum hade kompone
rat en marsch, v ilken uruppför
des och samt idigt antogs av
chefen för Fl ygvapnet som
F 19:s minnesmarsch.

• • En v ikti g markering denna
dag var att fl ygvapenchefen
utsåg F 21 / Norrbottens fl ygflot
tilj att vara F 19:s svenska tra
ditionsförband med uppgift att
bevara och vårda F 19:s tradi
tioner. Större delen av F 19:s
personal
rekryterades dock
från F 4 och F 8. Men i bästa
samförstånd mell an F 4 och F 21
(som ju inte existerade under
fin ska v interkri get) bes lö ts att
det senare blir traditi o nsbä rare.
Således var även C F 2 1/Se
ÖN , överste 1. graden Kent
Harrskog, del taga re i cerem o
nierna denn a dag.
Som avslutnin g serverades
en lunch i M almenmässa n där
ett flertal tal hö ll s. Högtidstala
re var överste Pekka Kanninen,
chef för Lapplands flygflottilj,
och tacktal hö ll s av ambassa 
dör Matti Kahilouto. De finska
gästerna var därefter inbjudna
till FF V Aerotech.
•
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Vad händer om en skogsbrand sprider sig
ohämmat, en semesterseglare råkar i sjö
nöd, ett flygplan rapporteras saknat, 505
signaler sänds ut i etern? Vem har över
blicken, vem har resurserna, vem ingri
per? Svaret är Flygräddningscentralen på
Arlanda. Där finns tio personer som alter
nerar att ständigt vara beredda att larma
och dirigera luftburna hjälpinsatser när så
behövs .
.,4rJ 1JeKqt 1U4lat~OK
C4e11ö~ =Fb,q..Mbl4il44'Wlt~

TELEX -apparaten börjar ticka. Mottag
ningsstationen på Bodö i Nordnorge
av SARSAT-signaler har lokaliserat en
nödsändare sydost om Östersund .
Man meddelar omgående Flygrädd
ningscentralen (ARCClCefyl) på Ar
landa med ett telegram.
Det är midsommarafton och flyg
verksamheten är låg. Närmaste heli
kopter finns på Visby. Då inga fler
indikationer kommer och då inga flyg
plan saknas, avskrivs fallet.
På midsommardagens förmiddag
passerar ett trafikflygplan från Swedair
på reguljär flygning från Trondheim till
Arlanda. Piloterna hör en nödsändare
och larmar. Polisen har en helikopter
stationerad på Barkarby. Piloten tillfrå
gas och kan genomföra en flygning för
att kontrollera nödsignalen.
Efter nästan två timmars flygtid har
POLIS 950 lokaliserat ett sjöflygplan
parkerat och låst men med nödsända
ren igång. Denna stängs av. Då ingen
ägare är tillgänglig får denne senare
skriftl igen förklara sig.
Kostnaderna ca 30 000 kr belastar
denna gång polisen. Nästa gång kan
det bl i försvaret.
Årligen måste 30-40 timmar åtgå för
kontroll av aktiverade nödsignaler
(ELT). Nästan samtliga, dess bättre,
beroende på att ELT startats av misstag.
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• • Midsommardagens kväll försäm
ras vädret över Östersjön. Det blåser
upp till kuling. Då många fritidsbåtar
är på väg hem, kan räddningsinsatser
förväntas bl i under kvällen.
Vid niotiden ringer sjöräddningen i
Stockholm och larmar om tre personer
nödställda på ett litet skär i närheten
av U ndersten på östkusten. På gru nd
av hård blåst kan sjöräddningen inte
göra någonting, varför Flygräddnings
centralen larmar Flygvapnets rädd
ningshelikopter i Visby. Helikoptern är
på plats hos den nödställde efter en
timme och påbörjar vinschning. Efter
ytterligare en kvart är de tre hemma
på Gräsö. Deras motorbåt hade fått
maskinhaveri och gått på grund.
• Ovanstående är typiska insatsexem
pel - dels för huvuduppgiften flyg
räddning, dels för uppdrag i samhäl

lets tjänst.
Andra uppdrag är t ex skogsbrands
släckning. Den torra sommaren 1992
helikopterflögs ca 360 timmar med
" vattenbombning" av framförallt tre
stora skogsbränder i Gimo, på Got
land och i Småland.
Sjuktransporter är en annan stor he
likopteruppgift med hundratalet flyg
timmar per år.
Insatser för sjöräddning omfattar

normalt ca 250 flygtimmar per år. I
genomsnitt räddas 80-talet människor
per år genom helikopterinsatser.

Bakgrund
1944 skingrades pga dåligt väder åtta
flygplan typ SAAB B 18 under för
bandsflygning till
norra
Sverige.
Resultatet blev att ett antal flygplan
havererade när bränslet tog slut.
Samma år drogs lärdomen att någon
form av central ledning var nödvän
dig, inte minst av väderskäl. Den cen
trala flygsäkerhetsledningen
(Cefyl)
bildades.
Två år senare gavs den en fastare
form. Bland annat anställdes fyra tra
fikledare för att bilda stommen i Cefyl.
Cefyl svarade bland andra uppgifter
för att utfärda FLAR (flygvarning) och
FLÖR (flygförbud).

Resurser
Cefyl bemannades med trafikledare
och tillhörde flygstabens trafikavdel
ning (FS!frf) fram till 1978. Då inte
grerades den militära trafikledningen
med civil personal och med LuftfartsFlygvapenNyll nr 1/93

verket som huvudman. A RCC/Cefyl
bildades - med det vänstra benet
civilt-ARCC och det högra militärt
Cefyl. För att få bedriva reguljär inter
nationell luftfart kräver ICAO, att det
skall finnas en flygräddningsorganisa
tion. ARCC (Aeronautical Rescue
Coordination Center) uppfyller dessa
krav med personella resurser. De
materiella resurserna i form av heli
koptrar m m tillhör försvaret. Enligt
avtal mellan Flygvapnet och Luftfarts
verket har chefen för Flygvapnet dele
gerat dispositionsrätten av försvarets
helikoptrar till Cefyl.
Flygvapnets hel ikoptrar utnyttjas så
ledes i första hand för flygräddning
och i andra hand för annan räddnings
tjänst. Mari nens hel i koptrar används
primärt för ubåtsjakt och spaning,
sekundärt för flygräddning. Först där
efter kommer övrig räddningstjänst.
I vissa situationer används även
Kustbevakningens tvåmotoriga CASA
(C-212 Aviocar) främst för avspaning
av vattenytor.
• • Flygräddningscentralen ARCC/Ce
fyl bemannas med två tjänstgörande
flyg-(räddnings)ledare dygnet runt året
om. Man svarar för efterforskning inom
svensk flygräddningsregion (lika med
svenskt FIR) samt för undsättning över
FlygvapenNyll nr 1/93

flygtil/stånd för statsluftfartyg. I snitt
omfattar detta cirka 90 tillstånd per
månad. Dessutom skall Flygräddnings
centralen översiktligt följa upp försva
rets utlandsflygningar samt andra spe
ciella flygningar.

ARCC
CEPYL

Framtida utveckling

Flygräddningsverksamhet
Kategori

89/90 9U/91 91/92

Antal bärgade
personer

Militära
Civila

J
77

An/.lf sjuk
transporter

Militära
Civila

F

J

;
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1/4

II

fl

66

158

hav och över sjöarna Vänern, Vättern
och Mälaren. I övrigt är det kommu
nal räddningstjänsts ansvar att leda
räddningsinsatser. Helikoptrarna leds
dock fortfarande från A RCC/Cef yl.
Kostnaderna för den gemensamma
Flygräddningscentralen delas lika mel
lan Flygvapnet och Luftfartsverket.
Utöver huvuduppgiften flygrädd
ning har A RCC/Cefy I att handlägga

I framtiden kommer ett utökat samar
bete att ske med angränsande stater
runt Östersjön. Arbete har påbörjats
med avtal för att reglera förfarandet.
En möjlig utveckling av räddnings
tjänsten är en utökad samordning mel
lan flyg- och sjöräddning. Överbefäl
havaren har i skrivelse sagt, att "i stat
lig räddningstjänst bör räddningstjänst
till sjöss med de tunga helikoptersy
stemen vara dimensionerade".
Kortvågsradion för samband mellan
egna och andra länders helikoptrar
och räddningscentraler kommer att
bestå under lång tid. Luftfartsverkets
nya sekundärradar MSSR kan länkas
in till flygräddningsledaren för över
vakning och eventuell samordning av
räddningsenheter över hela landet.
Arlanda brukar kallas för navet i
svensk reguljär luftfart. A RCC/Cefy I är
navet i svensk flygräddning.
•
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Äntligen har Flygvapnet åter begåvats
med en egen musikkår. Marschvägen
dithän har var lång och trög. Men nu
har försvaret (Förs va rsmusikcen trum)
tecknat avtal med Svenska Rikskon
serter/Stockholmsmusiken att musikkå
ren - Stockholms Blåsarsymfoniker 
skall fullgöra viss tjänstgöring för för
svaret. Vid dessa tillfällen lanceras mu
sikkåren under namnet "Flygvapnets
Musikkår".
Musikkåren (se artikeln nedan) består
av cirka 40 musiker under ledning av ka
pellmästa re/flo ttiljtrumslaga re. Musikkå
ren skall bära Flygvapnets uniform m/30
vid spelningar för försvaret.
Den 16 juni går musikkåren högvakt.
Man ger före högvakten en konsert i
Kungsträdgården, till vilken alla hälsas
välkomna.
Den l april 1943 uppsattes de första
musikkårerna i Flygvapnet. 1971 upphör
de hela militärmusikorganisation. Det
blev alltså lagom till ett SO-årsjubileum
som Flygvapnets musikkår återuppstår.

Stockholms Blåsarsymfoniker är Sveriges största professio
nella symfoniska blåsorkester. Den har fyrtio fasta
musikertjänster. Orkestern är djupt förtrogen med den
symfoniska blåsmusikrepertoaren i hela dess bredd - från
renässansmusik till nyskrivna kompositioner av nutida
tonsättare.
Den har dessutom samma goda handlag med militär
musiken. Högvakter, statsceremonier och spelningar vid
militära förband hör sedan länge till denna mångsidiga
orkesters vardag.

,,4fI ~fJjA l.oUJ4f4lJMM,
~todelt.otlt\~It\"~ihell
låsarsymfonikerna ingå r i
Stockholmsmu siken , so m
är en avdelning inom
Svenska Rikskon serter. M ell an
1971, när mi litärmusiken up p
hörde, oc h 1988 utgj orde
orkestern
Reg io nsmusikens
Stockholmsavde lnin g. Den l
juli
1988 upph ö rde äve n
Reg ionmusiken och o mva ndla
des då till länsmu sikstiftel ser
ute i landet och till Stock
holmsmu siken i Stockholm s
län.
regio nmu si korkester
Den
som byggdes upp i Stockholm
19 71 rekryterade sina med
lemmar från flera av landets
mi litärmusikkå rer. En sto r del
av musikerna kom , av naturli
ga skäl, från Fö rsta och Andra
militärmu sikkårerna i Stock
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holm, d v s Svea Livgardes och
Flottans mu sikkårer.
Fortfara nde, 22 år och
många pension savgå nga r se na
re, är 17 (d v s nära hälfte n av
med lemmarna i Bl åsarsymfo ni
kern a) f el militärmu siker. Fyra
av dem från Svea Livgardes
kåren oc h fem från Fl ottan s
Mu sikkår. Resten av orkester
medlemmarn a (som anställts
se nare) är i hu vudsa k " ci v ilt"
utbildade på mu sikhögs kolor
na. Bo rtåt tio av de yngre
mu si kerna har dess utom gjo rt
vä rnplikten vid Armens mu sik
piuton .
• • Stockholmsmusiken har
ett nationellt ansvar för bl ås
mu siken och dess utveckling i
Sverige . Verksamheten består

av flera grenar - offe ntli ga kon
serter, barn- och ungdo msve rk
sa mh et sa mt milit ära oc h ce re
mo ni ell a förrättningar (ör fö r
svaret oc h sta ten .
De offentl iga konsertern a
med Stockh o lm s Bldsdrsymfo
niker har de se nas te dren i all
mänhet håll i ts på Stoc kh o lm s
Stadsteaters stora scen . Från i
höst ska o rkestern börja spe la i
Stockholms Konserthus stora
sa l.
Blåsarsymfo nikernas
pro fil
är symfoni ska ko nserter med
vä l kända och intern ationellt
verksamma
dirigenter
oc h
so l ister. Repertoaren hämtas
frå n flera årh undranden - från
1 SOO-talets ti II dagen s to nsä tt a
re . Orkestern har o fta äran och
glädjen att få uruppföra verk ,
so m skrivit s direkt fö r Blåsar
sy mfonikerna . Det här spelåret
t ex Daniel Bört z nysk ri vna
Sinfonia 10.
Six ten
Ehrling,
Donald
Hunsberge r, Niklas Wi ll en,
Siegfried Köh ler, David Porce
l ijn , )unfchi Hiro kami - listan
på namnkunni ga dirige nter
so m lett orkestern de senas te
åren är lång. Solister som
Håkan H ardenberger, M ari An 
ne H ägga nder, Roland Pö nti
nen , Kj ell Fageus, Chri stian
Lindberg,
Frans
He lmerson

och Staffa n Scheja har ve rk 
samt bidragit till det fina kon st
närliga res ultatet.
Under 1992 gav ski vbolaget
Ca price ut tre CD -ski vo r med
Stockho lms Bl åsa rsy mfo ni ker
oc h någ ra av de nämnd a d iri 
genterna och sol istern a . Ski 
vorn a ger en fin presentati o n
av orkestern oc h dess musik .
B låsarsymfon i kerna arbeta r
peri odvi s i mindre ensembler.
D å medverkar de i kammar
musi kverksamheten i Stock
ho lm smu sikens egna loka ler i
gamla Kungl M yntet på Kun gs
holmen i Stock holm. Där ges
kammarkonserter, fami Ijekon
serter
och
lun c hkonserter
ungefär en gån g i månaden
frå n september ti II maj .
Barn- och ungdomsve rk 
sa mheten bedri vs mest ute i
skolor oc h daghem , men några
program bygger på att barn en
kommer till sp elplatsen. Ett
så dant är fö rl agt til l H ovsta llet ,
ett annat (Viskorgen för de
allra yngsta) till Myn tet. Barn 
konserterna kan oc kså va ra
musiksagor som Kla s Klätter
mus oc h Pi gge Lunk ell er
bjuda på slagverk smusi k eller
dans .
• • Den militära och statsce
remo ni ell a delen slutli gen gö r
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Stockho lm s Blåsarsymfoniker
till något av statens rep resenta
tionsorkester. Må nga gånger
o m året drar musikerna på sig
uniformerna för att hälsa besö 
kande statsöverh uvuden vä l
komn a på Slottets borggå rd,
spel a för kun gen, drottnin gen
och hel a fo lket på Skansen den
6 juni eller fö rl äna Riksmötets
öppna nde i ok tobe r va rje Jr en
högtidlig och traditionsenl ig
stämning .
Däreme ll an tjänstgör orkes
tern som högvaktens musikkår
några veckor under sommar
ha Ivåret. I samban d med hög
vakterna ger man ibland kon 
serter i Kun gs tr ädgården före
avmarsch och fullfö lj er pJ så
sä tt en ga mmal tradition med
militärmusikkonserter på den
platsen .
Fram till förra vå re n var
också den beri dna högvaktens
musikkår rekry terad ur Bl åsar
symfonikerna . Den består e
mellertid numera av värnpl ik 
tiga.
Till de militära uppgifterna
hör också spe lningar på mi litä
ra förband och sko lor i stock 
ho lmsområdet. En av de årliga
klassikern a är den morgontidi
ga jul guds tjä nsten i Hedvig
Eleonora kyrka för de militära
stabern a.
•
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KÖp
Flygvapnets
marscher
Armens musikplu ton gör
varje år före si n utryck
ning en grammofonin 
spelning. 1992 års pluto n
gjorde denna inspelning i
ok tober i fjo l. Denna pro
dukt ion ti II ägnades spec i
ellt Flygvapnet. Inspe l
nin gen kommer ut den l
april i form av musikka
sett och C D .
Musikksetten kostar 90
kr oc h CD betingar 130
kr. De kan all a bestiillas
hos FÖMUS (Försvarsmu 
brev
sikcentru m )
per
(e ll er kort} under adress:

Innehåll på CD-skivan:
Serpent SERCD 1

O.

Överflygning 4-grupp Viggen (från F 13)

l.
2.

Fl ygvapnets igenkänningssignal
Fl ygvapnets paradmarsch
Flygvapnets defileringsmarsch, Svens k Fl ygarmarsch
Försvarets honnörsmarsch , U nder blågul fana

3.
4.

5.

19 .

F l Västmanlands flygflottilj s marsch
F 4 jjmtlands flygf lottil js marsc h
F S Krigsflygsko lans marsch
F 6 Väs tgöta fly gilot tilj s mJrsch, Viktoriamarsch
F 7 Skaraborgs flygflottiljs mar<;ch , The So litaire
F 10 Sk:\nska flygflottiljens mars ch, Internationell gemenskap
F 13 Bråvalla flygflottilj s m arsch , Formering till tåg
F 14 Fl ygvapne ts Halmstadskolors marsc h, Svensk entremarsch
F l S H älsi nge flygflottiljs marsch , When the saints go marching in
F 16 Upplands flygflottiljs marsc h, Svensk H ögvakt
F 17 Blekinge fl ygflottil js marsch
F 18 Flygvapnets Södertörnskolors 111Msch, Adlerflug
F 20 Flygvapnets Uppsalasko lors marsch, The High School Cadets
F 21 Norrbottens flygflotti Ij s nlJrsch , Stratas
Flygvapnets Officershögskolors IYliHSch, I takt med tiden

20.
21.
22.
23 .

Fl ygkadetten
Den svenske flygsoldaten
Till fly,!',et
Att flyga är att leva

6.
7.

8.
9.
10 .
11.
12.
13.
14.
I 'l.
1h .
17.

lB.

FÖMUS

645 83 STRÄNGNÄS
ell er per tel: 0152-284 89
eller 0152 -28717

Flygvapnets musikkårers
historia berättas
på sid 42-43: ~
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Då Flygvapnet föddes 1926
ingick inte någon musikkår i
dopgåvan. Det skulle dröja
ända till beredskapsupprust
ningen under andra världs
kriget, innan man fick en
egen musik. 1942 års riksdag
beslutade om uppsättande t av åtta
musikkårer i Flygvapnet. Med början den
l april 1943 fick Fl, F S, F 7, F B, F 11, F 12,
F 13 och F 17 varsin musikkår. Dessa var samtliga
av det lilla formatet, s k typ 111 om 19 man.

D

essförinnan hade F 1 från 1940
haft en frivillig musikkår. Vid F 3
ledde musikdirektör Hjalmar
Modeer (I 4) fram till 1957 en frivillig
kår. Till Flygvapnets första musikdirek
tör utnämndes 1942 (vid F 8) Bertil
Wiklander. Han fick börja med att
planlägga Flygvapnets musikorganisa
tion. Han skulle komma att sluta sin
bana som försvarets musikinspektör.
Instru mentbesättn i ngen i en dyl i k
typ III-kår var 1 flöjt, 4 B-klarinetter, 1
Esskornett, 2 B-trumpeter, 2 valthorn,
2 tenorbasuner, 1 bastuba och 1 slag
verk, därtill ofta 1 baryton, vartill kom
fyra musikelever. De speciella instru
menten i denna besättning var kornett
och ventilbasun (tenorbasun). Med
kornett menas då i nte det trumpeten
närstående instrument (cornet a pis
tons) som användes i fransk och brit
tisk blåsmusik och som i svensk och
tysk militärmusik kallas pistong, utan
ett flygelhornsinstrument i Ess- och B
lägen med cylinderventiler. På flera
håll i FV-musiken infördes emellertid
saxofoner, dragbasuner och pistong
(t ex vid F 1 och F 8). Man föregrep på
så sätt den förändring som i svensk
militärmusik i övrigt skedde först
1957.

Politisk disharmoni
Då Flygvapnets musik byggdes upp,
kom det utrikespolitiska läget att sätta
42

sin prägel på repertoar och spelstil
och i viss mån instrumentering. Det
då pågående andra världskriget med
dess engelsk-amerikanska sympatier i
Sverige kom nämligen även att påver
ka FV-musiken. Tyska marscher blev,
trots att de var gjorda långt före naziti
den, ofta helt enkelt dödskallemärkta i
svensk militärmusik - även om det
överlag inte gick så långt som vid
Södermanlands pansarregemente, där
tysk musik lär ha bränts. Detta val av
musikmönster kom även att få till följd,
att FV-musiken länge kom att tillgodo
se det ena av de två läger som man
litet tillspetsat kan hänföra militärmu
sikens utövare till.
Det ena lägret anser att militärmu
sik skall ha tyngd, kraft och must med
smattrande toner, medan det andra
lägret vill ha "snällare" musik, gärna
med nasala saxofonklanger; en musik
med karaktär av modern scenmusik.
Det paradoxala blev då, att den
marschmusikstil man kom att vända
ryggen åt var den tyska förnazistiska,
medan de drag som under nazisteran
vann insteg i tysk militärmusik just var
de som man här ansåg enbart känne
teckna den anglosaxiska militärmusi
ken (jämför de då uppsatta Luftwaffe
och SS-musikkårerna i Tyskland).
Det märkliga var att det närmande
till brittisk instrumentering som sked
de på 40-talet i FV-musiken (men i
den svenska militärmusiken i gemen
först efter 1955 års militärmusikutred
ning) väckte sådant rabalder då Karl-

Otto Westin genomförde den, sedan
han blivit musikdirektör 1944 vid
Karlsborgs luftvärnsregemente. Efter
en fiaskoartad radiokonsert ingrep
musikinspektören. Resultatet blev att
Westin slutade för att strax därefter
göra lycka i USA med ett korrespon
densinstitut för musik. Bland de mera
kuriösa ideer som Westin hade, var att
musikkåren under marsch skulle med
föra stråkbas, dragen på en kärra.
Dåvarande flygvapenchefen Bengt
Nordenskiöld, som var mycket intres
serad av FV-musiken, ville till och
med ha Westin till att organisera
denna. Detta lyckades emellertid
musikinspektören Per Grundström att
stoppa och i stället få Bertil WikIan
der utnämnd.

Nordenskiöld griper in
Ersättandet av de typiskt svenska
i nstrumenten esskornett och ventil ba
sun med B-pistong och saxofoner
hade allvarliga konsekvenser för de
små musikkårerna av typ III. Kårtypen
visade sig inte fungera särskilt väl
musikaliskt, speciellt inte med de
svenska marscherna, som var kompo
nerade för just svensk stämbesättning.
Musikdirektören Bertil Wiklander har
beklagat sig över, att Bengt Norden
skiöld (med Glenn Millers stora orkes
ter som förebild) ville ha ett tiotal sax
ofoner, som helst skulle täcka hela
främre konsertraden. (Glenn Millers
FlygvapenNytl nr 1/93

emellertid på särskild order vid flyg
vapenevenemang uppträda i Flygvap
nets uniform med musikfacktecken .
militärmusikorganisationen
Hela
upphörde 1971 och ersattes av statens
regionmusik. Flygvapnet fick allt svå
rare att få sina önskemål om militär
musik tillgodosedda. Det kunde sålun
da hända att den beställda musikav
delningen infann sig civilklädd till en
militär ceremoni. Detta ledde till att
frivilligmusikkårer i och utanför Hem
värnet vid olika tillfällen kom att upp
träda som FV-musikkårer. Från och
med 1993 kommer emellertid Stock
holmsmusiken - som är en efterföljare
till Svea livgardes musikkår, Armens
musikkår i Stockholm, Första militär
musikkåren i Stockholm och Stock
holms regionmusikavdelning i nu
nämnd ordning - att uppträda som
Flygvapnets musikkår med Torgny
Hansson från Försvarsmusiksektionen
som ledare.

Superkändis stoppades
F 8:s musikkår av årgång 1946 under march i Stockholm.

orkester hade av det amerikanska flyg
vapnet engagerats, inte som musikkår,
men i uniform, som ett led i andra
världskrigets psykologiska krigföring.)
Nordenskiölds intresse för musiken
gjorde att han exempelvis såg till att
musikerna fick ordentliga matraster.
Men det kunde även ta sig uttryck i att
han handgripl igen i ngrep i musiken.
Sålunda berättas det att musikdirektö
ren Carl Gustaf Ellström vid F 1 7
ledde en konsert med flygvapenche
fen som åhörare. Ett av konsertnumren
var en av Ellström gjord parafras på
Gubben Noak, som varade i bortåt tio
minuter. Före dess slut tröttnade emel
lertid Nordenskiöld och avbröt det
hela. Detta blev allmänt känt i hela
FV-musiken . En musiker vid en annan
kår, som råkade föreslå detta stycke
vid ett senare tillfälle i närvaro av
Nordenskiöld, fick lov att be om
ursäkt.
Musikkårerna organiserades i övrigt
som Armens musikkårer. I flottiljtrum
slagaren fick flyget sin motsvarighet
till regementstrumslagaren, som med
sin stav leder musikkåren i sluten for
mering - alltså den som i folkmun kal
las " tamburmajor". Flottiljtrumslaga
ren kom emellertid att i sitt axelskärp
bära stickert m/30 i stället för sabel.
Signalinstrumentet i Flygvapnet blev
jägarhorn i B. Detta trots att Flygvap
nets rötter är Fortifikationen, som blås
te sina signaler på signaltrumpet i Ess .
I Flygvapnet blev det endast aktuellt
med signalgivning av s k vaktspel på

flottiljerna med signalerna revelj ,
givakt, paradmarsch, fortsätt, tapto
och tystnadssignal. Samtliga utom
tystnadssignalen delades med Armen
eller Flottan .

Omorganisation 1957
Den stora omorganisationen av mili
tärmusiken 1957 medförde att samtli
ga flygvapen kårer utom F 1:s och
F 8:s drogs in . Samtidigt förvandlades
emellertid Hallands och Upplands
regementens musikkårer till FV-kårer
och förlades till F 14 respektive F 16.
Musikorganisationen blev då gemen
sam för hela försvarsgrenen. Kårernas
namn blev Flygvapnets musikkår i
Västerås, Stockholm, Halmstad respek
tive Uppsala . De blev sammansatta av
24 man, d v s av typ II. Försök att
organisera en frivillig musikkår vid F
7, med den från F 17 friställde Carl
Gustaf Ellström som ledare, misslyc
kades.
Nästa åderlåtn i ng inträffade 1961 ,
då Flygvapnets musikkår i Stockholm
drogs in . Samtidigt slogs de tre för
svarsgrenarnas musikpersonal sam
man till en gemensam personal kår
och de tre återstående f d FV-kårerna
fick namnen Militärmusikkåren i Väs
terås, Halmstad resp Uppsala. De
uppträdde i en för hela försvaret
gemensam musikuniform, som var
lika med Armens m/60 med FV:s
knappar. De tre f d FV-kårerna kunde

Här medges inte plats att närmare gå
in på de marscher som FV-musiken
spelat och de flottiljmarscher som
antagits. U nder de första åren var
intresset för flottiljmarscher litet, när
mast beroende på att Nordenskiöld
inte ville att separata flottiljtraditioner
skulle byggas upp; Vapnet skulle vara
en enhet. Ett undantag var F 1 med sin
starke chef Axel Ljungdahl. Det var
väl även så, att den ovan berörda
spelstilen inte direkt gynnade tillkoms
ten av marscher. Av de marscher som
trots allt komponerades är det en som
i kraft av sitt namn, "Svensk flygar
marsch", blivit mycket spelad . Detta
trots att den allmänt anses tradig och
trist (och även ogillades av Norden
skiöld), då den börjar i moll .
I detta sammanhang bör nämnas,
att Nordenskiöld tänkte lösa proble
met med flygarmarscher genom att
beställa ett knippe marscher från den
brittiske tonsättaren Eric Coates (som
bl a komponerat konsertmarscherna
"Knightsbridge" och "London Bridge"
och filmmusik) till ett förmodligen
avsevärt styckepris . Musikinspektören
ilie Gustavsson ansåg sig förbigången
och begärde företräde hos Norden
skiöld . Det något kyliga mötet mellan
"de stora" blev mycket kort. Det sluta
de med att flygvapenchefen förklara
de, att han inte såg någon anledning
att i detta fall "gå utanför vapnet" . På
grund av penningbrist blev det ingen
beställning, som väl var får man väl
säga. Coates marscher är ju inte precis
några militärmarscher. - Senare tiders
marsch bidrag har dessutom mycket
•
väl fyllt tomrummet.

~

Sjöqvists minnesfond
Vad är det?

John

Magnus

Sjöqvist

föddes i Stock holm den 14
mars 19 18 . H an utbildacle sig
till jaktfl yga re vid F B i Barkar
by. Efter en, p g a krigshand
lingarna 1 Europa, forcerad
utb il dning fick han sin officers
exa men i december 1939, trots
han inte fullföljt den formella
kadettutbildningen. När Sov
jetunionen
sa mma
månad
överraskande
överföll
vårt
ös tra grann land, lät han genast
värva sig som förare i det
svenska frivilliga fl ygförbandet
F 19, som i norra Finl and del
tog i det som sederm era kom
mit att kallas för Vinterkriget.
Den 1 januari 1940 flög
Jo hn Sjöqv ist med sin J B
Gloster Gladiator till F 19:s 0
bas i Veitsiluoto i tr ak ten av
Ul eåborg till sa mm ans med ett
ti o tal andra F B-förar e. Chef för
förbandet var dåvarande kap
tenen Åk e Söderberg (b ro r ti II
den sedem era
lege ndariske
flygge neral en N i Is Söderberg).
Samtidi gt ans lö t ett an tal stört 
bombflyga re från flottiljen F 4
på Frösön. John Sjöqvist oc h
hans kamrater var all a besjäla
de av tanken att gö ra en insats

för Finl ,lncl under paro ll en
" Finl ands sak är vår".
Efter bil ra n5gra veckor, den
23 januari 1940, stupade lohn
Sjöqvist i en int ens iv luftstrid
med sovje tiska jaktp lan. De
närmare
oms tj nd igheterna
kring ned skjutningen har inte
gått J.tt reda ut. H ilns rotetvåa
såg barJ JtI lohn stör tade rakt
ner i marken etter en kOl1 men
intensi v luttstrid. J 8 sak nade
panscH skydd oc h det sannol ik a
är, atl Sjöq vist tick en kula i
kroppen och av led omedel 
bart.
Fö r att ih ågkomm il minnet
av Jo hn Sjöq vist in stift ade hans
föräldr ar på hans föde lsedag
den 14 ma rs 1940 "Kade tt
John Sjiiqvists minnesto nd " om
10.000
kronor
Fo ndens
avkastning skulle ,\r li ge n utde
las till "iJjste kamrat" v id
dåvarande Kungl iga Fl ygka 
dettskolail. Numera utd elas
premiuIIl UI' tonden till elev vi d
Flygvapnets
Krigshögskol a.
Flygvapnet har ökat fondens
grundbelopp fö r att kompense
rJ fö r det fö rsämrade pennin g
Bestäm melse rn a fö r
värdet.
utdelning J V premi er ur fonden

.,.\.

John Magnus Sjöqvist, 1939.

framgår av ch efens fö r Flyg 
vapnet skrivelse 376/4 1. D är
stadgades bl a följand e:
~

Premie ur John Sjöq v ists
minnesfond tilldela s elev
ur högre kurs v ilken v isa t
sig v ärdig densamma
genom att under utbild
ningen hava åda ga lagt nit
och intresse samt v isa t fär
di ghet och gott kamratska p .

~

D ärest så bedöms lämpligt
kan den tilldelade pen
ningsumm an uppdelas på
två eller flera elever vilka
fyller ovan angivna for
dringar.

~

Chefen för Flygvapnet
bes lutJr efter förslag av
c hefen för F 20 vil ken
(vilkJ) elev (er) som skall
tilld elJs prem ium .

~

El ev som tilldela s premium

ur Jo hn Sjöqv ists minnes
fond tilldelas därj ämte sam
ti d igt fondens sä rskilda
jeto ng i sil ve r.

Utdelningen äger ru m i
samband med avslutning
av högre kurs .

Premier ur Jo han Sjöqv ists
minnesfond dela s alltså fortfa 
rande ut, oaktat Flygva pnet
oc h försvaret fått ett nytt
befä lsordningssystem , som för
Flygvapnets del innebär en
he lt ny utbildnin gsgång för
officerare. De som nu kan kva
lificera sig för premium är akti
va
löjtnanter
ur
samtliga
Fl ygva pnets yrkes fack (utom
meteorologer och flygingenjÖ
rer) som utbildJr sig för Jtt bli
kaptener. Utdelning av premi er
äger rum vid den årl iga exa
mensceremon in i närvaro av
bl a chefen för Fl ygvapnet. •

Siste
"Bråvalla-flygaren"

Bilden ovan är småll his/orisk. Den
föreställer förs/e och sis/e " Bråvalla
flygaren " - Rolf Lindqvis/ och Johan
Medin. 1 37 år har NorrköpingsJid
ningar delat u/ utmärkelsen " Arets
Bråvallaflygare" till välförtjänt pilot
ur F 13. Eftersom F 13 slutar flyga
den 30 juni i år, blev 1992 sista
utmärkelsåret. Kapten Johan Medin
fick sälla punkt. Dåvarande fältfly
garen 1. graden Rolf Lindqvist (I v)
blev den förste, 1956.
•

utnämningar och förordnanden
Överste Nils Ullgren
(50 år) har utnämnts till
överste fr o m den 1 januari
1993 och från samma da
tum förordnats som chef
för flygstabens personalled
ning (C FS/PersL). Ullgren
efterträder överste 1. gra
den Kjell Koserius (49
år), som från samma tid
punkt förordnats som chef
för
operationsledningen
vid milostab mit1.
•

Regeringen har utnämnt
överstelöjtnanten
Bill
Hagberg (53 år) till över
ste i försvarsmakten fr o m
den 1 januari 1993.
•
Överste Bo Reinholds
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son (48 år) har fr o m
den 1 januari 1993 för
ordnats som chef för flyg
stabens programledning
(C FS/ProgU. Reinholds
son efterträder överste
Mats Hellstrand (50
år), som från samma tid
punkt förordnats som
ställföreträdande chef för
Skånska
flygflottiljen/
FlO.
•

Regeringen har förordnat
överstelöjtnanten Ulf Sve
ding (49 år) att fr o m den
1 augusti 1992 tills vidare
inneha långtidsvikariat på
tjänsten som ställföreträ
dande chef för Upplands

flygflottilj/F 16. - Rege
ringen har från samma
datum också utnämnt Ulf
Sveding till överste i för
svarsmakten.
•

Regeringen har utnämnt
översten vid FMV:PROV
Kjell Holmström (50
år) till överste av 1. gra
den i försvarsmakten fr o
m den 1 januari 1993. •

Regeringen har utnämnt
översten vid FMV:FSYST
Lennart Källqvist (49
år) till överste av 1. gra
den i försvarsmakten fr o m
den 1 januari 1993.
•

Regeringen har utnämnt
översten vid FMV:FLYG
PLAN Staffan Näs
ström (50 år) till överste
av 1. graden i försvars
makten fr o m den 1 ja
nuari 1993.
•
Regeringen har utnämnt
överstelöjtnanten vid FMV:
PROV Gunnar Dahl
bäck (47 år) till överste i
försvarsmakten fr o m den 1
januari 1993.
•
Regeringen har utnämnt
överstelöjtnanten vid FMV:
LUFTI Bo Renborg (55
år) till överste i försvars
makten fr o m den 1 janu
ari 1993.
•
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österrike tränar
med "Johan"
Sex österrikiska piloter
avslutade i mitten av
november i fjol sin extra
flygutbildning på } 35}
Draken vid F lO/Se S.
Den sedan tidigare in
planerade utbildningen
enligt grundkontraktet
(endast flygning med
SK 35C) hade redan av
slutats i mitten av augus
ti 1992.
Under sommaren 1992 hade
österrikiska försvarsledningen
(BMLV) kontaktat Flygvapnet
och Försvarets Materielverk
(FMV) om möjligheten att få
köpa ytterligare flygutbildning
vid F lO/Se S - och då med vår
Johan-version
av
Draken.
Problem med de egna RM6C
motorerna hade gjort BMLV
oroligt över att själv kunna pro
ducera tillräckligt med flygtid
på Drakenversionen 350E till
sina elever.
Beslutet att fortsätta flygut
bildningen nu på 35 Johan tog
Flygvapnet och FMV i mitten
av augusti 1992.
Den förlängda utbildningen
vid F lO/Se S avslutades en
vecka tidigare än planerat. Var
je elev hade då fått ca 70 tim
mar 35C!J samt ca 32 timmar

En grupp reservofficerare och
värnpliktiga officerare vid hög
skolorna i Umeå har bildat
Umeå Akademiska Officers
sällskap (UMAOS) - efter före
bild från bl a Uppsala. Syftet

Instruktörer med elever. Bakre raden från vänster (svenskar): Kn
jan Eriksson, mi Mats Lindskoog, mi johan Quist, kn C-G Alm,
mi Agne Persson, mi Per Amelin. - Främre raden från vänster
(österrikare): alt johann Fuchs, alt Werner Kriebitz, Lt Giinter
TaschIer, alt Christian Tesar, Lt Werner Dietel, alt Michael
Drechsler.

med sällskapet är att hålla sig
själva och andra informerade
om utvecklingen inom försva
ret samt att främja kontakter
och samvaro över vapen- och
truppslagsgränserna. Detta görs
bl a genom föreläsningar, fri
tidsaktiviteter och andra sam
mankomster.
Kontaktperson är Peter Matl
son. Han träffas på telefon
nummer 090-145 391 och per
•
fax 090-198 800.

Flygvapnets haveristatistik
År
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Du vet väl om att det finns en
speciell fackring för alla som
utbildats till officer i stridsled
nings- och luftbevakningstjänst.
Nu är det dags att göra nya be
ställningar på "Strilringen".
Självkostnadspriset är 2 500 kr.
Fackring STRIL får bäras
efter genomgången utbildning
enligt nedan:
Enligt tidigare bärandebe
stämmelser i GBO (gamla be
fälsordningen).

-88 -89 -90 -91 -92
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2
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fallskärmshopp

1

2

2

2
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Mals Lindskoofi

STRILare
- ring in det nya året

~

Utfall kalenderårvis

simulator 35C!J. Utbildningsre
sultatet har varit mycket gott.
Verksamheten har genomförts
med hög flygsäkerhet.
F 10:5 stationskompani har
varit till stort stöd och hjälp
under utbildningen. l. kompa
niet F lO/Se S har visat att Dra
ken, som visserl igen är ett gam
malt flygplanssystem (åtmins
tone jämfört med JAS 39 Gri
pen), går att hålla i luften med
få felutfall per flygtimme. Flyg
tidsproduktionen har varit hög,
vilket givit våra österrikiska ele
ver en god kontinuitet i flygut
bildningen. Vidare har tidsche
mat kunnat hållas med god
marginal.
De österrikiska eleverna är
nu i full gång med att genom
föra GFSU-utbildning på den
egna Drakenversionen 350E i
Graz/Zeltweg hemma i Öster
rike. Första målsättningen i
denna utbildning är att kunna
genomföra akanskjutning mot
luftmål i Vidsel, som avses
genomföras kommande sep
tember.
Nästa
typinflygningITIS35
med österrikiska elever i Sveri
ge är preleminärt planerad till
våren 1994 .
• I och med att TIS:Ö-gruppen
upplöstes, försvann också be
nämningen l Div. F lO/Se S.
Officiellt lades l Div. i "malpå
se" den 30 juni i fjol i väntan
på att få vakna upp igen ...
men då med AJS 37 Viggen på
plattan!
"Tlw ,hoIA mu~t ~(I on '
•

~ YO

= efter STRIL-examen
och anställning som fänrik.

~

RO = efter STRIL-examen
och anställning som fänrik.

Ringarna numreras och in
förs i ett register som förvaras
centralt av överstelöjtnant Gun
nar Persson (FS/Prod 3).

Ringen är 5,5 mm bred och
är mönstrad enl bilden - bestå
ende av flygemblem och fack
tecken för STRIL. Ringarna till
verkas med skena av 18 karats
rödguld med vitguldskanter.
14 teckens gravyr ingår i
priset. Vid beställning av ring
kontakta överstelöjtnant Gun
nar Persson (Flygstaben) tel:
08-788 75 12 eller brevledes:
Timmerbacken 33,14751 Tum
ba.
Vid beställning angiv ring
mått i mm samt gravytext (t ex
namn, etc).
•
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Rapport från styrelsemöte

Satslling på information

30-årsjubileumsåret är avslu
tat. Bidraget från kronprinses
san Margaretas landstormsfond
bidrog till att täcka de utgifter
som inte kunde betalas av stat
liga medel.
• Med visst stöd från ÖB syns
budgeten för stat I iga medel gå
ihop för 92/93. Styrelsen tog
beslutet att planerad regional/
lokal utbildning med prioritet
3 och 4 skall få genomföras un
der våren .
• Det är nödvändigt att för
LOMOS behålla vissa värnplik
tiga i krigsorganisationen efter
47 års ålder och låta myndig
heten skriva avtal med dem. Ett
förslag i denna riktn ing under
söks.

FVRF har bl a till uppgift att
inom sitt verksamhetsområde
svara för försvarsupplysning
och information. ÖB priorite
rar den externa informationen.
Därför ligger FVRF:s perfekt i
tiden. FVRF behöver dessutom
öka på sitt medlemsantal. Ut
ställningar är bra tillfällen för
medlemsvärvning.
Naturl igtvis kommer en del
frivilligpersonal ur FVRF att en
gageras på de 01 ika platserna.
FVRF kommer att nå uppemot
l miljon människor under des
sa arrangemang. Efter somma
ren bör FVRF vara en välkänd
organisation för många flyg
och försvarsintresserade män
niskor. Utan det utmärkta sam
arbetet mellan flygstabens yr
kesinfo och FVRF skulle arran
gemang av den här storleken

och intensiteten knappast låta
sig göras.
Platser och tider som är pla
nerade:
20-28 febr
Motormassan
Göteborg
13 maj
FKHS-dagen
F 20
15-16 maj
Sthlm Power Festival Barkarby
12-27 juni
VM i segelflyg
Borlange
30 juli-8 aug
Noliam ässan
Umeå
8 aug
Stockholm
Flygets dag
2 1-22 aug
Flygarmä55a
Jönköping
28- 2 9 aug
Huvudflygdag F 16/Se M , Uppsala

Vi hoppas många flygvapen
frivilliga besöker utställninga
na.
•
Tor!' U!'/1ilsson

• Frivi lligutredningen är under
avslutande . Många av experter
na har skiljaktlig uppfattning
från utredaren i så viktiga frå
gor som ekonomistyrning, fri
villigförordningens utformning
och utbi Idn ingens bedrivande.
När detta läses är utredningen
ute på remiss.

Flygvapenungdom
~ Nya bestämmelser (TFG)

för FV-ungdom håller på
att författas. Ny TFG kom
mer ut under våren och gäl
ler från och med 93/94 års
verksamhet. Nyheterna rör
utbildningens omfattning,
utrustning och ålderskrav.
~ Riksungdomsting kom

Betränande FY-ungdom:

Planerna skall töljas
I augusti 1992 utsändes revi
derade utbildningsplaner för
FV-ungdom. De var reviderade
efter synpunkter vid ungdoms
ledarträffen vid F 20 i maj och
efter två års erfarenheter av
den "sammanslagna" ungdoms
verksamheten.
Utbildningsplanerna innehål
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ler ett brett fält av olika ämnen
där kurschefen har möjligheten
att utforma ett bra program ,
som passar med hänsyn till re
surser av material och instruk
törer.
Med anledning av de artiklar
som förekommit i pressen spe
ciellt i slutet av 1992, vill vi un
derstryka vikten av att utbild
ningsplaner och bestämmelser
för FV-ungdom följs.
•

mer att hållas vid F 20 den
14-16 maj. Där kommer
ungdomsledare och repre
sentanter för FV-ungdom
att träffas och diskutera er
farenheter och framtida

•

• Utbildningen i LOMOS kan
starta först sommaren 1994 (ett
år försenat jämfört med ur
sprungliga planerna). CFV har i
sitt produktionsverk angivit att
utbildningen 93/ 94 skall ske i
det gamla systemet. Det är nu
viktigt att alla krigsplacerade
stannar kvar i luftbevaknings
systemet!
• Tävlingen om vandringspri
set för bästa rekrytering och ut
bildning av vpl personal in
ställdes för budgetåret 1991 / 92 .
Samkörning med VPV har inte
fungerat på de senaste åren
och felen är nu för stora. För
1992/ 93 räknar vi dock med
att allt skall fungera i det nya
datasystemet.
• Nya skattebestämmelser fr O
m april 1993 innebär att skatt
måste dras även på alla biin
komster.
• Sjöarnas FVFb har erbjudit
styrelsen att förlägga augusti
mötet 1993 till Karlsborg.
•
Gillis 1Veinga rth

verksamhet. Det blir också
information om de nya
bestämmelserna samt be
sök vid Stockholm Power
Festival på Barkaby flyg
fält.
~ Ansökan

till de centrala
sommarkurserna skall vara
insända till Flygstaben se
nast den l april. Ansökan
skall ske på särskild blan
kett som Du kan få från
flotti Ijer och förbund/före
ningar. Eller ring: 08-788
8924, flygstabens yrkesin
formation.
•
Tore Bertilssorl

•

Tore Bert ilssorl
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F 4 på Frösön har varit utbild
ningsplats några år för FVRF.
Det är sjukvårdsutbildningen
som är förlagd till F 4 . Nu till
sommaren genomförs, förutom
kompletterande kurser i sjuk
vård, även befordringsskede
PB-2 för blivande sjuktran
sporttroppchefer. Det är premi
är för denna kurs och de är de
första sj u ktransporttroppchefer
na som därmed fullföljt sin ut
bildning. Efter krigsförbandsöv
ning så utnämns dessa elever
till sergeanter.
Tidigare år har det inte fun
nits möjlighet att ta med famil
jemedlemmar. Inför årets som
mar har vi bokat in camping
stugor på Frösön, speciellt för
elever med familjer. Från stu
gorna har man fin utsikt över
Storsjön och fjälltopparna .
Kostnaderna för familjemed
lemmarna blir normalpris för
en bra utrustad campingstuga.
• • Vid F 7 genomförs för and
ra året f1ygbasjägarkurs. Nytt
för sommaren är att kursen är
dubblerad för att ge flera flyg
basjägare möjlighet att komma
med på kurs. Intresset är stort.
Flygbasjägare och närskydds
värnpliktiga kan under två en
veckaskurser genomföra komp
letterande hundtjänstutbildning
vid F 6 i Karlsborg.
Det är första gången som
FVRF genomför dessa kurser
och detta i samverkan med
SBK (Svenska Brukshundsklub
ben).
• • För den optiska luftbevak
ningen blir det sista kurserna
på F 20 i sommar. Sommaren
1994 skall , enligt förslag, ut
bildningen inom LOMOS-sys
temet påbörjas. För observa
tionspersonalen genomförs ut
bildningen vid F 20. I sommar
har de som genomfört sin
AMU- och ledarskapsutbi Id
ning möjlighet att fullfölja
utbildningen till högre nivå
med att gå befattningsskedet
vid F 20.
Detta är absolut sista chan
sen i gamla systemet. De som
inte fullföljer utbildningen i
sommar får vänta tills somma
ren 1995. Då vi räknar med att
befattningsskedena i de nya sy
stemet LOMOS kan genomfö
ras.
K 3 i Karlsborg är platsen för
kurschefskursen
i sommar.
Denna kurs alternerar mellan
de tre försvarsgrenarna, och
det är alltså Armens tur i som
mar.

Sommarens
centrala kurser

• Ytterligare en nyhet är kur
sen för funktionärer inom för
svarsupplysning. Även denna
kurs är en vecka lång. Frivillig
organisationerna har som upp
gift att bedriva försvarsupplys
ning. En förutsättning för detta
är att ha kunniga funktionärer.
Vår förhoppning är, att minst
en elev från varje förbund/före
ning skall genomföra denna
kurs. Kursen omfattar föreläs
ningar iförsvarsupplysning,
egna elevuppgifter, samt dis
kussion och debatter, inom oli
ka områden som berör försva
ret.
Förutom dessa kurser, genom
förs en omfattande ledarskaps
utbildning, befattningsskeden
inom stabs- och närskydd s
tjänst samt instruktörstjänst.
Kompletterande utbildning i
stabstjänst genomförs för befäl.

Två trevliga rumsmiljöer från F 14:5 kadettförläggning. Varje
elev med familj disponerar en lägenhet. Mycket familjevänligt!

Folo: Johnny Edqvisl

F 14 i Halmstad blir den
stora frivilligskolan i sommar.
Utbildningen genomförs under
fyra veckor med lottorna som
hu vudman v 27-28 och FVRF
v 29-30.
Den utbildning som tidigare
genomfördes vid Köpingsvik
har flyttats till F 14 - utom luft
bevakn ingsdelen som genom
förs vid F 20.

•
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Skjutledarkursen är en helt
ny kurs. den genomförs under
en vecka. Efter godkänd kurs
blir eleven kompetent skjutle
dare och kan leda alla former
av skjutnin g; t ex vid lokal ut
bildnin g.
För att bli antagen till denna
kurs, krävs att man är lägst ser
geant och genomfört i nstru k
törsutbildning (IKT och IKP).

• • Flera nya kurser genom
förs i sommar vid F 14. Kom
pletterande utbildning för när
skyddsvärnpliktiga under som
marförhållanden tillkommer.
Det är ett mycket stort
intresse för frivilligutbildnignen
bland
närskyddsvärnpl iktiga.
det är därför positivt, att vi kan
genomföra en kurs både på
sommaren och vintern .

• Att F 14 är familjevänligt har
ni kunnat läsa om tidigare i FV
Nytt. Vi skall verkligen försöka
att göra något positivt av den
centrala utbildningen vid F 14 .
Förutsättningar finn s för att
det kommer att bli mycket bra .
Till och med priserna för famil
jemedlemmarna kommer att
bli förmånliga , trots att stan
darden höjts avsevärt jämfört
med kursgårdarna. F 14, Halm
stad och Tylösand hälsar Dig
välkommen i sommar.
• • Sommaren 1993 genom
förs en mycket omfattande ut
bildningsverksamhet - på många
platser och med flera nya kur
ser.
Om detta kan Du läsa mer i
vår nya kurskatalog för utbild
ningsåret 93/94. Kurskatalogen
utkom i januari. Har Du inte
fått den så ring Din frivilligav
del n ing, flygvapenförbund/före
ning så skickas Dig kurskatalo
gen direkt.
Senast den
april skall
anmälan vara insänd för som
marens centrala kurser.
•
Tore Beriiisson

• V\
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G
Vid ~ehn ta eftersa on ng
tersänds förs~lnae sen me
nya adressen på baKSidan

