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Nyheter:

S100B & S102B
- är de nya benämningarna
p~ de flygplan som tidigare
benämnts TP 1008 (FSR 890)
och TP 1028.
Bokstaven S står i dessa fall
för spaning - både radar- och
signalspaning. Avsikten är att
bättre ange respektive flyg
plans egentliga användning 
område. Det är Försvars
maktens flygplan Saab 340B
med ryggåsradarn PS-890
och Culfstream C.4 i special
utförande som ändringarna
gäller.
Dessa flygplan ingår som
viktiga de/komponenter i det
nya flygvapnet och Cripen
systemet.
•

p , och Gripen
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SI Cripell
n ny generation av stridsflygplan utvecklas
i vår omvärld. De kom mer att vara opera
tiva runt sekelskiftet. Den nya tekniken
medfö r helt nya taktiska situationer.
JAS 39 Gripen är ett av den nya generatio
nens flygplanssyste m som tillsammans med ut
veckl in g och förnyelse inom lednings- och in
fo rmationssystem, stridsledning, samband och
basfunktioner utgör kärnan i Försvarsmaktens
fra mtida flygvapen.
Vi i den befolkningsmässigt lilla nationen
Sverige har teknologisk och industriell kompe
tens att ta del i och utveckla flygindustrin i
Europa. Vårt lands flygtekniska kompetens är
högt respekterad i andra länder och flera
nationer strävar efter samverkan med oss
inom f1yg- och rymdteknikens om råde. Det
skall vi vara stolta över.

gon tveksamhet beträffa nde Gripen-systemets
operativa förmåga i den fram tida hotbilden.
Frågorna rör mera hur många flygpl an vi
behöver och vad de får kosta. För att klara
omställn ingen till det nya krigets krav behöver
även våra Jaktviggen-flygplan ersättas med
Gripen-systemet i början av 2000-talet - om
flygstri dskrafterna skall kunna ge önskad ef
fekt.
Gripen-systemet är budgetanpassat för små
nationer. Jä mförelser med andra länders kost
nader fö r motsvarande flygsystem visar, att de
bli r minst tre gånger så höga.
Vid projekteringe n av Gripen-systemet har
totalekonomin spelat en avgörande roll. God
ekonomi har erhållits genom balans i fl ygpre
standa, tillgänglighet och låga kostnader fö r
underhåll . För avsatta pengar kommer våra
operativa chefer att få ett flygsystem som med
ger stor flexibilitet i utnyttjandet.

• • JAS 39 Gripen är utvecklad fö r att möta
de krav som den nya stridsmiljön innebär. En
stridsm iljö som kännetecknas av att vi måste • • Ekonomi, hotbilder och säkerhetspolitis
ha fö rmåga att leda informationskriget, behärs ka bedömningar inför 2000-talet diskuteras
ka och dominera manöverkriget, genomföra
inför kommande fö r
precisionsattacker och skydda egna stridskraf
svarsbeslut. Vår för
svarsmakt måste i fram
ter.
tidens manöver- och
Just nu pågår flygproven av Gripen-systemet
informationskrig inne
för fullt. Flygvapnet förbereder sig för att ta
hålla ett tillräckligt
emot JAS 39 Gri pen och påbörja utbildning av
antal Gripen-divisione r
de första Gripen-divisionerna vid fl ygflottiljen
F 7 i Såtenäs.
fö r att vi skaU kunna
försvara hela vårt land.
Den tvåsitsiga versionen av Gripen - JAS
39 B - blir ett mycket värdefullt hjälpmedel i
utbildningen. Den kan inte bara användas som
utbildningsplattform med flyglärare utan ock
så för taktisk flygstridsutbildning. Vid omskol
/
ning av fö rare som tidigare enba rt flugit första
och andra generationens fl ygplan (t ex J 35
Draken) är JAS 39B en nödvä ndighet.

•

• • Jag upplever i dag at1 det inte råder nå
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Kent Barrskog
Flygvapenchef
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•

Med Gripen-systemet utvecklas stridsdoktrinerna

Kri8
föringen
har varit hän
visad till land
och hav ända till
dess att historiens förs
ta flygning genomfördes i
KittY Hawk år 1903. Precis
som land- och sjömiljöerna har
flyg/rymdmiljön sina fördelar och
begränsningar. För att förstå kriget i
den här nya miljön kan det underlätta att
kort titta på ytmiljöerna och hur dessa har
påverka t krigskonsten.

landkriget är en erfarenhet att en
stridande som har kontroll över en
högre terräng har fördelar över sin
motståndare. Dessutom kan en stri
dande från en högre nivå utnyttja gra
vitationen. Han använder lägesenergi
och omvandlar den till rörelseenergi
då han slår mot en fiende. En stridan
de på lägre höjdnivåer måste arbeta
mot tyngdkraften då han anfaller en
motståndare högre upp. Förutom att
bekymra sig över höjdskillnader måste
marktrupper ta itu med landytans
komplexitet. Denna påverkar möjlig
heter till förflyttningar och överlev
nad.
Sjön har inte samma komplexitet
som land. Dess särskilda natur ger
emellertid upphov till några unika
hänsynstaganden . För att existera till
4

sjöss och inte minst för att röra sig och
strida behöver människan fartyg. Far
tygen ä r nyckel n ti II rörl ighet och
överlevnad. Fartygens form och stor
lek påverkar var de kan röra sig, hur
fort och under vilka olika vädermässi
ga sjöbetingelser. Utformningen på
verkar också överlevnadsförmågan på
en rad olika sätt. Ökar man storleken
kan överlevnadsförmågan öka genom
att fartyget blir svårare att sänka. Men
ett större fartyg går lättare att finna
och träffa . Utformningen påverkar
också antalet vapen fartyget kan bära,
vi Iket påverkar försvarsförmågan, och
hur långt det kan skjuta ut över havet
eller in mot land.
Det finns en distinkt och naturlig
gräns mellan land- och sjöstridskrafter
men också en övergångszon där land

stridskrafter kan påverka sjöstridskraf
ter och vi ce versa. Sjöstridskrafter kan
användas för att uppnå vissa mål i en
landoperation. Landstridskrafter kan å
andra sidan användas för att skydda
hamnar osv. Men bortom övergångs
zonen måste emellertid land- och
sjöstridskrafter strida oberoende av
varandra. Det här betyder inte att
ansträngningar hos den ena inte
påverkar den andra, men det betyder
att deras aktioner aktivt påverkar
varandra bara i övergångszonen.
• • Med introduktionen av flygplanet
gick kriget in i en tredje dimension 
flyglrymdmiljön . Den vertikala dimen
sionen har två karakteristika som
väsensfullt skiljer dem från ytmiljön.
För det första har flyglrymdmiljön bara
FlygvapenNytt nr 1/95

en distinkt gräns - jordens yta. Inga
sidogränser hindrar rörelsen inom mil
jön. För det andra sträcker sig miljön
upp mot "oändligheten ". Nyckelele
mentet hos bägge dessa karakteristika
är förmågan att röra sig i höjdled, vil
ket i sin tur leder till flygstridskrafter-

nas egenskaper: Perspektiv, fart,
avstånd och tred imension el l manöver
förmåga.
En av de tidiga visionärerna om
flygstridskrafternas betydelse, general
Giulio Douhet (1869-1930), sade:
"Jordens yta är luftens kustl i nje."

Flygstridskrafterna
i det moderna kriget
De tidiga visionärerna, Giulio Douhet,
William Mitchel , Hugh Trenchard och ~

Med de nya typerna av vapen uppnås mycket hög grad av precision. Man kan också registrera träffresultat och i realtid över
föra informationen till bl a stridsledningen. - Bilderna är från Kuwaitkriget och visar direktträffar av precisionsvapen.

FlygvapenNyll nr 1/95

5

ledningscentraler i Bag
andra, som funderade
dad, broar i närheten av
över flygstridskrafternas
Med insats av kryssningsrobotar typ Tomahawk, som
betydelse var måhända
Basra och irakiska strids
precisionsnavigerar på egen hand mot förutbestämda
alltför tidigt ute med sina
vagnar.
mål, kan vapeninsatser göras på betryggande avstånd
löften om för mycket för
med bibehållen träffsäkerhet.
Det börjar bli mer och
snabbt. Men i princip har
mer klart hur flygstrids
historien visat att de hade
krafterna kan dominera
rätt. Trots att de tidiga
det moderna stridsfältet.
tänkarna inte hade någon
De skapar andra möjlig
större erfarenhet av hur
heter respektive begräns
man skulle använda flyg
ningar för de ytbundna
stridskrafter och trots tek
stridskrafterna att strida,
niska brister inom områ
de formar operativa mön
den som lastförmåga,
ster, öppnar valmöjlighe
materialkännedom och
ter och förnekar samtidigt
bränsle, hastighet, räck
motståndaren att operera
vidd ,
vapenprecision,
fritt inte bara operativt
navigering, möjligheter
utan även strategiskt.
att uppträda i mörker och
dåligt väder osv, insåg de
Betrakta följande:
ändå klart de nya möjlig
heterna .
e Markbundna strids
I dag med 90 års erfa
krafter har stora svårighe
renhet, som spänner över
ter att operera under tryck
ett spektrum av konfl i kter
aven fientlig motståndare
och efter en överväldi
med starka flygstridskraf
terna kan man bekämpa olika stridan
gande teknisk utveckling som till stor
ter - om de överhuvudtaget kan
del har löst begränsningarna hos de de förband och man kan utkämpa
operera.
tidigare flygstridskrafterna, kan vi med 01 ika slags krig:
e Understödda av starka egna flyg
fog hävda att flyget har mycket stor
stridskrafter kan ytstridskrafterna
ei vad som kallas lågintensitetskon
betydelse i den moderna krigskonsten.
operera mera fritt och effektivt. För
flikter kan flygstridskrafterna ge
Utvecklingen av system med förmå
de markbundna förbanden återställs
markstridsförband - som bekämpar
ga att lämna jordens yta och att opere
en hel rad med möj I igheter som
gerilla - fördelar och det understöd
ra på militärt nyttigt sätt har öppnat
annars skulle ha varit stängda för
som behövs. Det kan röra sig om
den tredje dimensionen i krigskons
dem.
snabba förflyttningar, flygspaning
ten . Den mest uttalade förändringen,
och omedelbar och stor eldkraft.
som har initierats av flyglrymdkriget,
Flygstridskrafterna har ytterl igare en
e i ett konventionellt krig är det bara fördel. Samtidigt som de kan ge un
berör sambanden med tid-avstånd och
flygstridskrafterna som kan sättas in
geografin. i det förgångna var krig en
derstöd till mark- och sjöförband kan
samtidigt mot vilken typ som helst de operera fritt och obundna av
relativt långsam aktivitet, som kunde
av mål - strategiska, operativa och
utvecklas till ett statiskt skyttegravs
ytstridskrafternas aktiviteter. Men inget
taktiska . Detta visades med all tyd av detta skall ses som en förnekelse av
krig. Kriget begränsades till en be
lighet i Kuwaitkriget, med mål som
stämd, avgränsad del, fronten , och ti II
de ytbundna stridskrafternas roll . inget
i tiden sekvensiella för
luftkrig är meningsfullt om
lopp. introduktionen av
det sker helt isolerat.
den tredje dimensionen
har överkommit de geo
Gemensam plan styr
grafiska begränsningarna .
Motståndaren kan påver
kas på djupet av sitt
Alla typer av stridskrafter
område. Detta kan ske
måste samordnas i en
överraskande. Effekten i
gemensam
operativ plan .
detta avseende förstärks
Att bekämpa rätt mål med
om plattformarna har
rätt medel vid rätt tillfälle
stea I th / smyg-kara ktär,
är
det väsentliga. Det är
dvs om de genom sin ut
dock så, att i det tredi
formning är svåra att upp
mensionella kriget får
täcka.
flygstridskrafterna en klart
större betydelse än tidiga
re. Redan Douhet påpeka
Hävstångseffekten
de:
"Användning av land-,
Flygstridskrafternas egen
sjö- och flygstridskrafter
skaper ger möj I igheter att
skall dirigeras mot ett enda
strida asymmetriskt och
mål, att vinna. För att
att utöva en hävstångsef
uppnå maximal effekt
fekt. Detta gäller från den
måste dessa stridskrafter
US Air Force första vapeninsats under Kuwaitkriget skedde på natten med
stora strategin till den
koordineras och vara i har
"smygflygplanet" F-117A Nighthawk, som fångade in målet i sitt FL/R
individuella duellsituatio
moni med varandra. De
sikte (Forward Looking InfraRedJ och släppte en laserstyrd 900 kg bomb
nen. Med flygstridskraf
mot en kommunikationscentral i Bagdad.
tre stridskrafterna skall
6
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fungera som ingredienser - eller fakto
rer - i en enda helhet där de bästa
resultaten bara kan ernås om rätta pro
portioner av ingredienserna används."
Det tredimensionella kriget har
påverkat krigskonsten genom att för
ändra relationen tid-avstånd. Kriget
har blivit ett nästan ögonblickligt ske
ende. Det har givit befälhavare ytterli
gare sätt att skapa problem för en mot
ståndare men också fört med sig krav
att kunna skydda sig mot vad en fien
de kan åstadkomma. Förmågan att
röra sig i den tredje dimensionen ökar
inte bara kraven på gemensamt upp
trädande och samarbete mellan land-,
sjö- och flygstridskrafterna utan ger
också skäl till gemensam utveckling.
De snabba stridsförlopp som vi har
att vänta oss i framtiden ställer stora
krav på våra lednings- och underrät
telsesystem. Det gäller att komma i
takt med motståndaren; helst ligga
före i det operativa skeendet. Lika
betydelsefullt är om vårt militära för
svar är väl utformat i förhållande till
de påfrestn i ngar det moderna kriget
innebär för samhälle och försvars
makt.

Försvaret i den nya tekniken
Genom teknikens utveckling skapas
ständigt nya förutsättningar att föra

strid. Uppträdande och teknik måste
ständigt anpassas till varandra för att
ge optimal effekt. Denna ständiga öm
sesidiga påverkan är mycket påtagl ig i
dag när teknikutvecklingen går fort.
Förmågan ti II rörl ighet med stridskraf
ter ökar samtidigt som tidsförhållande
na för beslut och åtgärder på alla
nivåer minskar.
En ny generation av stridsflygplan
utvecklas nu runt om i världen - även
i närområdet. De kommer runt sekel
skiftet att vara fullt operativa och de
kommer att med den nya tekniken
kunna agera i helt nya taktiska situa
tioner. Sverige har genom JAS 39 Gri
pen fått sitt första flerrollsflygplan i
den nya generationen.
Utvecklingen inom högteknologin 
som områdena avionik och gränssnitt
människa/maskin, sensorteknik, infor
mationsteknik och datateknik - blir
alltmer betydelsefull. Dessa och andra
blir för människan länken in i den nya
krigskonsten .
En liknande snabb utveckling sker
även inom ledningssystem, stridsled
ning, samband och basfunktioner. Det
som har möjliggjort denna förändring
är bl a utvecklingen inom informa
tionsteknologin. Datakraften är kun
skapsintensiv och den skapar nya för
utsättningar för taktiska dispositioner,
taktikutveckling, utbildning och sy
stemutveckling och den ställer krav på
integrering av olika system.

Teknik och taktiskt uppträdande går
hand i hand. Utvecklingen behöver
emellertid styras och samordnas för att
vi skall få vad vi vill ha och inte bara
få vad som erbjuds.
Modern teknik skapar nya förutsätt
ningar och förändrar yrkesroller, ar
betsmiljöer, organisationsformer och
sättet för människor att kommunicera
och lära. Utvecklingen går fort, ibland
oroväckande fort, och skapar osäker
het.

Gripen rätt pusselbit
JAS 39 Gripen är ett stridsflygplan som
är avsett för det framtida stridsfältet.
Det är inte bara ett stridsflygplan utan
ett vapensystem som aktivt stöttar
piloten att välja de mål som är lämpli
gast. Vapensystemet JAS 39 Gripen
hjälper piloten att spana av luftrum
met och slagfältet med hjälp av senso
rer och optiska medel som bearbetas
av datorsystem. Informationen kan via
datalänk flöda mellan flygplanen
inbördes eller mellan flygplan och
ledningssystem på marken. I den två
sitsiga versionen av Gripen kan man
också ha med sig en stridsledare i
baksits som på ett mera omedelbart
sätt än tidigare kan leda verksamhe
ten.
Datalänken ger nya taktiska möjlig- ~

SYRle-översikt
~
_ _ < -r ' .

-

Stridsflyg

Luftvärn

Flygkommand0staber

Vädercentraler

RrgcjT

Marinkommand0central

Civilförsvars
alarmering

De moderna striderna utkämpas i ett informationsnätverk. En mängd olika aktörer samverkar i
nätet och strävar tillsammans efter informationsherravälde. - STRIC är ell landsomfattande system
av ledningscentraler för luftbavakning och stridsledning av våra flygstridskrafter.
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heter och förlänger den interna data
bussen till andra flygplan i området
och tillåter dem att dela information
från system och sensorer. Gripens
information ssystem, som är baserat på
multisensorintegrering och sys tem för
analys och takti skt stöd, ger piloter
och stridsledare möjligheter att agera
på ett i flera avseenden annorlunda
sätt än tidigare .
Fyra Gripen-flygplan under attack
uppdrag mot markmål kan uppträda
radartyst för att inte avs löja sin närva
ro. En femte Gripen kan uppträda som
jaktskydd och med sin radar spana av
I uftru mmet efter fientl ig j akt. Informa
tionen från den femte Gripen kan via
datalänken överföras till de attacke
rande Gripen-pl anen. D essa får alltså
information på sina skä rmar som om
deras radar va r aktiv. På liknande sätt

/
...;I _ " '.

som står uppställt på plattan, så är det
faktiskt ett paket med kunskap v i ser.
Visserligen väldigt snyggt förpackad
kunskap, men ändå kunskap. Ändrar
vi i kunskapen (mjukvaran ) får v i ett
flygplan med nya egenskaper, ett flyg
plan som t ex kan utföra rörelser som
inte tidigare varit möjliga. Det är detta
som ger utvecklingspotentialen. Och
det är mjukvaran som ger de nya mÖj
ligheterna.
Som i alla system som skall hantera
inform atio n är människan emellertid
den centrala komponenten. Människan
sätts verkligen i centrum. Med Gripen
systemets avancerade funktioner får
piloten möjligh et att lö sa en uppgift
på flera sä tt oc h att variera taktiken
mer än m ed dagens system.
Gripen- systemet, som helhet, med
alla sina stödfunktioner är ett gigan

.

ROll-out i oktober

Den dubbeisitsiga versionen av Gripen, benämnd JAS 398, iir inget vanligt skolflyg
plan - är en taktisk stridsskolbänk med krigsuppgifler. 398 kan medföra en operatör
eller en stridsledare när så är behövligt.

kan rada rinformation om m arkmå l
överföras till tys ta Gripen-flygplan.
I jaktrollen finns också en rad
intressanta kombinationer. Man kan
tänka sig att ett Gripen-flygplan som
uppträder tyst får information om ett
luftmål från ett annat Gripen-plan
med radarn aktiv, smyger sig på och
utnyttjar informationen för att skjuta
ned målet. Det är till och med mÖjligt
att använda radarstrålen från rotekam
raten för de egna radarrobotarna.

Gripen ett kunskapspaket
Kännetecknande för mjukvarubasera
de system (datorsystem) är att de är
kunskapsintensiva. Mjukvaran är kun
skap och kunskap är immateriell. Det
är därför G ripen-systemet kan betrak
tas som en ku nskaps- eli er ta nkemo
dell. Betraktar vi et t Gripen-flygplan
8

tiskt nätverk, nästan av organisk natur.
Det är svårt att särskilja själva flygpla
net från t ex ledningssystemet och
bassystemet. JAS 39 Gripen kan alltså
betraktas som ett helhetssy stem. I
detta ingår vapen/motmedel, lednings
centraler och flygbaser. Hit hör STRIC,
som är ett ledningssystem. Dess hu vud
uppgifter är att bevaka militära flygakti
viteter över vå rt land och at! leda egna
fl ygst rid sk rafter mot inkräktare.
Om man v ill få en inblick i det
spektrum den moderna information s
teknologin spä nner upp, kan man tala
med en stridspilot. Han eller hon
" lever" i en infologisk värld (data rym
den). Piloten måste således vara såväl
systemkunnig som kreativ. Vid de svens
ka flygförbanden skapas ideer för sy
stemutveckling, taktikutveckling och
utbildnin g samtidigt som flygandet i
sig självt ställer krav på mångsidighet
och fantas i. Utvecklingen kräver an
vä nd arnärva ro. Här finns erfarenheter

so m är värdefulla även utanför den
egna kretsen.

Utbildningen
Studier av flygkrig och utbildning för
ett sådant leder ti II en särski Id sorts
expertis och ett speciellt förhållnings
sätt. Pilotens synsätt eller inställning är
med nödvändighet olika andras. D et
refl ekterar begrepp som fart, avstånd
och flygstridskrafternas förmåga lika
väl som hot och överlevnadsmöjlighe
ter. Flygarnas synsätt och kunskap är
av olika skäl på många sätt unika och
de är svåra att förmedla.
Sjömannens och marksoldatens
värld begränsas av horisonten och den
är i mycket en del av det vardagliga
livet och den instinktiva förståelsen.
Det är annorlunda med flygförarna.
Kunskapen om deras erfarenhet är inte
särskilt spridd. M ycket få människor
har ju flugit ett modern t stridsflygplan
eller funderat öve r flygkriget. Det finns
heller inga (ell er vä ldigt få ) be
skrivningar eller populär information
som speg lar flygarnas sätt att tänka
och agera.
Piloterna måste förstå och tillämpa
de olika betraktelsesätt som uppkom
mer genom att agera i den speciella
miljö flygkrig et spänner över. Hur
utbildar man då människor att hantera
de nya systemen? Vilka ege nskaper
skall människorna ha för att kunna
fungera effektivt i framtidens förband?

Att träna det oförutsedda
Utbildning hand lar nästan alltid om
situationer som åtminstone någon har
förutsett. Man komm er aldrig i utbild
ningen att kunna täcka alla de varia
tioner som verkligheten kan tänka s
välja mellan. Därför måste en v ikti g
del i utbildningen vara att träna den
ens kilde i att agera i oförutsedda
lägen. Man måste träna sig i att hante
ra de oförutsedda. En militär sta bs och
en so ldats främsta adelsmärke är för
mågan att handskas med det osäkra.
Människan måste ta befälet över tek
nikutvecklingen och datorerna och
använda dem som de hjälpm ede l de
är. Att okritiskt överlämna beslut, som
inte är av trivial natur, är det samma
som att abdikera. Detta fokuserar
intress et på utbildning.
Morgondagens flygplan komm er att
vara mycket lätta att flyga . Men å
andra sidan också mycket krävande.
Det gäller ju att fullt ut utnyttja deras
taktiska kapacitet som vapensystem .
Skälet till detta är lätt att finna. Det
framtida stridsflygplanet är i själva
verket flera flygplan i ett: ett mycket
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Informationsteknologin används fli
tigt i utbildning överallt. En elev kan
med bl a pekskärmen (interactive
video disc) simulera en bit verklighet
och därmed öka förståelsen för kom
plexa skeenden.

kapabelt jaktfl ygp lan för både närstrid
och strid på stora avstånd , ett solitt
och precist attackflygplan som kan
strida och överleva i en mycket hotfull
omgivning. Till detta kommer att flyg
planet medför en mängd vapen, från
enkla sådana till mycket "smarta". De
här vapnen kräver alla olika anfalls
teknik och stridstekniken med dem är
av helt olika karaktär. Som om inte
detta är nog, kommer piloten att
under hela stridsuppdraget få ta del av
en konstant flod av taktisk informa
tion. De här olika rollerna kommer i
vår svenska JAS 39 Gripen ocks å att
omfatta span i ngsfu nktioner.
Flygstridskrafterna måste kunna
operera i samtliga roller i alla vädersi
tuationer under både dag och natt.
Enbart nattuppdragen är i sig själva
särpräglade och komplexa utmaning
ar. Utöver den komplexa flygstridsmil
jön med ständigt ökande hot kommer
de olika rollerna att vara alltmer krä
vande . Visserligen kommer avfyrandet
av varje vapen att vara enklare än da
gens, men deras skjutprofiler tillåter
en mycket större frihet i skjutlägen.
Varje läge och situation har sina för
och nackd elar och de måste helt för
stås av piloterna. Den potentiella mot
ståndarens förmåga måste också noga
studeras.

Utbildningsproblem ?
Utbildning i jaktrollen måste integre
ras med utbildning i attackrollen och
dessutom kompletteras med utbild
ning i spaningsrollen. Här hamnar vi i
grundproblemet. Hur stor minskning i
professionalismen i en roll är vi be
redda att acceptera för att uppnå en
fullgod kompetens i en annan? En
enkel lösning på problemet med över
belastning skulle naturligtvis kunna
vara att minska antalet roller en pilot
har att utföra . Men då tappar man
ändamålet med ett flerrollsflygplan . Ett
sådant ska II j u snabbt ku n na väx la
mellan de olika rollerna och sättas in
alltefter krigets behov. Eller har vi råd
att utbilda ett stort antal piloter och
låta dem bli specialister inom någon
eller några av rollerna?
Produktion av JAS 39B, den tvåsitsi
ga versionen av Gripen, är nu i full
gång. Den är avsedd att användas för
taktisk utbildning av Gripen-piloter.
JAS 39B har samma utrustning som
JAS 39A med undantag för automatka
nonen. 39B är därför operativt an

vändbar. En nödvändighet för ett mo
dernt flygvapen.

Kostnader
och teknikutvecklingen
Orsaken till att flygplan, och förresten
alla tekniska system , blir dyrare och
dyrare är strävan efter större och större
kostnadseffektivitet. Dvs varje fl ygplan
skall ha bättre och bättre prestanda
och mer och mer funktionalitet - en
grundläggande ryggmärgsreaktion hos
en teknikgren. N y teknik tillförs stän
digt och gör detta möjligt.
Nu skall man naturligtvis inte extra
polera matematiska kurvor på det här
sättet. M en de beskriver ändå en ut
vecklingstendens. Vad som har skett
med JAS 39 Gripen är emellertid att
trenden har brutits. Det är den moder
na högteknologin som ligger bakom
trendbrottet. D essutom har man med
ett flerrollsfl yg plan minskat totaIbeho
vet av antalet flygplan . Internationellt
är därför Gripen ett utomordentligt
billigt flygplan. Man har lyckats stop
pa kostnadsstegri ngen.
Stridsekonomiskt innebär Gripen
konceptet ett nytt grepp. Man kan i
utformningen av ett fl ygst ridssystem
välja att maximera vissa prestanda.
Det är då lätt hänt att kostnaderna
skjuter i höjden. Man tvingas av eko
nomiska skäl att anskaffa ett mindre
antal flygplan än vad behovet föreskri
ver. Detta är inte god stridsekonomi.

• • I Gripen-systemet har man valt
att balansera flygprestanda, tillgänglig
het, underhåll och gränssnittet mellan
människa och maskin. Dessutom
kommer Gripen att ingå i ett större sy
stem tillsammans med andra deIsy
stem (bassystem, ledningssystem m m).
Utöver detta har Gripen möjlighet att
effektivt samverka med andra delal' av
Försvarsmakten (mark- och sjöstrids
krafter). Alltsammans kräver naturligt
vis ett mycket väl utvecklat informa
tionssys tem. Att integrera människan
och maskinen gavs den högsta priori
teringen vid konstruktionen av Gri
pen. Att minska arbetsbelastningen i
förarrummet är väsentligt för att möj
liggöra för piloten att fatta de korrekta
besluten vid rätt tillfälle.
Det är helhetssynen och avvägning
en mellan olika faktorer som ger flexi
biliteten, stridsvärdet och stridsekono
min. Det är sammankopplingen av
strids- och systemegenskaper som ti 11
låter flygplanet att överleva och att
fortsätta att operera framgångsrikt.
Gripen har konstruerats för högt upp
dragstempo, hög uppdragsproduktion
och stridseffektivtet. Samtidigt skall
flygplanet uppfylla stränga krav på
flygsäkerhet, utbildning och låga ope
rativa kostnader.

Kunskapskriget
Informationsteknologin har på ett
explosivt sätt ökat mängden informa
tion som nu rör sig runt i världen. ~

Datarevolutionen,
ök
kulärt. Men bakom allt
Detta är US Air Force modernaste stridsflygplan, F-22,
ningen av satelliter, kopi
sa mmans låg programva
som dock ännu bara flugit i prototypstadiet. Ett luftöverlägsenhets
eringsmaskiner, elektro
ra och programvara är
med bl a samma styrsystemsleverantör som till vår JAS 39 Gripen.
flygplan
niska nätverk, databaser,
kunskap.
Kunskap är
faxar, kabel-TV och en
något
mänskligt
och
m ångfald informations
någo t immateriellt. Vad
hanteringss ys tem
och
so m inte visades på TV
komm un i kationstekn i ker
var "programvarusolda
har skapat ett ständigt
terna" ... av vilka de fles
växande flöde av bilder,
ta var civila.
symboler, statistik, ord
Programvaror håller på
och ljud. Man kan tala
att ändra den militära
om en "big bang" av
maktbalansen. Här kan
kunskap som hela tiden
det förtjänas att påpeka,
expand erar.
at t informationsexplosio
Land, mekaniskt arbe
nen är i sin grund en c iv il
te, råmaterial och kapital
företeelse. Vi ser nu hur
detta och andra c ivil a
var produktionsfaktorerna
i industrisamhället. I kun
ideer på ett alldeles nytt
sätt påverkar militära
skapssamhället utgör kun
ska pen - brett definierad
aktiviteter. Det år inte
so m data, information,
längre militären som år
tekn ikdriva nde.
bilder, symboler, kulturer,
ideologier och värden 
de centrala resurserna i
Kunskapsdoktrin
ekonom ierna.
Har man rätt d ata,
information eller kun
krigskonsten. Tydligast ser vi det i hög
Allteftersom kunskapskri get börjar ta
skap är det möjligt att i produktionen
teknologiskt utru stade förband. Vårt
form dyker ett nytt slags kunskapskri
minska alla andra in gå ngsfak torer.
fl ygvape ns divisioner är goda exem
gare upp, intellektuella m ed öv erty
Företagens och organisationernas reel
pel. Överhuvudtaget är flygstridskraf
gelsen att kunskap kan vinna eller för
la värden beror mer på ideer, kunskap
hindra krig. Men krigens historia är
ternas dynamiska utveck ling den mest
och information I medarbetarnas
markanta rörelsen in i kunskapskri get.
också h istorien om doktri ner na. Vad
huvuden och i databaser än i tillverk
som långsa mt håller på att utve ck las
ningsverkstäder, löpande band, lastbi
• • U nder Kuwaitkriget v isades på ett
nu är en kunskapsdoktrin.
lar eller andra fysisk a tillgångar. Kapi
Hittill s har den här doktrinen till
dram atiskt sätt vä rlden över hur
talet är baserat på humankapital.
vapen behängda stridsflygplan startade
största delen handlat o m telekri gförin g
från han garfartyge ns däck, hur heli
- att slå ut motståndarens radar, på
Ring ut det gamla ...
verk a hans datorer med v irus, använ
koptrar svepte fram över öknen och
da robotar för att förstöra hans infor
hur olika typer av robotar med prec i
sion sökte sina mål och slog ut dem.
mations- och ledningssystem eller att
Massproduktion har bl ivit en föråldrad
lura honom med falska sign aler och
Allt detta var i högsta grad spektametod. Information sin
annat. Det har alltså rört
tensiv, robotiserad till
sig om prak tiska saker.
verkning till åter va ria
M an har därför kanske
tionsrikedom och kund
missat att kunskap är
anpassning. De stora
imm ateri ell.
fabriksan läggn in garnas
I det nya kriget blir
tid är ute. Arbetarna som
kun skap en strategisk till
med sina muskl er utför
gå ng. D et bet yder att
ständigt samma rutinar
kunskapskriget inte bara
bete har ersatts av små,
handl ar om underrättel
differenti erade arbetslag .
ser p å stridsfältet/strids
Storskaligheten har blivit
rymden, taktiska anfall
ett minne blott eller är på
på motståndarens radar
väg att bli det.
eller kommunikationssy
De stela, b yråkratiska
stem utan att använda
orga n i sa tionsstru kturerna
kunskap för att påverka
Industriepo
upplöses.
motståndarens sätt att
kens företag hade alla
tänka oc h hans informa
samma former av organi
tionsflöde .
sation med pyramidiska
former. Dagens markna
der,
teknologier
och
Fyra
kundbehov växlar så
nyckelfunktioner
snabbt att byråkrati sk I i k
Detta är ryssarnas modernaste stridsflygplan Suchoij Su-35.
formighet blir ett hinder.
Har elektriskt styrsystem inklusive nos vingar. Har också bakåtriktad
Det nya, kunskapsin
Kunskapskriget innebär
radar bedömt för varnar- och motmedelssystem.
ten siva samhället på ve r
att man försöker få fram
kar naturligtvis också
allt om motståndaren och
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förhindra honom att få kunskap om en
själv. Det handlar om att balansera
information och kunskap till sin egen
fördel, särskilt om man mängdmässigt
i fråga om vapen och soldater är un
derlägsen. På precis samma sätt som i
den civila ekonomin gäller det att
använda kunskap så att mindre kapital
och arbete erfordras. Varje militär
organisation - precis som vilken civil
organisation eller vilket civilt företag
som helst - måste kunna hantera fyra
nyckelfunktioner vad avser kunskap.
Den måste:
~
~
~
~

Inhämta och skaffa kunskap.
Processa och förädla kunskap.
Distribuera kunskap.
Skydda kunskap.

Kunskap är ett mycket vitt begrepp.
Det räcker inte bara med faktakun
skap i det moderna kriget. Under det
s k kalla kriget gav satelliter och andra
faktainsamlare besked om antalet för
band, rörelser, utrustning och annat.
Men avsikter, intentioner hos mot
ståndare, dvs föräd I i ng av ku nskapen,
var fortfarande ett dilemma. Att lösa
detta dilemma är ett av målen i kun
skapskriget och att få motståndaren att
tänka om innan någon konflikt brutit
ut. Mänskliga egenskaper som fantasi
och kreativitet får ett allt större utrym
me.
Mycket inspiration till nytänkande
emanerar från Kuwaitkriget. Detta krig
var dock inte något kunskapskrig. Det
var snarare en blandning av det gamla
kriget och kunskapskriget. Men ten
denserna var tydliga.

på mycket kort tid. Det manar till
eftertanke redan i dag.
Både i öst och väst finns det ideer
om att ytterligare utveckla såväl flyg
som övriga stridskrafter eller att för
stärka redan befintliga förband. För att
möta hot från sådana styrkor krävs stor
flexibilitet och förmåga till snabba
insatser.
Trots att hotet för oss i dag är vagt
och knappt definierbart, är det dock
möjligt att beskriva en hotbild. Men
hotbilden är ny och annorlunda och
den spänner framförallt över ett breda
re register än tidigare. Det handlar om
att beakta allt ifrån en månghövdad
vandring av människor på flykt undan
nöd och kriser till direkta militära
handlingar riktade mot oss, militära
handlingar som kanske utlösts av

typ) måste digitalt kunna kommunice
ra med stridsledningssystem, sensor
plattformar och stridssystem. Det är i
det här sammanhanget man alltså
talar om ledningskrig. Samverkan och
samverkansformerna är här centrala.
I det framtida kriget, informations
kriget, kanske några gram kisel i ett
datorsystem betyder mer än spräng
kraften hos flera ton bomber. Det
handlar om kunskap och förmågan att
kunna utnyttja kunskap.

Nya förutsättningar
Teknisk utveckling och ekonomiska
restriktioner i förening har förändrat
förutsättningarna för krigföring i så

.~

Info~on.kftget
Via da talänk kan kunskap om motståndaren utväxlas i realtid mellan flygplan i de
egna flygförbanden men även mellan flygplan, stridsledningscentraler och krigsbaser.

Nya utmaningar
Inte sedan omvälvningarna i det första
världskrigets spår har Europas karta
ritats om så snabbt och så ofta som
u nder de senaste åren. Den pol i ti ska
utvecklingen i Europa har varit drama
tisk. Vi har fått en situation, som inte
tedde sig särskilt trolig för bara några
år sedan. Mitt i vår världsdel blossar
blodiga konflikter upp. Den militärpo
litiska världen omkring oss är kraftigt
förändrad. Gammalt hot om ett krig
har förbytts mot kaos, nöd, svält och
umbäranden. Stater splittras, bryter
samman och försvinner. Den gamla
blockbildningen är visserligen borta
men hotbilden är mångtydigare än
någonsin. Det är i dag svårt att förut
säga vad som kommer att hända även
på kort sikt.
Den säkerhetspolitiska utvecklingen
i Europa gör det problematiskt att
beskriva det militära hotet mot Sverige
både i dag och i framtiden. Den histo
riska erfarenheten visar dock att det
säkerhetspolitiska läget kan förändras
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interna spänningar hos något eller
några länder i vårt närområde.
Det är inte lätt att bygga ett försvar
som har att möta så skiftande hot. Till
stor del ligger hotens flexibilitet i den
tekniska utvecklingen. Men högtekno
login kan också erbjuda den varia
tionsrikedom som är nödvändig för ett
försvar. Det behövs också en utveck
ling på den "mänskliga" sidan. Hur
skall människan kunna hantera hög
teknologin?

Ledningskriget
Det är informationen som kommer att
dominera manöverkriget. Den möjlig
gör allting från precisionsangrepp till
att rikta och behålla stridskraft. Att
vinna informationskriget är vägen till
framgång. Våra plattformar i luften, på
marken och ti II sjöss har eller kommer
att få förmåga att processa och flytta
omkring digitaliserad information.
Våra förband (oberoende av vilken

hög grad att en ny konceptuell ram
blivit både möjlig och motiverad. Den
nya ramen, med träffpunktskriget, det
fragmenterade stridsfältet och opi
nionsbildningen i centrum, ökar ytter
ligare incitamenten för rörlighet, lång
räckviddiga precisionsvapen samt,
framför allt, underrättelseinhämtnings
och ledningssystem samt motmedlen
mot dessa.
Mycket av gammal taktik torde få
en minskad betydelse. I gengäld kan
man räkna med ett växande behov av
taktik som förbättrar t ex möjligheten
till dolt uppträdande respektive snabb
kunskapsinhämtning vid stridskontakt.
Dolt uppträdande kan utgöra nyckeln
till överlevnad i ett framtida träff
punktskrig, dvs ett krig dominerat av
styrda vapen. Detta gäller samtliga
enheter och funktioner i försvaret och
i alla skeden. Inte endast de stridande
enheterna när kriget väl har börjat.
Snabb ku nskapsi n hämtn i ng vid strids
kontakt kan utgöra nyckel n ti II ett
effektivt utnyttjande av flexibelt och ~
11

mångsidigt användbara materielsy
stem oc h förband .
Vad det handlar om är fem förmå
gor:
1) All vinna informationskriget.
2) Dominera manöverkrigföringen .
3) Genomföra precisionsattacker.
4) Rikta och bibehålla stridskraft.
5) Skydda de egna förbanden.

I de stora systemen öka r mångfal
den och komp lex iteten. Men helh eten
bl ir större än su mman av delarna.

Gripen-konceptet
i den nya "världsbilden"
För att kun na möta ständigt skiftande
hot, för att kunna passa in i ett nytt
och annorlunda stridsfält och för att
möjliggöra uppnåelse av luftherr avä l
de har Gr ipen -sys temet tag its fram.
Det är otvivelaktigt så att framgång i
str id kräve r lu ft herravä lde . Inga kr ig
vi nn s utan lufth erravä lde. Fl ygstrids 
krafterna har därför blivit mer och mer
betydelsefulla; ja avgöra nde.
Målet för Gripen-programmet är en
avvägd, kost nadse ffektiv förmåga ti II
hög operativ effekt. Sättet att uppnå
mål et är att förverkliga bästa möjliga

kombination av stridskapacitet och
uppdragsti Il gäng l ighet. Stridskapac i te
ten och tillgängligheten är de två
bärande egenskaperna hos Gripens
förmåga till m ax im al, operat iv effekt.
Nyckeln till övergripande st ridsför
måga är sådan a ege nskaper som flyg
prestanda, taktisk om vä rldsb eva kning,
liten signatur, lättf lu gen het, va l oc h
till gång till vapen, bes lutsstöd för pilo
ten och sys temets över levnads möjli g
heter.
Fl yg planets tillgänglighet för att
genom fö ra sitt uppdrag, i fred eller
krig, beror på tillförlitlighet oc h un
derhållsvänlighet, snabb klargöring
och återinsättning, flexibilit et vad
avse r inre system likavä l som yttre last
och ett pris som tillåter operatören att
anskaffa lämpligt anta l flyg plan oc h
vapen för det arbete han har definie
rat.
Vid konstruktionen av Gripen-syste
met har man hel a tid en haft stridseko
nomin i tankarn a. Effektivitet uppnår
man genom att balansera flygprestan
da, tillgänglighet och und erhållsvän
lighet.

Unik fördel
Gr ipen-f lygplanet är ett flerrollsfl yg-

plan. Användbarhet i luftstrid, attack
mot sjö- och markmål samt olika for 
mer av spaning - eller i mer än en av
dessa fö rm ågo r under ett och samma
uppdrag - ger en operat iv fle x ib ilitet
som mö jli ggör en opt imal användning
av G ripen-fl ygplanen i ett krigsscena
ri o.
Kombinerade uppdragsmöjl igheter,
med grupper av JA S 39 Gripen som
b är o li ka alte rn at iv av vapen i varie
rande roll er, har fu llt ut analyserats i
simul atorer och håll er nu på att bli
verkligh et med flygplanen i förbands
tjänst. För första gången är ett enhets
flygplan mäktigt att möta hot utan att
kompromi ssa med prestanda i samtli
ga sina ro ll er.
D etta utsätter en motståndare för ett
särskilt probl em . Möter den po tentiel
le angrip are n en Gripe n-styrka, kan
han ald rig vara säker på hur motdra
gen ser ut mot hans offensiv - hur
många flygplan är tillgängliga, i vilken
roll och var? Tröskeln för hans beslut
höjs påtagligt.
Det är samm ankopplingen av strids
och systemegensk aper utformad för att
möta de stränga operativa kraven som
tillåter fl ygpl anet att över leva oc h fort
sätta operera. Detta gä ll er på all a
nivåer från auto nomi tet med start från
en skada d bas, om nödvä ndigt, till full

lIIus/rationen åskådliggör den bärande tanken kring
Gripen-systemet - dess egenskaper och möjligheter.

Fl ygprestanda

Beväpning
Stridsförmåga
Omvärldsuppfattning

Strid bortom synhåll

Överlevnadsförmåga

Operativ effektivitet
Pålitlighet och
underhållsvänlighet

Närstrid

J

Attack- och span-uppdrag

Servicestöd

Snabb klargöring

Flexibilitet

Budgetanpassad
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Stridsförmåga

let 'illl

",,"lallssvstemets
stlra lä rlelar
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integrering med samverkande strids
krafter (även på land och till sjöss).
Gripen har konstruerats för högt
uppdragstempo, hög uppdragsproduk
tion och stridseffektivitet samtidigt
som flygplanet skall uppfylla strikta
krav på flygsäkerhet, effektiv utbild
ning och låga operativa kostnader.

Ett stridande lag

keförstärkare. Att vinna informations
kriget kommer att vara nyckeln till
framgång i framtida konflikter.

e3 1 en vinnare
Gripen-flygplan i luften eller i bered
skap på marken står i kontinuerlig
kontakt med ledningscentraler eller
varandra genom ett omfattande led
nings- och informationssystem (C 3 1 =
Command, Control, Communications
and Intelligence).
Den säkra datalänken till varje flyg
plan förlänger den interna databussen
till andra flygplan i området och tillå
ter dem att dela information från sy-

gång till , är det förenklade presenta
tionssystemet med bildskärmar ett
betydelsefullt element i människa
maskin gränssnittet. Ett flermodskon
cept som kännetecknas av flerfunk
tionstangenter i skärmarnas ramar ger
valbara och utbytbara presentationer.
De tre bildskärmarna är baserade
på utprövad teknik med ökade pre
standa för upplösning och synbarhet,
som är nödvändigt i de krävande och
skiftande ljusförhållanden som råder i
stridsflygplanets miljö. Skärmarna är
identiska och kan växla funktion. Den
nya presentationsprocessorn är dess
utom fullt färgkapabel.
Presentationen "på vindrutan" ger
både flyg- och siktessymbolik och, om
så önskas, rastrerade videobilder från
elektrooptiska sensorer.
Ett hjälmsiktessystem hål
ler på att studeras och ett
fullt integrerat hjälmmon
terat presentationssystem
som inkluderar siktessym
bolik håller på att ta form.
För att möta krav om
underrättelsei nhämtn i ng
inkluderas i presenta
tionssystemet en framåt
riktad TV-kamera och en
videobandspelare för att
lagra bild-, data- och Ijud
information .

Detta är en unik avvägning mellan
prestanda och ti Ilgängl ighet för högsta
operativa stridseffekt likaväl som för
låga fredstida kostnader. Det är också
det konceptuella grepp som ger den
bästa basen för en anpassning av sy
stemet till andra stridskraf
Foto: FFV Aerotech/Malmen-foto.
ters krav och procedurer.
Det moderna krigets natur
kräver att man strider som
ett lag. Detta betyder inte
att alla stridskrafter skall
vara I i ka representerade i
varje operation. Befälha
vare väljer styrkor från
flygvapen ,
arme
och
marin efter vad som i
varje speciell situation
bedöms nödvändigt och
som finns till förfogande.
Här har Gripen en av sina
styrkor.
Att integrera människan
och maskinen gavs den
Markanpassnaden
högsta prioriteringen vid
konstruktionen av Gripen.
Att minska arbetsbelast
I det svenska flygvapnet
ningen i förarrummet är
utförs klargöring inklude
väsentligt för att möjliggö
rande återtankning, be
ra för piloten att ta de kor
väpning, nödvändig ser
rekta besluten vid rätt till
vice och inspektion av
fälle.
flygplanet aven tekniker
Förenklad systemhante
och fem värnpliktiga med
ring kombinerad med
ett minimum av utrust
"bekymmersfritt" manöv
ning på mindre än tio
rerande av flygplanet och
minuter. Det inbyggda
mångsidiga utbildnings
hjälpaggregatet har kort
hjälpmedel leder till god
reaktionstid och gör flyg
planet oberoende av yttre
piloteffektivitet.
Lägger
man så till lätt hantering
utrustning för beredskap
och motorstart.
av flygplanet på marken,
underhålls- och logistiska
Det här konceptets
stödsystem till ekvationen,
resu Itat är. uppenbart. Stil
får man möjlighet att fullt
leståndstiden är I iten och
ut utnyttja flexibiliteten
logistiska stödkostnader
Med information presenterad på Gripen-pi/otens hjälmvisir öppnas nya
som är inbyggd i Gripen 
är små. Gripens under
taktiska möjligheter för effektivare stridsinsatser och mer framgångsrika
konceptet.
hållskoncept har skräd
resultat.
darsytts att passa använ
Gripen-piloten stöds av
ett man-maskin gränssnitt
darens behov. Styrkan hos
logistikkedjan ligger i dess fle xibilitet
som använder sig av dagens högtek
stem och sensorer. Gripens informa
nologi med datafusion, avancerade
och anpassningsförmågan till under
tionssystem, som är baserat på multi
presentationstekniker och besluts
hållsplanering.
sensorintegrering och system för ana
hjälpmedel. Balanserade stridspres
På samma sätt som med uppdrags
lys och taktiskt stöd är det viktigaste
tanda komplementeras av avancerade
och systemprestanda har underhålls
bidraget till beslutsfattande av piloter
och avvägda systemprestanda .
möjligheterna med Gripen hittat sin
likaväl som markstridsledare.
optimala balans mellan uppdragspro
Med mängden av sensor- och andra
Hjälpmedel att uppnå informations
duktion och logistisk stödkostnad. •
systemdata som piloten i dag har tillöverlägsenhet är en betydelsefull styrFlygvapenNyfl nr 1/95
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et var den l juli 1940 som Kungliga
Skaraborgs flygflottilj, F 7, sattes
upp vid Såtenäs. Beslut härom hade
fattats två år tidigare, efter det att flera orter
diskuterats.
Skälen till att Såtenäs slutligen valdes,
trots platsens isolerade läge, torde ha varit
dels att där fanns ett bra täckdikat fält fritt
från flyghinder, dels goda utbildnings- och
övningsförhållanden. Säkerligen torde också
det ur operativ synpunkt gynnsamma läget
vid ett eventuellt anfall mot Sverige öster
ifrån ha bidragit.
I bygden Tuns historia omfattar flygflot
tiljens 50-åriga tillvaro en kort tidsperiod.
Trots detta har F 7 en framträdande roll i det
svenska militärflygets historia.
Det är drygt 20 år sedan F 7 blev Sveriges
första Viggen-flottilj. För mer än 40 år sedan
fick flottiljen SAAB:s första flygplan utan
propeller, det som kallades J 21 R - (R står
för rea och är detsamma som dagens jet).

Idaghar
F 7 till upp
gift att sätta upp de
två första Gripen-divi
sionerna samt att i flygvap
net utbilda övriga flygdivisio
ner som skall flyga JAS 39 Gripen.
Detta temanummer kommer i huvudsak
att fokuseras på denna uppgift.
Under de närmaste åren kommer F 7 att
vara en flottilj i centrum av flera skäl.
Utöver de ordinarie uppgifterna blir vi ett
arbetande PR-instrument för både Försvars
makten och den svenska flygindustrin, när vi
övergår från Viggen till Gripen.
"Nu har vi byggt färdigt, nu skall vi arbe
ta, flyga, skjuta
och fälla bomber,
hårdträna perso
nalen och se till att
flottiljen kommer i
högsta trim." 
Yttrandet fälldes
av den förste flot
tiljchefen, 1941.
Frågan är om F 7
någonsin
byggt
färdigt eller kom
mer att bygga fär
digt ... annat än
etappvis.
Uppgiften att upp
rätthålla organisa
tion, krigsduglig
het, beredskap och
uthållighet kräver

"'q"
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Vägen till Gripen-pilot går i dag via AjS 31-systemet.
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Gripen är inte längre ett säkerhetspolitiskt
diskussionsprojekt kring några pro to typ- och
provflygplan. Det är i högsta grad en krigs
förbandsangelägenhet för flygvapnet och
Försvarsmakten.
en ständig an
passning av flottil
Jens resurser.
Det ursprungliga moti
vet att förlägga F 7 till Så
tenäs med bl a goda utbild
nings- och övningsförhållanden är
fortfarande grunden för att flygvapnet sat
sar stora resurser just här.
Under 1995 händer mycket vid F 7. Bland
annat färdigställs GRIPfNCfNTRUM, en
toppmodern utbildningsanläggning innehål
lande divisioner, väderavdelning, taktisk ut
provningsenhet, simulatorer, stridslednings
anläggning m m. Dessutom sker inflyttning i
flottiljens tillbyggda flygverkstad. Ombygg
nad av hangarerna sker och sambandsut
byggnaden fortsätter. Slutligen firar vi att
TP 84 Hercules varit baserad vid F 7 och tjä
nat Försvarsmakten i 30 år.

F 7 vill att detta specialnummer av
Flygvapen Nytt skall väcka tillfredsställelse
hos de som arbetar för att skapa förutsätt
ningar för att Gripen skall kunna sättas upp
på förband i tid. Lika viktigt anser vi det
vara, att för allmänheten redovisa vart en
del av försvarsbudgeten går och hur
Försvarsmakten utnyttjar tilldelade medel
för Gripen-systemet.
•

Ny bok om F 7
Redan 1940 myntades uttrycket "Gripenflottiljen" om F 7,
Såtenäs. - Just nu är en bok om F 7 "på finalen",
d v s är under slutframtagning. I den får Du bakgrunden till
varför. Boken innehåller ett mycket stort antal aldrig förr
publicerade bilder som illustrerar ett mycket intressant
material om flottiljens och Såtenäs historia. Boken beräknas
få 300 sidor och görs i formatet liggande A 4, vilket är ett
intressant grepp.
Cirkapriset lär hamna på runt 250 kr. FlygvapenNytf åter
kommer med exakta uppgifter plus postgironummer.
•

• • Mot denna bakgrund kom flygvapen
ledningens erbjudande om att göra ett tema
nummer om F 7 i Flygvapen Nytt lägligt. Till
fället ger oss en möjlighet att för en mång
tusenhövdad läsekrets informera om bak
grunden till de stora satsningar som görs vid
flottiljen.
F 7 har i denna FlygvapenNytt-utgåva i
huvudsak valt att berätta om det som hör
ihop med JAS 39 Gripen samt det som ger
flottiljen en av sina övriga särarter, Flyg
basjägarskolan. Sett i ett större perspektiv är
det viktigt att just nu sprida den kunskap om
JAS 39 Gripen som finns tillgänglig vid det
militära högkvarteret i Stockholm, hos
svensk flygindustri och F 7 i Såtenäs.
FlygvapenNyl1 nr 1/95

1992 besökte Gripen F 7 för första gången.
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Foto: Johnny Lindahl

F

å anade då hur jobbigt det skulle
bli att motsvara dessa förväntning
ar. Bara några månader senare
visade det sig att F 7:s uppgift inte skul
le komma att begränsas till om
skolning av de två egna divisionerna.
Chefen för flygvapnet beslöt i februari
1988 att flyg- och simulatorutbildning
av samtl iga G ri penförare sku Ile ske
centraliserat vid F 7.
Dessutom visade det sig, att F 7 i
linje med pågående effektiviserings
strävanden inom Försvarsmakten,
bland annat ökad decentralisering och
delegering, skulle komma att bli hårt
engagerad i arbetsuppgifter som tidiga
re lösts i dåvarande flygstaben. Detta
kom överraskande och åstadkom
inledningsvis viss förstämning - för att
inte säga viss handlingsförlamning. Så
småningom övergick detta dock i ett
16

successivt alltmer stimulerande och
fruktbärande samarbete mellan F 7 och
dåvarande flygstaben; senare även
andra centrala myndigheter som FMV
(Försvarets materielverk) och Fort F
(Fortifi kationsförva Itn ingen).
F 7 tog redan tidigt 1990 initiativ till
ett par större sammanträden med alla
berörda. Syftet var närmast att åstad
komma ett underlag för byggbehov
med tanke på de tidsförhållanden som
råder inom detta område. Vissa plane
ringsförutsättningar visade sig dock
ännu alltför ofullständiga. Arbetet vid
F 7 fick en annan inriktning under ett
par år. Det inri ktades mot att skapa så
goda personella förutsättningar som
möjligt. Rekrytering och utbildning av
piloter och tekniker prioriterades,
ibland tyvärr till förfång för annan perFlygvapenNytt nr 1/95

sonaL Men det var nödvändigt och har
hittills visat sig vara riktigt.

"Långbänk" födde oro
I juni 1990 fick F 7 formellt uppdraget
att "förbereda omskolningen till JAS
39 Gripen" .
I november samma år bekräftade
Chefen för flygvapnet i sin första pla
neringsinriktning för F 7, att vissa pla
neringsförutsättningar krävde precise
ring och att sådan inte kunde påräknas
förrän i januari 1992 . Därför sku Ile
F 7:s planering tills vidare begränsas
till den inledande perioden och främst
till den egna omskolningen .
I januari 1992 meddelades att vissa
simulatorfrågor fortfarand e var oklara,
varför den slutliga planeringsinrikt
ningen för F 7 inte skulle kunna ges
förrän i april. F 7 började då känna
stor oro för tidsförhållanden i viktiga
byggfrågor och försökte komma fram
åt i dessa. Dåvarande flygchefen me
nade emellertid, att arbetet måste bott
nas i en riktig uppfattning om hur stora
uppgifter F 7 skulle komma att ha och
hur flygutbildningen skulle genomfö

rns.
FlygvapenNyll nr 7/95
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I maj fick F 7 Chefens för flygvapnet
"Preliminära utbildningsplan för flyg
utbildning JAS 39 Gripen" och en
månad senare kom "Planeringsin
riktning inför flygomskolningen till JAS
39 Gripen vid F

Major Bertil Höglund (t v) vid 1. divl"Gustav Röd" är
en av F 7:s blivande Gripen-divisionschefer. Här till
sammans med major Tore Ottosson, chef för 2.
div./"Gustav Blå", framför JAS 39 GRIPEN - fjärde
generationens stridsflygplan konstruerat för kun
skapskrigets krav.

r.

I inledningen till planeringsinrikt
ningen sägs:
" I enlighet med Försvarsbeslut 92 full
följs nu JAS-projektet genom all be
stälJning av delserie 2, JAS 398 (tvåsits
versionen) samt systemflygsimulatorer
till JAS 39 Gripen kommer att ske. JAS
3 98 och systemflygsimulatorer plane
ras att tillföras F 7. En option avseende
en prototyp till JAS 39 taktiska moment
simulatorer föreligger även."

Det var som synes stora "puckar"
som saknades före försvarsbeslutet.
I planeringsinriktningen uppdras åt
F 7 att inför Gripen-epoken planera för
bland annat:
~
~
~
~

Central flygutbildning
Periodisk simulatorträning
Taktisk utprovning
Uppsättning av krigsförband

samt att med den preliminära
utbildningsplanen och planeringsin
riktningen som grund senast den 15
februari 1993 till Chefen för flygvap
net redovisa:

• Behovsunderlag för byggnation
• Övriga konsekvenser
Det var nu den tidigare nämnd a
handlingsförlamningen satte in! Upp
giften var överväldigande.

Födslovåndor
Efter sommarsemester och viss inle
dande handfallenhet kom dock arbe
tet igång. Det tog riktig fart under hös
ten. Alla medverkande kommer ihåg
dusterna kring vad som då kallades
simulatorbyggnaden. Alla hade sin
kunskap och erfarenhet. Alla hade sin
åsikt. Det syntes ett tag omöjligt att
någonsin kunna enas. I takt med att
flygutbildningens praktiska genomfö
rande analyserades blev det dock allt
lättare att se vad som var möjligt och
rimligt. Och så småningom växte det
fram en optimal lösning.
För att göra en lång historia kort
genomförde F 7 redovisningen för
Chefen för fl ygvapnet och vann gehör
för allt väsentligt som mejslats fram
18

Foto: Ulf Fabiansson

under de inledningsvis viljestridiga
men efterhand alltmer konstruktiva
sammanträdena vid F 7 under hösten
och vintern.

Och i dag ser F 7 ut att bl i ri ktigt bra
för JAS 39 Gripens framtid i Försvars
makten. F 7 är beredd att ta sig an
framtiden redan nu.
•
FlygvapenNyll nr 1195
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De
tbildn1ngs Ja
för nya u
tbildning på JAS 39 Gripen sker
till stor del i simulatorer. Med
centralisering av utbildning blir
behovet av antalet avancerade simula
torer mindre. Därmed minimeras
också i nvesteri ngskostnaderna för flyg
vapnet på dyra utbildningshjälpmedel.
Nyttjandegraden av simulatorerna
bl i r högre, vi I ket är kostnadseffektivt.
Dessutom kan organisationen skräd-

darsys för utbildningsuppgiften. Det
skapar goda förutsättningar för hög
effektivitet.
För det andra vinner utbildningen
på centralisering genom att ett förband
specialiseras på utbildningsuppgiften.
Instruktörerna blir genom utbildnings
uppgiften specialister på utbildning.
För det tredje vinner övriga divisio
ner på att utbildningen genomförs cen

traliserad,
eftersom
dessa
efter
omskolning kan ägna sig åt sin hu
vuduppgift att genomföra taktisk flyg
verksamhet i stället för att utbilda nya
piloter under långa perioder.
Utöver detta erhålls genom centrali
serad utbi Idn i ng en effektiv uppfölj
ning och likriktning av taktik m m, inte
minst genom den fortsatta periodiska
simulatorträningen (PST), som skall
genomföras kontinuerligt efter flygom
skolningen.

Vad är nytt?
Utbildningen skall ske i alla tre roller
na jakt, attack och spaning.
Ett stort antal piloter ur Viggen- och
D ra ken-d ivi si onerna
skall omskolas. Från
1999, då F 7 tillförs JAS
39B (tvåsitsversionenl,
skall utbildning också
ske med elever direkt
från den grundläggan
de taktiska utbildning
en (GTU) med enbart
erfarenhet från SK 60
bakom sig samtidigt
med pågående utbild
ning av äldre piloter.
Flygning kommer att
ske i ensitsigt flygplan
direkt efter simulator- ~

JAS 39 Gripen efter
utprovningsuppdrag
med attacklast. I cock
pit ses provflygare
Reino Lidvik från
SAAB.

FlygvapenNyll nr 1/95
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träning med pilo
ter som omskolas
från tidigare Vig
gen- och Draken
divisioner.
Nya
utbild
ningshjälpmedel
i form av domsi
mulatorer,
trä
ningssimulatorer och datorbaserad
utbildning kommer att utnyttjas.

INTENSIFIERAD UTBn.DNlNG
l SEKVNDÄRROLLERNA

\

/

Hur genomförs utbildningen?
Flygutbildningen med omskolning av
piloter ur Viggen- och Draken-divisio
nerna planeras att genomföras centralt
vid F 7 under sex månader (tolv må 
nader för elever utan tidigare erfaren
het från tyngre system). Efter denna tid
skall piloterna kunna utnyttja Gripen i
sådan omfattning att krigsplacering
kan ske.
Den fortsatta flygutbildningen kom
mer sedan att ske vid respektive hem
maförband med instruktörer ur F 7
som under cirka ett år biträder vid den
fortsatta utbildningen.
Under de sex månader som flygut
bildning pågår centralt skall utbildning
ske i alla tre flygslagsrollerna jakt,

JAS 39 GRIPEN
UTBILDNINGSKONCEPT

I

AlTACKUPl'DRAG

SPANINGSlJPl'DRAG

L

JAK"fUPI'DRAG

FLERTALET AV AJS 37 VAPEN
FÖRS ÖVER TILL JAS 39

planeras flygning i cirka 140 tim
mar, varav 80 timmar är i dom- och
momentsimulator.
Flygutbildningen varvas med teori
utbildning under cirka 135 timmar.
Erfarenheterna
från
de
första
omskolningsomgångarna kan givetvis
förändra planerat utbildningsinnehåll.

attack och spaning.
- Utbildningskonceptet bygger vidare
på, att de Viggen- och Drakenpiloter
som omskolas till Gripen har bakgrund
i AjS 3 l-systemet - det vi II säga att
utbildning i attack-, jakt- och spanings
uppgifter redan har genomförts med
vapen- och spaningsfunktioner som
återfinns på Gripen. När utbildningen
påbörjas har piloterna därmed en bred
bas med kunskaper om de system som
återfinns på JAS 39 Gripen.

Mjukstart "hemmavid"
Innan utbildningen påbörjas vid F 7
har dessutom utbildning skett på hem
maflottiljen i ett vad som kallas FAS
O-skede under två till tre månader.
Under detta skede genomförs teoriut
bi Idn i ng, utprovn i ng av flygstridsdräkt,
centrifugprov och medicinsk kontroll
m m, varför utbildningen på simulator
och flygplan kan påbörjas direkt efter
ankomst till F 7.
Utbildningen inleds med ett Fas
l-skede, vilket innebär plattformsin
flygning. Efter fas l-skedet fortsätter ut
bildningen under fas 2-4 med grund
läggande taktisk utbildning i stegrande
svårighetsgrader. Varje fas innehåller
jakt-, attack- och spaningskomponen
ter.
Totalt under dessa sex månader
20

PI!RIODISK
S~TORTRÄNlNG
PA F7

Varför just sex månader?
Utbildning av äldre elever bedöms
kunna ske under denna tid till en till
räckligt hög kompetensnivå, som med
god flygsäkerhet medger fortsatt ut
bildning vid hemmaförbandet.
Den tekniska utbildningen av mark
personalen tar cirka sex månader. Kan
man matcha flygutbildningen mot
denna tid, innebär det att när den tek
niska personalen är utbildad, kan
kompanierna omedelbart påbörja
tjänst på JAS 39 Gripen i flygtidspro
duktion samtidigt med att divisionerna
kommer hem för att påbörja sin fort
satta flygutbildning .
Centraliserad utbildning under rela
tivt kort tid gagnar också den enskilde
pi loten, eftersom lång bortavaro från
hemmaförbandet - framför allt ur
familjesociala skäl - kan vara betung
ande.
Erfarenheter från de första omgång
arna får ge svar på om det satta målet
med sex månader central iserad utbi Id
ning är tillräckligt från flygsäkerhets
synpunkt.

Flera fördelar
Kan utbildningen genomföras under
sex månader, skapas också möjligheter

Erfarenhet från AlS 37 Viggen och därmed
de flesta av Gripens vapen bedöms nöd
vändigt för att genomföra utbildningen på sex månader.

att vid F 7 genomföra utbildning av
annan personal- nödvändiga för orga
nisationen i ledningsstaber m m - samt
att även kunna lösa tillkommande flyg
utbi Idn i ngsuppgifter.
Dessutom kan F 7:s divisioner under
denna tid genomföra egen taktisk flyg
utbildning.
Omskolning planeras ske med en
division per år. Utbildningen av de
första åtta divisionerna AJS 37 och
J 35 planeras vara genomförda år
2003. Därefter kan om del serie tre be
ställs fortsatt utbildning ske av JA 37
divisionerna när de efterhand fasas ut.
Denna utbildningsgång ställer givet
vis extra krav på flygtidsproduktionen.
När den tredje divisionen omskolas är
flygtidsbehovet vid F 7 ca 6000 timm~r
per år. Detta för att täcka behovet for
F 7:s egna divisioner och TU JAS 39
(Taktisk Utprovningsenhet) samt beho
vet av flygtid för utbildningsuppgiften.
Utnyttjandet av simulatorerna ökar
också efterhand som antalet om
skolade divisioner ökar, då dessa divi
sioner skall genomföra periodisk si
mulatorträning under en vecka per
halvår samtidigt med pågående centra
liserad flygutbildning.

Andra kommer först
Planeringen för flygomskolning till
Gripen innebär ett stort arbete för att
klara ut hur utbildningsuppgiften skall
genomföras. Arbetet omfattar pers~
nalplanering, personalstruktur, organi
sation, framtagning av utbildningsan
visningar för teoriutbildning och f~s
O-skedet m m samt förberedelser for
divisonerna inför flygomskolningen.
Andra divisionen (Gustav Blå) är
den division som omskolas först.
Divisionen genomför, som ett led i förFlygvapenNytt nr 1/95

Sista AJ-kullen

beredelserna inför omskolning till
Gripen, system- och taktikutveckling
av AJS 37 Viggen , främst vad gäller de
system som återfinns hos JAS 39
Gripen . Arbetet görs i direkt samver
kan med F 15 (se FlygvapenNytt 4/94),
som ansvarar för taktisk utprovning av
AJS 37 Viggen.
Divisionen har genomfört taktikut
provning av sjömålsrobot 15 och
sedan fortsatt med system- och taktik
utveckling av bombkapsel (BK). Inte
grationsarbetet av PLA (utrustning för
planerin g och analys) till AjS 37 Vig
gen (inkluderat datastav) pågår i full
omfattning. Datastaven lagrar upp
dragsdata dels från planeringen, dels

från flygföretaget. Den utgör därmed
länken mellan planerings- och analys
utrustningen och flygplanet. Genom
datastavfunktionen kan företagsdata
snabbt och komplett matas in i flyg
planets dator, samtidigt som företags
data snabbt kan utvärderas efter ett
flygföretag .
Utöver detta genomförs vid andra
divisionen utprovning av flygstrids
dräkt 90. Den finns i dag i två varian
ter. Syftet med denna utprovning är att
skaffa förbandserfarenheter av flyg
stridsdräkten. Resultaten utm ynnar i att
chefen för flygvapen ledningen faststäl
ler vilken dräkt som slutgiltigt skall
anskaffas.

division
Första
(Gustav Röd), som
under en längre pe
riod varit utbild
ningsdivision, har
nyligen
avslutat
grundläggande flyg
slagsutbildning
(GFSU) av flottiljens
sista Viggen-kull om
tre elever. Stor upp
märksamhet har äg
nats åt luftstridsutbildningen, vilket
resulterat i förbättringar av utbildnings
anvisningar m m. Divisionen genom
för för närvarande spaningsutbildning
för att till sommaren 1995 vara utbil
dad enligt målsättningen för en AjS 37
division. Omskolningstidpunkten till
JAS 39 Gripen gör att "G ustav Röd "
hinner vara en operativ AjS 37-division
under en period före omskolning till
Gripen .
Vidare har divisionerna tillförts per
sonal med kompetens från jaktviggen
UA 37). Flyginstruktörsutbildning har
genomförts med ett antal piloter och
utbildning på militära högskolor har
forcerats för att omskolningen till
Gripen skall kunna
genomföras
utan
avbrott.
F 7:s flygenhet
ligger väl framme i
sitt förberedelsear
bete, även om det
återstår en del. Upp
giften är oerhört sti
mulerande. Det är
med tillförsikt vi ser
fram mot omskol
ningsstart och våra
kommande utbild
n i ngsuppgi f ter. •

AlS 37 Viggen är en bra
plattform för förstegsut
bildning inför omskolning
til/IAS 39 Gripen. Här
träning "på lågan" med
bomb- och motmedels
last. Liknande övningar
görs med Rb 75 Marerick,
Rb 15F och bombkapslar.
FlygvapenNy/l nr 1/95
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Hur utnyttjar vi Gripen-systemets flexibilitet på bästa sätt?
Hur ser det taktiska uppträdandet ut med Gripen?
Hur skall planering, taktisk analys och utvärdering av Gripen
företag gå till?
Hur skall stridsledning av Gripen-företag gå till?
Hur skall dagens Viggen- och Draken-piloter utbildas till
Gripen-piloter?
Hur ser den fortsatta system
utvecklingen av JAS 39 Gripen ut?

Teleobjektivets registering aven
Gripen-pilot under ett provpass.

etta är exempel på frågor som
dag l igen är aktuella vid den
taktiska utprovningsenheten,
TU JAS 39, och som vår taktiska fly g
utprovning skall ge svar på.
TU JAS 39 finns på Malmen i anslut
ning till FMV:PROV (det som förr hette
Försökscentralen ). Organisationen har
successi vt byggts upp och anpassa ts
till uppgifterna. Arbetsuppgifterna är
många och omfattande. Arbetsbelast
ningen är hög men uppgifterna är
inspirerande och TU JAS 39 är i högs ta
grad med och formar vårt framtida
flygvapen.

D

Kompetent bredd
Personalen är rekryterad ur olika kate
gorier. Huvuddelen är piloter, flertalet
med erfarenhet från divisionsledande
befattningar vid jakt-, attack- eller spa
ningsdivisioner. Andra har special
kompetens inom olika områden, t ex
lednings- och inform at ionssystem samt
underrättelse- och utvä rderingstjänst.
Kännetecknande för personalen vid
TU JAS 39 är bred kompetens, stor
erfarenhet samt mycket vilja och stor
förmåga.
Taktisk flygutprovning skall genom
föras av TU JAS 39 innan omskolning
en av F 7:s båda divisioner påbörjas.
Genomförandet sker i huvudsak från
Malmen. Flygverksamheten vid F 7
och i dess övningsområden kommer
emellertid successivt att öka fram till
omskolningsstarten. Syftet med den
taktiska flygutprovningen är att dels
slutligt utforma utbildningsanvisning
arna för TIS/G FSU:Ä (Typinflygning
FlygvapenNyll nr 1/95
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Flyginformationsmod på Fl (flygdata
indikator) med bl a ett elektroniskt
ritat klot.

provningen och för framtagning av ut
bildningsanvisningarna. 1 taktiska rikt
linjer beskrivs Gripen-förbandens
uppgifter, h u r förba nden ska II u ppträ
da och ledas i sina olika roller. TU JAS
39 har tagit fram underlag för
"Taktikansats JAS 39". Underlaget
bygger på erfarenheter från Viggen-sy
stemet, taktiska krav på Gripen-syste
met samt genomförda simuleringar i
systemsimulatorn (SYSIM). Verifiering
av taktikansatsen sker kontinuerligt
med hjälp av fortsatta simuleringar
och takti sk flygutprovn i ng.
Utbildningsanvisningar för JAS 39
Gripen är under framtagning. TU JAS
39:s uppgift är att ta fram övningspro
filer för flyg- och simulatorövningar
samt underlag för teoriutbildningen 1
arbetet ingår att optimera innehållet i

På TI (taktisk indikator) väljer piloten
normalt taktisk information som läggs
över den digitala kartan, som har flera
skalor.

Presentationssystemets flexibilitet gör
att viktig information kan flyttas mel
lan indikatorerna. Här har SI (sikt/in
jesindikatorns) info förts över till Fl.

ur TU JAS 39 påbörjades i juni 1993,
vilket var en milstolpe i verksamheten.
Planerings- och förberedelsefasen för
den taktiska flygutprovningen över
gick i en genomförandefas. Haveriet
1993 med JAS 39-102 medförde ett
avbrott i inflygningen av personal ur
TU JAS 39.
Fortsatt inflygning av TU JAS 39
personal och genomförandet av tak
tisk flygutprovning kommer att ske i
den takt som antalet serieflygplan och
flygtidsproduktionen medger.
•

Hög och bred kompetens finns hos personalen vid F 7:s taktiska utprovningsenhet,
detacherad (förlagd) till MALMEN. Här resultatgenomgång med hjälp av datorer och
bildskärmar.

utbildningen, så att den blir så effektiv
som möjligt utan att flygsi:ikerheten
hotas. Detta innebär en noggrann
avvägning mellan jakt-, attack- och
spaningsutbildning samt av stegrings
takten i flyg- och simulatorövningar.
Dessutom skall fastställas antalet flyg
och simulatorpass, så att målet krigs
placeringsbar Gripen-pilot nås på ett
optimalt sätt.
"Taktikansats JAS 39" och flygva
penledningens preliminära utbild
ningsplan ligger till grund för arbetet
med utbildningsanvisningarna.

Utvecklingen går vidare
Systemutvecklingen av JAS 39 Gripen
- integration av vapen och sensorer,
utveckling av lednings- och informa
tionssystem, planerings- och utvärde
ringsutrustningar, simulatorer samt
verifiering av taktiska systemfunktio
ner - pågår kontinuerligt. Systemut
vecklingsarbetet leds av flygvapen led
ningen. TU JAS 39 deltar aktivt och är
på vissa områden drivande.
Inflygning på Gripen med personal

=...;;..._ __
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Utbildningshjälpmedel för Gripens flygutbildning
planeras omfatta två systemflygsimulatorer, FMS (=
Full Mission Simulator) och minst två taktiska
momentsimulatorer, MMT (= Multi Mission Trainer).
Skälet till att simulatorer placerats enbart vid F 7
är att flygvapenledningen valt att centralisera
utbildningen av piloter till JAS 39 Gripen.
Ekonomiska skäl samt höga krav på effektivitet har i
huvudsak legat till grund för valet att centralisera
utbildningen till ett förband. Höga anskaffnings
kostnader för simulatorerna samt systemets kom
plexitet, som kräver professionella flyg- och simula
torinstruktörer, är huvudskälen.
En mer omfattande beskrivning av Gripens flygut
bildningshjälpmedel (simulatorer m m) publiceras i
en senare utgåva av FlygvapenNytt.
e två systemsimulatorerna/FMS
skall täcka såväl det grundläg
gande utbildningsbehovet som
behovet av vidareutbildning i sam
mansatta taktiska situationer inom
Gripens samtliga uppdragstyper.
Vidareutbildning samt underhålls
träning (PST = periodisk simulatorträ
ning) kommer således enbart att ske
vid F 7.
De taktiska momentsimulatorernal
MMT skall användas för att vidmakthål
la och utveckla den personliga färdig
heten i taktiskt uppträdande och sys
temhandhavande, dvs att piloten kan
ti Ilgodogöra sig det dagl iga behovet av
taktisk simulering och nödträning.
Huvudinriktning för denna utbild-

ning blir taktisk beslutsträning och sys
temhandhavande i hotbildsriktiga mil
jöer inom komplexa men avgränsade
delar av Gripens olika uppdragstyper.

Divisionsdator
Momentsimulatorerna skall kunna
utnyttja programutvecklingar från de
mer komplexa systemsimulatorerna för
att bl a kunna sammanlänkas med
dessa i gemensamma scenarier.
Avsikten är att varje division som
omskolats till JAS 39 Gripen har en
momentsimulator tillgänglig för trä
ning på hemmadivisionen.
Simulatorerna tillverkas av LORAL

och omvärldssystemen av EVANS &
SUTHERLANDS, båda amerikanska
företag.
Ingen av simulatorerna rör sig
när den "flyger". För att emellertid få
lite känsla för fartändringar och sväng
ar har man försett domsimulatorn
med G-dräktsfunktion. "G-stol" av typ
JA 37-SUL har inte ansetts nödvändigt.
Omvärldspresentationen i FMS och
MMT grundar sig på datainformation
från satelliterna SPOT- och LANSAT.

Stora förbättringar
En total överensstämmelse mellan
simulerad omvärldspresentation och
verkligheten går ännu inte att skapa;
till en rimlig kostnad. Det som upp
handlats är emellertid oerhört mycket
bättre än det vi haft tillgång till i tidi
gare simulatorsystem. Systemet är för
berett för kommande moderniseringar
för upphandling när mjukvaran blivit
"billigare".
I FMS, domsimulatorn, sitter piloten
inne i en sfärisk dom med flyghjälm
och dräkt på sig. Omvärldsbilden, som
är något större än det mänskliga syn
fältet, är kopplad till hjälmens rörelser.
Den skarpaste bi Iden presenteras åt
det håll piloten vänder huvudet. Att
inte hela bilden kan göras skarp beror
på att i dagsläget saknas tillräcklig
data kraft.
Utvecklingen går dock mycket fort
vad gäller datorgenererad omvärlds
presentation. En utvidgning av det
skarpa området bedöms därför kunna ~

ske vid någon av de första uppgrade
ri ngarn a/moderniseringsti II fä Ilena.
I MMT presenteras o mvärlden för
piloten genom tre monitorer. Synfältet
blir här ungefär en tredjedel av det
normala.

Instruktörerna viktiga
Kravet på simul atorerna är i först a
hand ställt så, att piloten med hjälp av
erfarna instruktörer skal l kunna träna
situationsmedvetenhet i svåra taktiska
beslutsmiljöer. Med andra ord skall
piloten i denna milj ö kunna analysera
till gä nglig information för ett korrekt
taktiskt beslut o ch efter detta handh a
systemen på effek tivt sätt.
Si mul atori nstru ktörerna ska II rek ry
teras mot hu vu duppgiften att i första
hand vara simulatorinstruktörer och i
andra hand va ra krigsplacerade
Gripen-piloter. De första instruktörer
na kommer från TU JAS 39 för att bild a
en av delning inom flygenheten. Det är
denna avdelning som skall säkerställa
ett riktigt och effektivt utn yttjande av
anl ägg ningarna.
I FMS kan piloten öva allt det som
inte går att göra i luften, bl a nödträ 
ning. Olika stridsområden kan vä ljas
där fientliga land-, sjö- och mark strids
krafter kan pla ceras ut med känd a pre
standa .
Lite tillspetsat kan man säga, att i
simul atorn kan övas allt utan skarpa
skott och G-bela st ning.
•
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Möjlighet finns
att sammanlänka
domer och taktis
ka momentsimu
la torer för simu
lering av scenari
er med upp till
fyra flygplan.

värderas som
jämställd med
flygtid vid flyg
ning i dome
simulator.
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GRIPENCENTRUM:

Framtiden i dag
.,411 "'~io" .,4"~e,.~ LiKKe,.
Gripens utbildningscentrum är under byggnad och
planeras vara färdigställt till sommaren/hösten i år.
Byggnaden är dimensionerad och konstruerad för
att F 7 optimalt skall kunna lösa uppgiften att cen
traliserat utbilda hela flygvapnets behov av
Gripenpiloter fram till i första hand år 2003. Då är
dagens divisioner med A}S 37 Viggen och} 35}
Draken omsatta.
Om delserie 3 av Gripen anskaffas finns möjlighet
att efter en mindre tillbyggnad vid F 7 utbilda även

jaktviggenpiloter.

B

yggnadens konstruktion och lo
kalisering på flottiljen , i anslut
ning till plattor och hangarer, ar
ett krav från utbildningsansvariga.
Utbild ningen måste nämligen kunna
ske effektivt, dvs med möjlighet att
utnyttja samtliga utbildningshjälpme
del flexibelt och optimalt på den korta
utbildnin gstid som står till förfogande.
Koncentration - med snabbt tillträ
de till domer, momentsimulatorer, pla
neri ngs- och utvärderi ngsutrustn i ng,
G-trä ningslokaler, flygplan och stud i
eutrymmen - har varit en av "gr und
bultarna" i projekteringsarbetet.
Ett annat grundläggande krav vid
projekteringen har vari t att skapa goda
förutsättningar för en snabb och kor
rekt flygsäker hetsuppfö ljning av den
sto ra volym pi loter. som skall verka i
byggnaden i o lika utbildningsfaser.
För att tillmötesgå detta krav har I
byggnaden skapats ett koordinations
centrum, där uppgifter om väderläge,
stri lkapacitet, flygl edarinform ation, flyg
plan- och simulatorläge, olika piloters
utbildningsståndpunkt m m sna bbt finn s
ti Ilgängliga för flygsäkerhetsa nsvariga.

göra byggnaden besöksvänlig, dvs
GRIPENCENTRUM kan visas för utom 
stående utan att pågående verksam het
störs ell er att insk ränkn in gar görs på
säkerheten.
Personal av olika kategor ier som
ska ll arbeta i byggnaden ha r redan från
sta rt av projekteringen haft sto rt infly
tande över byggnadens utformning
och loka lisering.

Beslutet kom 1993
Tidigt konstaterades att befintliga loka
ler vid F 7 inte var tillrä ck li ga för att
klara de av flygva pen lednin gen stä llda
uppgifterna. Di vis ionerna skall utöver
sin egen person al dimensioneras för att
kunna ta emot en utifrån kommande
division samt 5-1 2 elever direkt från
flygs ko lan i och med leverans av JAS
39B (Gripens tvåsitsversion), 1999.
F 7 blir den enda flottil j i flygvapnet
som tillförs domsimulatorer. Detta
innebär att samtliga Gr ipen-p iloter i
framtiden vid F 7 ska l l genomföra sin
PST (per iodis ka sim ul atorträning) av-

see nde domsimulatorer och samöv
ning i flera nätverkskopplade simul ato
rer i komplexa tekniska scenar ie r.
Detta gä ll er såväl under grund utbild
n i ngen so m i perioder om en ti II två
veckor halvårsvis från hemmaförban
det. Verks am heten kräver egna utrym
men i form av uppehållslokaler för
denna personal
Taktiska utprov nin gsenheten (8
man ) behöve r egn a loka ler nära divi
sionerna , flyg plan och simul ato rer.
F 7 måste således dimensioneras för
att ha upp till 70 piloter i flygtjänst
sa mtid igt.
Stationskompanierna behöver ut
ökas personellt med 50 procent för att
klara uppställda krav på flygtidspro
duktion. Den transportabla radar
gruppcentral som lämnar F 7:s deta
chemen t i Mölndal ska ll lokaliseras till
F 7 i år oc h modifieras fö r att kunna
leda JAS 39 G rip en.
• • Som en följd av ovanstående fak
torer beslutade flygvapenledningen
våren 1993 att nya flygtjänstlokaler
(ink lu sive TU och PST) - sa mt lok aler
för en transportabe l radargruppcentral
(fred smässig uppställning) dimensio
nerade för stä llda uppgifter - sku lle
byggas på flottiljområdet.
Stationskompa ni ernas utö kade lokal
behov löstes genom att de tar över
divisionernas gam la lokaler efte r
ombyggnad. Samtidi gt beslutades att
integrera samt li ga fu nktion er nödvän
di ga för flygutbildnin gen till samn:a
byggnad placerad i nära ans lutning till
uppställningsplattor oc h hangarer.

Konceptet
"GRIPENCENTRUM"
N är det stod kla rt vilk a funktioner som
krävde lokaler i anslutning till de nya
sim ulatorerna, föddes tanken på ett

Byggd för 2003
Byggnaden dime ns ion erades från start
för den volym människor som ska ll
verka i lokalerna år 2003. Ett etapp
bygge, som skulle bygga s till allt efter
som volymerna ökad e, ansågs inte
vara ett bra alternativ. Risken för stör
nin gar i verksamhe ten ansågs uppen
bar om verksam heten måste bedrivas
på en byggarbetsplats. - Dessutom
kunde den hittillsvarande gynnsamma
situ ationen för byggkunden utnyttjas i
samband med anbud sinfo rdran från
ent reprenö rerna; en stor en trepren ad
blev ekonom iskt förde laktig.
Gripens utbildningscentrum kom
mer att vara av stort intresse, både
nationellt och internationellt. Detta
faktum har föranlett projektören att
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andra för 5-12 ele
ver kategori y (di
rekt från grund
läggande flygut
bildning).
För
gemensamt ut
nyttjande av båda
divisionerna finns
ett koordi nationscentru m
med plats för bl a programledare,
meteorolog och representant från sta
tionskompan ierna.
Plan 3 innehåller flygavdelning med
flygchef och väderavdelning samt
självstudieytor för elever.

GRIPENCENTRUM
Principskiss från F7
arbetsgrupp 1992

"Simulatorvingen "

F 7:s första utkast till ett utbildningscenter där samtliga faciliteter finns inom räckhåll

för elever och utbildningsansvariga. Placering föreslogs i anslutning till hangarer och
plattor.

utbildningscentrum där elever och
instruktörer har nära till alla de utbild
ningshjälpmedel och funktioner som
krävs för utbi Idn i ngens genomföra nde.
Tid kunde vinnas, lokaler kunde
samutnyttjas, erfarenheter mellan olika
yrkeskategorier kunde utbytas. Sam
mantaget en effektiviseri ng av utbi Id
ningen.
Från säkerhetssynpunkt skulle an
läggningen under fredsmässiga förhål
landen bli lätt att bevaka. Att fortifika
toriskt skydda anläggningen för krigs
mässiga förhållanden hade tidigt avfär
dats av ekonomiska skäl. Dessutom är
huvudsyftet med byggnaden att åstad
komma en modern och högeffektiv
fredsutbi Idni ng.
Byggnaden uppförs med tre flyglar
utgående från ett trekantigt mittenparti.
I flyglarna, som benämndes Flygvingen,
Simulatorvingen samtTU- och RRGCfT
vingen, bedrivs verksamheten i tre plan.

Den triangelformade ytan i navet
används gemensamt av alla funktioner
som kommunikationsyta samt för bl a
hörsal och pausutrymmen.

"Flygvingen "
Flygvingen, som förlagts med riktning
mot plattor och flygfält, innehåller i
nedre plan omklädnadsrum, sanitets
utrymmen samt G-träningslokal. Hit
har också detacherats den del av
säkerhetsmaterielverkstaden som un
derhåller flygutrustning. Möjlighet har
skapats för pi loten att gå direkt ti Illfrån
flygplanet via omklädnadsrum/säker
hetsmaterielverkstad till divisionsloka
lerna, som finns på plan 2.
Plan 2 innehåller utbildningsdivisio
nerna. Den ena har dimensionerats för
att utbilda 16 elever kategori Ä (tidiga
re influgna på tyngre system), den

Simulatorvingen innehåller i botten
planet fundamenten till domsimulato
rerna samt fastighetsteknik och utrym
men för simulatortekniker.
Plan 2 innehåller två domsimulato
rer, 2-4 taktiska momentsimulatorer
och övriga datoriserade utbildnings
hjälpmedel. I anslutning till simulato
rerna finns briefing- och debriefingrum
av varierande storlek. Här fi nns också
uppehållsytor för utifrån kommande
kunder till simulatorn samt utrymmen
för simulatortekniker.
Plan 3 innehåller fastighetsteknik.

"TU- och RRGC/T-vingen"
Denna del av byggnaden innehåller i
bottenplanet en transportabel radar
gruppcentrai samt fredsmässiga expe
ditioner för dess personal.
Plan 2 innehåller expeditioner för
den ta kti ska u tprovn i ngsverksa m heten
samt utrymmen för flyg- och simula
tori nstruktörer.
Plan 3 är inte utbyggt men är för
stärkt i bjälklaget för eventuell senare
påbyggnad om behov av detta skulle
uppstå .
• • Säkerhet. - Byggnaden är utförd
med hänsyn till säkerhet mot intrång
och därvid bl a sektionerad i olika
säkerhetszoner, där personalen via
kort/kodsystem har tillträde till de
funktioner som anses nödvändiga för
tjänstens utövande.
Den triangelformade ytan i navet, som
bl a innehåller reception, hörsal och
gemensamt pausutrymme är tillsam
mans med flygavdelningen öppna ytor.
Byggnaden är försedd med fasadbe
lysning för att underlätta vaktrondering
samt med larm och intrångsförstärk
ning. Vitala utrymmen är från sekretes
synpunkt skyddade mot utstrålning av
röjande signaler.
Tillträde för besök av säkerhetszo
ner skall prövas av säkerhetsavdel
ningen i varje särskilt fall.
•

Från Viggen till Gripen:
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För att JAS 39 Gripen skall kunna operera i sina tre
roller - jakt, attack och spaning - är det nödvändigt
att flygteknikern i stationskompaniet har kompetens
att klara dessa tre roller vad beträffar klargöring,
service och reparation.
ripen är betydlig mer integrerad
i sina tekni ska system än tidiga
re flygplan styper. Del s har
datorernas omfattning ökat markant
(c irka 40 till antalet), vilket stä ller
ökade krav på kunskaper inom detta
område; dels innebär den ökade dato
riseringen att flygplanssystemen kon
trolleras med ett inbyggt testsystem
som nyttjas av flygteknikern vid ser
vice och felsökningar.
Personalen som skall underh ålla
Gripen på A-nivå (stat ionskompaniet)
kommer att utbildas i två steg. Det förs
ta steget är en typkurs där teknikern ges
kompetens att utföra klargöring, service
och reparation till och med D-serv ice
(100 tim ) inom alla materielgrupper.
Detta möjliggörs genom att olika sy
stem till stor del är självkon trollerande
och sjä Ivd i agnostisera nde. Testsystemet
fungerar också som hjälpmedel vid fel
sökning på marken. Efter genomgång
en kurs certifieras flygteknikern och
kan krigsplaceras som klargörings
troppchef i klargöringsplutonen.

G
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För att klara mer komplicerade fel
sökn in ga r och reparationer krävs en
fördjupad vidareu tbildning. Den ut
bildningen ger kompetens att utföra
felsökningar och bedömningar där det
inbyggda testsystemet inte klarar upp
giften. För närvarande planeras för fyra
olika specialområden. Efter denna
utbildning kan flygteknikern krigspla
ceras i serviceplutonen.

Utbildningsbehov
Ovanstående beskrivning av kompe
tensnivåer - en bred utbildning på
komplett flygplan kombinerat med för
djupningsområden - borgar för att tek
nikerna kommer att kunna möta flyg
planets underhållsbehov med stor flex
ibi litet.
F 7 har ett extra stort behov av tek
nisk utbildning i och med uppdraget
att ce ntraliserat utbilda flygvapnets
samtliga Gripen-divisioner. Det kom

a
teknis
erso
mer att genomföras fem utbildnings
omgångar (6 mån/omg). I varje om
gång utbildas ett halvt stationskompa
ni , delar av teknisk enhet, personal
från FMV och andra förband. Antalet
elever i varje omgång som genomför
typutbildningen är cirka 40 och 20
som genomför kortare kurser.
En kursomgång inn ehåller bl a föl
jande kurser:
Introduktionskurs
2 dagar
Klargöringskurs
2 veckor
Allmänteknisk kurs
2
Typkurs
12
Typkurs komplement
3
Specialkurs
4-6

Kurs 1

"2
" 3
" 4
" 5
" 6
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Totalt sex kurser av varie
rande längd ingår i
utbildningen av tekniker.
Markomskolningen tar
liksom den centraliserade
flygutbildningen sex
månader.

De fem inl edande utbildnin gsom
gångarna komm er att genomfö ras vid
F 7 und er drygt två år.
F 7 genomfö r, und er fl ygva pn ets
tekniska skol a (FTS) fack mässi ga an
svar, dessa kurser. Under fö rra våren
och sommaren utbild ades en lärar
grupp från F 7 och F 14 vid Saa b Mili
tary Aircraft på JAS 39 Gripen, Lärar
gruppen kommer fram till kurss tarten
på F 7 att planlägga, gen omfö ra viss
kursverksamhet och deltaga i den inl e
dande flygverksamheten .
•
Foto: Torbj örn Caspersson

~

"Kvalificerad enkelhet" skall prägla
klargörningen av JAS 39 Gripen. Ro
botupphängning måste gå fort. - Här
hängs nya AMRAAM.

Gripen är utrustad med en APV (aux
i/lary Power Vnit) vilket gör flygpla
net oberoende av yttre kraftkällor
(=återstart görs av "egen" kraft),
FlygvapenNytt nr 1/95
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Under 1993 bildades STATIONSENHET
JAS 39 vid SAAB Military Aircraft
(SAAB MA) i Linköping.
Enheten består av tekniska officerare
från F 7 samt personal ur FMV:Prov.
Enhetens uppgift är att samla teknisk
kunskap om Gripens finesser och even
tuella brister, utprova verktyg och
kringutrustning, verifiera föreskrif
ter och handböcker samt bedriva
flygverksamhet med levererade
flygplan.
F 7-personalen inom Stationsen
heten skall senare bilda en PR/
grupp som kommer att stå som
grund för den tekniska erfarenhe
ten då flygplanet sätts i tjänst vid F 7.

F

ör att kunna felsöka
och förstå de 01 ika sy
funktioner,
stemens
krävs i många fall ett nytt
tänkande. :-\ästan alla appa
rater i Gripen har på ett eller
annat sätt kontakt med en
eller flera datorer (cirka 40 i
Gripen). Felsökning görs med Gripens
inbyggda fe/lokaliseringss ystem, som
ger förslag till reparation så tgärder.
Med hjälp av samma dataprogram kan
man även testköra de olika deIsyste
men i flygplanet.
Detta fungerar alldeles utm ärkt
ända till dess felfunktionerna hamnar
utanför den sfär datorerna själ va kan
lokalisera. Då krävs m ycket stora sy
stemkunskaper för att manuellt kunna
felsöka och reparera flygplanet. För att
grundlägga dessa kunskaper bildades
Stationsenhet JAS 39.

Praktik varvad med teori på vardagarna samt självstudier på kvällar och helger har präg
lat markomskolningen av teknikerpionjärerna från F 7 och FMV.

Utbildning vid SAAB
januari 1993 lämn ades tryggheten
vid Såtenäs för omskol n i ng ti II JAS-tek
niker vid SAAB MA. Teo ril ekt ioner
varvades med praktik i SAAB:s hanga
rer. Nya konstruktioner provades i de
olika verkstädern a. Det lästes på nät
terna och svettades över prov på
dagarna, till dess de efterlängtade cer-

32
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F 7 har redan i dag
ell IS-tal flygtekni
ker certifierade på
JAS 39 Gripen.

Stationsenheten från F 7 har även deltagit i SAAB:s verk
stadsproduktion för all kunna förbättra sina kunskaper om
flygplanets konstruktion.

tt
Utveckling av arbetsmetoder, verktyg och tillbehör är en viktig uppgift för Sta
tionsenhet JAS 39. Här utprovas och dokumenteras metodik för ell byte av RM 12,
Gripens jetmotor.

tifikaten äntligen erövrades.
Flygverksamheten påbör
jades med det första serie
flygplanet (102), som funge
rade alldeles utmärkt, fram
till det dramatiska slutet på
Lång holmen.
Stationsenheten svarade
för bevakning, bärgning och hem
tra nsport av vra ket ti II Li n köp i ng.

Pröva-allt-anda
Stationsenheten har deltagit i SAAB:s
verkstadsproduktion och på de olika
utprovningsavdelningarna för fördjup
ning i de olika systemen. Stor del av
tiden har gått åt till verifiering av de
föreskrifter som skall anvä ndas i fram
tiden. De flesta möjliga och omöjliga
arbeten har utförts på plats i flygpla
net, för att utröna om arbetsmetoder,
verktyg och tillbehör är de rätta för
oss i flygvapnet. SAAB:s markn adss ida
har producerat reklamvideos.
Enhetens personal har lånats in som
aktörer samtidigt som möjlighet till
träning på rörlig klargöring givits. Allt
detta sker i en "pröva-allt-anda " för att
få en så bred kunskapsbas som möjligt
inför flygstarten med flerrollsfl ygp la
net Gripen vid F 7.
•
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Flottiljens tekniska enhet
har sedan många år tillba
ka påbörjat omställnings
arbetet för att kunna ta
emot JAS 39 Gripen.
Arbetet innebär såväl pro
jektering av nya anlägg
ningar som kompetens
uppbyggnad hos persona
len.

f lf

ttiljveckstaden som hM sitt

u,~

sprung från 1970-talet har på
senare tid byggts till med två
huskroppar. Dessutom har den gamla
tillsynsdelen byggts om för att klara de
utökade kraven på ändamålsenl iga
lok aler för reparat ions- och tillsynsar
bete på Gripen. Här avses inte bara
krav på brand- och sabotageskydd
utan även i nstallation av luft- och kraf
taggregat samt övrig specifik Gripen
utrustn i ng.
Ti II byggnaden av flotti Ijverkstaden
innebär att fyra nya tillsynsplatser till
kommer, totalt åtta platser för såväl
Viggen som Gripen. Därutöver uppförs
en helt ny kompositverkstad samt ett
nytt verkstadslager i
direkt anslutning till
verkstäderna.
De gamla sido
verkstäderna anpas-.
sas till Gripen. Bland
annat byggs motor
verkstaden om för
att kunna utföra mo
dulbyten på Gri
pens jetmotor, RM 12.
Miljö och arbetarskydd har varit
honnörsord i proj ekteri ngsarbetet av
den nya flottiljverkstaden. Ny ventila
tions- och utsugningsanläggning samt
centraldammsugare är någ ra detaljer
som möj I iggör verkstadsa rbete under
betydligt drägligare former än tidigare.
Flottiljens motorprovhus kommer att
byggas om och förses med en helt
annan typ av ljudd ämpning. Bullret
utanför provhuset kommer att ligga på
en behagl ig n ivå, som t o m uppfyller
framtida miljökrav. Inomhus innebär
ombyggnaden anpassning till Gripen
för körning av såväl kompletta fl ygplan
som lösa motorer i bock.

o

pal
klara drift och underhåll av dels befint
liga simulatorer förTP 84 Hercules och
AJS 37 Viggen och dels de Gripen
simulatorer som kommer att installeras
under 1995. I dag består avdelningen

av tio man, men den kommer att för
stärkas ytterligare främst på systeme
rarsidan.
Utöver två domsimulatorer/ FMS (fu ll
mission simul ator) kommer två taktiska

Motorverkstaden vid F 7 har byggts om för att kunna utföra modulbyten på
Gripens motor, RM 12.

Simulatorverksamheten
Tekni ska enhetens simul atoravde lnin g
har under ett antal år byggts upp per
sona l- och kompetensmässigt för att
34
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Teknikkontor

momentsimulatorer/MMT (multi mis
sion trainer) att installeras på flottiljen.
Personal från simulatoravdelningen
kommer att bistå huvudleverantören
Loral från USA med installation och

igångsättning av simulatordriften.
Flottiljens egen personal kommer att
sköta det tekniska underhållet och sys
temutveckl ingen av flotti Ijens samtl iga
Gripen-simulatorer.

Tillbyggnaden av F 7:s flottiljverkstad har skapat fyra nya tillsynsplatser
för Gripen eller Viggen. Även en ny kompositverkstad har uppförts.
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Teknikkontor JAS 39 bildades våren
1992. En utredning av chefen för flyg
vapnet visade på behovet av att ha per
sonal med hög teknisk kompetens och
d ri fterfa ren heter av Gripen-systemet
när flygskolningen börjar vid F 7.
Teknikkontoret skall utgöra stommen i
det blivande typkontor JAS 39 som
sätts upp då Gripen finns på flera för
band. Kontorets personal, som i dag
uppgår till sju man , är för närvarande
placerad vid FMV:PROV i Linköping.
Där skall de inhämta driftserfarenheter
från TU JAS och FMV:PROV:s inledan
de flygningar med serieflygplanen av
Gripen.
Teknikkontoret har på ett påtagligt
sätt drabbats av
haveriet med Gri
pen 1993 i Stock
holm. Konsekven
serna av flygstop
pet har varit, att
man fått lägga om
verksamheten från
att inhämta gång
och driftserfarenheter till att granska
underhållspublikationer, skapa bra
uppföljningssystem och fortsatt kom
petensuppbyggnad.
•

Flottiljens egen personal kommer att sköta det tekniska underhål
let och systemutvecklingen av flottiljens Gripen-simulatorer.
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Vad gör man vid Flygbasjägarskolan? Vilka är upp
gifterna?
För de flesta är nog skolans verksamhet lika med
utbildning av f1ygbasjägarplutoner. Det är förvisso
huvuduppgiften, men därutöver sker mycket annan
verksamhet.

36

Flygbasjägargrupp under {örföljningsövning.

V

år huvuduppgift är i dag att år
ligen utbilda två flygbasjägar
pluto ner. Utbildningstiden är i
dag tio månader för våra gruppchefer
och drygt sju månader för soldaterna.
Från och med sommaren 1995 kom
mer vissa förändringar att ske.
Utbildningstiden ökas till 11 1/ 2
månader för gruppchefer och 10 1/ 2
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Känna individen

för soldaterna. Inryckningen av pluto
ner kommer att ske i juni och i juli
med gemensam utryckning i juni året
därpå.
Största delen av utbildningen sker i
fält då det är i den miljön som vi skall
verka. Detta innebär stora uppoffring
ar för såväl befäl som soldater då det
sociala livet ibland blir lidande. Våra
umbäranden brukar dock vara glömda
vid utbildningens slut och efter utvär
dering brukar både soldater och befäl
vara mycket nöjda och stolta.
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Eftersom flygbasjägarplutonens upp
gifter och arbetsmetodik är så speciell,
är självfallet även utbildningen av plu
tonchefer en viktig uppgift.
Föregående utbildningsår genom
fördes för första gången plutonchefs
kurs för flygbasjägarpluton. Det är en
mycket viktig uppgift att vi, utan att
göra avkall på plutonens flexibilitet,
likriktar utnyttjandet av plutonen så att
möjlighet till reorganisation skapas.
Plutonchefskursen syftar till detta.
De blivande plutoncheferna följer
till stor del plutonsutbildningen, vilket
är mycket viktigt inte minst för de två
chefer som plutonerna utbildas för.
Personkännedom är viktig inte minst i
dessa dagar, då man inom ramen för
PFP m m talar om att skicka flygbasjä
gar- och närskyddsplutoner till aktuel
la oroshärdar i Europa. Att följa och
delta i en utbildning skapar större för
ståelse för en sådan verksamhet än att
bara höra eller läsa om densamma.

Hunden bästa fienden ...
Hunden är en viktig medarbetare i
vårt arbete. Naturligtvis upptar hund
förarutbildningen en stor del av grund
utbildningen. Vid F 7 har vi ordnat det

så, att hundavdelningen lyder under
Flygbasjägarskolan. Detta underlättar
verksamheten betyd Iigt.
Viktiga inslag under året är leve
ranskontroll av blivande flygbasjägar
hundar, hundinstruktörsutbildning till
nivå 1, stöd till Försvarets hundtjänst
enhet vid utbildning till nivå 2 samt
krigshundtjänst för F 7 i form av certi
fikatprov m m.
Skolan lär också ut till andra för
band i Försvarsmakten hur hunden,
"vår bästa fiende", fungerar och hur
man skall göra för att försöka und
komma en spårande hund, vilket vi för
övrigt anser vara mycket svårt. Våra
hundar är också beresta, då de ibland
lånas ut till andra förband såsom
Amfibiebataljon KA 1, Karlskrona och
Berga örlogsskolor.
Samverkan med andra förband sker
ofta under utbildningsårets gång. Det •

Basjägargruppen säkrar/skyddar hundföraren + hund vid terränghinder.
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är då allt från
samövn i ngar
med förband ur hela
Försvarsmakten på plutonsnivå till
samverkan på befälsnivå för att med
hjälp av varandras erfarenheter ut
veckla respektives stridstekniker. Vi
arbetar ju inom en försvarsmakt med
samma målsättning och vi ser mycket
positivt på detta samarbete.

Utveckla stridstekniken
En annan mycket viktig och engage
rande uppgift är att genomföra frivil
ligutbildning med "äldre" flygbasjäga
re. Denna genomförs två veckor på
sommaren och en vec ka i januari.
Sommarveckan genomförs vid F 7
medan vinterveckan genomförs på
snösäker plats t ex Gunnarn. Utbild
ningen brukar vara mycket uppskattad
både av befäl och soldater.
Syftet är att hålla våra "äldre" solda
ter uppdaterade med utrustning och
stridsteknik. Vi på Flygbasjägarskolan
anser, att en av våra stora upp gifter är
att utveckla vår stridsteknik i en strä-
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van att hela tiden bli bättre. Det är då
viktigt att sprida förändringarna till
användarna, dvs soldaterna, vilket
görs på frivilligkurser.
• • Fanvakter vid utländska besök,
information om vår verksamhet vid
d samma, uppvisningar m m är andra
stimulerande uppgifter vi blir tilldela
de under årets gång.

Framtidstron ljus
Den positiva framtidssyn som präglar
F 7 gäller naturligtvis också oss vid
Flygbasjägarskolan. Vi ser i dag myc-

Utgångsläge för inbrytning i byggnad.

ket ljust på framtiden främst mot bak
grund aven utökad utbildningstid och
en genom åren stor satsning på mate
rielsidan men även tack vare ett ökat
samarbete med andra förband inom
Försvarsmakten.
F 7 har på senare år haft många
utländska besökare. Vid de tillfällen
som vi fått möjlighet att visa upp oss,
har besökarna visat stort intresse för
vår verksamhet.
Viktigt i framtiden är att vi bibehål
ler och utvecklar vår kompetens om
m arkförsvar i flygvapnet. Vi tror att en
förutsättning för detta är att man "vuxit
upp" i flygvapnet för att på bästa sätt
integrera markförsvaret med övrig
verksamhet i våra bataljoner.
•
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Taktisk utprovningsenhet
TP 84 Hereules, TU
TP 84, är från den
1 april 1994 en
avdelning som ingår
i Transportflygenheten vid F 7.
Avdelningen
består av fem per- ~• • •
soner - en chef, tre hand
läggare samt en underrättelseoffi
cer. Huvudsakliga arbetsuppgifter är
taktikutveckling och systemutveckling.
Flygverksamheten bedrivs med TP 84
Hercules under ledning av chefen för
.
TU TP 84.
1993 utrustades två Hercules-flyg
plan med ett varnings- och motmedels
system (VMS). Utrustningen består av
robotskottvarnare, rems- och fackelfäl
lare, radarvarnare samt skyddsutrust
ning på "flight deck" och bakre delen
av "cargo" mot fientlig finkalibrig eld.
Under FN-uppdragen till Sarajevo
erhölls erfarenheter om systemets ti 11
förlitlighet. De är under utvärdering.
Även vikten av korrekta underrättelser
underströks under detta "TU-upp
drag".
Andra system som utprovas är ett
databaserat fällningsprogram för fäll
ning av fallskärmshoppare och last
samt ett satell itnavigeringssystem för
integrering i TP 84:s tröghetsnavige
ringssystem.
Ovningar för att öka våra besättning
ars förmåga att flyga på lägsta höjd är
under framtagande.
•
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