.,

sa E1e><uonlkh

s::)nSK3

wwwaef.se

".;-ren n~

7246

Nllrdens st6rsta f/ygtldslcrift

5/95+ 1/96

SW ./SSN 00 15-4792

1

,,,grllllllet 7t1-ilrsjutil,,,,,
f jUli:
se cklllllm
25 IIugusti:
, ,IIUIIUlll"" ag
Foto: Kenneth Dahlberg

,irslllf5m.ktells II"

"'.rs",lIill,SIl",,'.1I

Foto: Johnny Lindahl

Nordens största flygtidskrift: .16.000 ex.

Flygvapen Nytt 57 år

URI
Sid

NN
4:
6:
12:
18:
26:
38:
46:
54:
74:

Q
EHALl:T

Inför FB 96, etapp 2
FV i PFF
Gripen-utbildning
Miljöprövningar
Sikta med hjälmen
Ny rysk robotjagare
VK 2 och neutraliteten
Årsredovisning
Succe-miss

Prenumerera
pi FlygvapenNytt

Nr 2/96 utges i april
2

Ansvarig utgivare: CURT WESTBERG
Chefredaktör: JAHN CHARLEVILLE
I redaktionen:
ANDERS EISEN
Prenumeration :
MARIE TISÄTER
Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan 1996 01-24/96-1406

- allas
flygande
försvarsmöts..
forum

BIDRAG från läsekretsen välkomnas. Redaktio
nen förbehåller sig rätten att redigera allt materi
al. - Endast "Ledaren" ger uttryck för CFV
åsikter. För signerade artiklar svarar resp förfat
tare, för redigering och layout redaktionen.  För
insänt EJ beställt material ansvaras inte.
ÅTERGIVANDE av textinnehållet medges.
Källan önskas tydligt angiven.
"ll'
ADRESS:
FlygvapenNytI
Artiklar m m: 08-7887569
HKV/INFO
Prenumeration: 08-788 90 19
vx: 08-788 75 00
107 85 Stockholm

100 .1996
Manusstopp fö r nr 3/96 = 18 mars

Trycks på mil;övänligt papper.

P·glro: 31 69 97·6

Prenumerationspris 100 kr 1996
Postgironummer 31 6997-6
Kassa 103:6 Flygvapenledningen

Fax-nr: 08-788 88 66

RygvapenNyll nr 5/95

Flygvapenchefen,
gene rallöjtnant Kent Harrskog:

Jubileumsår i allvarstid
et är i å r 70 å r sedan flygvapnet
inlcdd.e sin verksamhet i d åv~ran
dc krigsmakten. Det var manga
som i le dan efter första världskri ge t
und er parollen "Aldrig mera krig" och i
en då lig samhällsekonomi för vånade sig
över att riksdag och regering satsade på
en helt ny fö rsvarsgren. Man konstatera
de dock aU det var fö rsvarsekonomiskt
och långsiktigt fö rdelaktigt mot bakgrund
av flygets möjligheter. Flygkåre r sattes
successivt upp i Västerås, Hägernäs, Malm
slätt, Östersund och ljungbyhed.

D

Det är med dämpad glädje jag ser
fram emot jubileumså ret och jubileums
flygdagen vid F 5 i ljungbyhed. Orsaken
till detta ä r naturl igtvis som alla förstår
de fö rbandsned läggningar vi står inWr
och de personalavvecklingar som dessa
medför, om den politiska inriktningen av
Försva rsmaktens utveckling fullfölj s i det
fö restående fö rsva rsbeslutet. I dagarna
kommer jag att lä mna mitt u~~ e rlag i
grundorganisationsfråga n till OB som
unde rl ag för framtagningen av Försvars
maktens grundorganisation.
Det är min för hoppning att de med vet
na beslut vi idag fattar leder till att vi i

FlygvapenNylf nr 1/96

framtiden får ett försvar och ett flygvapen
som svarar mot utvecklingen i omvärlden
och är väl avvägt mot samhällets övriga
angelägna behov för lång tid framöver. I
grunden betyder detta en förhoppning
om en gynnsam säkerhetspolitisk utveck
ling och en positiv och stabil tillväxt i
sa mhä llsekonom in.
Under ett och ett halvt å r har vi inte
drabbats av något totalhaveri. Det är
nästan tre å r sedan vi drabbad es av ett
haveri med dödlig utgå ng. Detta är unikt.
Få flygvapen, om ens något, kan uppvisa
ett så positivt resultat. l å t mig uttrycka
min glädje och uppskattning över detta.
Jag känner stolthet över allas samlade
insatser i fl ygsäkerhetsarbetet.
Det ä r dock mycket viktigt att vi nu inte
hemfaller åt högmod. Vi få r inte minska
ambitionen eller ansträngningarna att
ytterliga re för bä ttra flygsäkerhete n. Vi har
fortfarande alltför många allvarliga till
bud. Flygsä ke rhetsa rbetet må ste äve n
framled es bed rivas må lmedvetet och kon
struktivt. Det kommer a tt krävas ett hårt
a rbete, om inte ä nnu hårdare, för att bibe
hå lla det goda resultatet i fra mtiden.
•
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om försvarsbeslutets etapp 1
Efter en sju timmar lång utrikes~ och försvarspolitisk
debatt i riksdagen beslutades i början av december
1995 om försvarsbeslutets första etapp. Beslutet
följer regeringens proposition (1995/96:12) med de
förändringar som framkommit i försvarsutskottets
betänkande.

D

en första etappen av försvarsbe
slutet omfattar prin cipiella ställ
ningstaganden till sä kerhets-, förs
varspolitik, mål för totalförsvaret, samt
övergripande principiella frågor om
totalförsvarets utformning, struktur och
ekonomi. Beslutet li gger till grund för
arbetet inför planeringen av etapp 2.

Sammanfattning

ka inrättas. Medel överförs från UD.
• Bevarande av det demokratiska folk
försvaret.
Uppgifter för det militära försvaret

• Försvara landet mot väpnade an
grepp.
• Hävda vår territoriella integritet.
• Kunna genomföra internationella
fredsfrämjande insatser.

• Sveriges militära alliansfrihet består.
Den syftar till att vårt land skall
kunna vara neutralt i händelse av
krig i vårt närområde.

• Kunna utnyttjas vid svåra nationella
påfrestningar på samhället i fred.

• Säkerhetspolitiska kontrollstationer
(hösten 1996 i nför etapp 2, och
1998)

• Cirka 12 brigader

• Omdefiniering av begreppet säker
het. Inrymmer icke-militära hot och
risker vid sidan av väpnade anfall.
• Förmåga till anpassning om och när
de säkerhetspolitiska förhå Ilandena
ändras. Befintlig personal och be
fintliga förband ska kunna vara fullt
utbi Idade och utrustade inom ett år.
• Försvarsutgifterna sänks med 4 mdr
- sker stegvis och är uppnådd
senast 2001 .
• Preliminärt omfördelas 0,4 mdr från
den militära till den ci i la delen av
loLa lförsvar t.
• Försvarsmaktens interna tione ll a ty r

Militära försvaret i krigsorganisationen

• 20 ytstridsfartyg
• Högst 9 ubåtar
• Cirka 12 divisioner stridsflyg
• 250.000 personer i territorialför
svaret, varav 120.000 personer i
hemvärnet.
förväntade nedläggningar

• 4 brigadproducerande etablisse
mang
• 3 andra större armeetablissemang
• 3 flygflottiljer
• Ett tiotal mindre enheter
• Marin verksamhet kan reduceras
med motsvarande två etablissemang.
Personal
Försvarsma ktens anställda, yrkeso ffi
cerare och civila, minska med mellan

3.500 och 4.000 perso ner, varav drygt
en tredj edel civila. Dessutom tillkom
mer ett antal reservofficerare.

ÖB:s kommentar
"Den viktigaste konsekvensen av
beslutet är att vi tar en ökad säkerhets
politisk risk, vilket kommer att ställa
högre krav fi n tidigare på Försvar
smaktens planering men framförallt
på politikernas förmåga att tidigt fatta
beslut om återtagning och tillväxt
(arrpassning).
Riksdagsbeslutet innebär, att Sveri
ges militära försvar kraftigt reduceras.
Ett stort antal krigsförband kommer att
läggas ned. Förband och skolor över
hela landet kommer att läggas ned
eller flyttas. Förå'ndringarna kommer
att ske under åren 1997-2001 .
Detta inebär bl a att Försvarsmakten
kan komma att reduceras med 4.000 
5.000 anställda under de kommande
åren - en reducering som kommer att
innebära stora påfrestningar för oss
alla i Försvarsmakten .
Riksdagens slutgiltiga beslut om
nedläggningar kommer att fattas i
december 1996 .
Min inriktning är att de förslag till
nedläggningar m m regeringen givit
mig i uppdrag att ta fram till den 7
mars 7996 ska vara kända hos all per
sonal. Försvarsmaktens förslag kom
mer att inne hålla underlag rör bästa
m öjliga försvar inom den ekonom iska
ram som riksdagen nu har faststä llt." .
FlygvapenNytl nr 5/95

Inför försvarsbeslutets
rnlIill~~ ~
Under hösten 1995 bedrevs vid det militära hög
kvarteret ett intensivt arbete med att ta fram under
lag till ÖB:s programplan "FMP 97". Denna pro
gramplan, s0!!l skall lämnas till regeringen den 1
mars, utgör OB:s underlag inför etapp 2 i försvars
beslutet 1996.

E

n milstolpe i detta arbete är ÖB:s
programinriktning (Progl), vilken
fastställdes efter militärledningens
sammanträde den 7-8 december 1995.
I Progl gör ÖB en preliminär fördelning
av de ekonomiska medlen mellan pro
grammen. Med Progl som grund skall
de centrala produktionsledarna ta fram
förslag till slutliga programuppdragsför
slag. Detta innebär för flygvapnets del
att c~efen för flygvapen ledni ngen före
slår OB vilka uppdrag flygvapnet skall
erhålla med hänsyn till aktuell ekono
mi och gällande handlingsregler. Che
fen för flygvapenledningen lämnade
slutliga programuppdragsförslag den '1
februari. Dessa uppdragsförslag utgör
huvuddelen av flygvapen ledningens un
derlag inför programplanen FMP 97
och anslagsframställan för 1997.
Parallellt med arbetet inför etapp 2
har regeringens proposition inför etapp
l utskottsbehandlats. Riksdagsbeslut av
seende etapp 1 fattades den 6 decem
ber 1995. Detta riksdagsbeslut följde
försvarsutskottet betänkande, dvs i stort
regeringens proposition. Huvuddragen i
denna proposition och följaktligen även
nu fattat riksdagsbeslut redovisades i
FlygvapenNytt 4/95.

Grundorganisation
I enlighet med direktiven i försvarsbe
redningens rapport har en flygvapen
struktur med tolv divisioner och sex
flottiljer studerats. CFV fastställde efter
förbandschefsmötet den 9-10 septem
ber 1995 en struktur med sex "skarpa"
flotti Ijer, där skolverksamheten vid F 5
och F 14 utlokal iseras till återstående
flottiljer. En alternativgranskni ng mel
lan F 10 och F 15 äger rum i syfte att
avgöra vilken fl ottilj som förutom F 5
FlygvapenNytf nr 1/96

• • Parallellt med arbetet inom flyg
vapenledningen leder armechefen en
arbetsgrupp inom högkvarteret, Ag FM
GRO, med syfte att föreslå ÖB en
grundorganisation inför redovisningen
till regeringen den l mars 1996. Det är
inte troligt att besked i grundorganisa
tionsfrågan kan lämnas före detta da
tum.

Komplettering
och F 14 skall avvecklas. Denna struk
tur har benämnts" huvudspåret'.
Vid berä kn i ngen av kostnader för
flyttning av skolverksamheten vid F 14
har erhållits högre kostnader än vad
som framkom i tidigare delutredning
inom "FV 95". Inom flygvapenledning
en pågår en översyn av behovsunder
laget som chefen för F 5 respektive
chefen för F 14 lämnat. Granskningen
har hittills medfört ett minskat behov
av lokaler m m.
En breddning av kunskapsuppbygg
naden har startats med anledning av
kostnaderna för utlokaliseringen av
F 14:s skolverksamhet. Den 8 decem
ber 1995 lämnade cheferna för F 5
och F 14 en preliminär redovisning av
en struktur bestående av fem " skarpa"
flottiljer och ett skolförband. F 5/ F 14
är i detta scenario inte mob-myndighet
och har endast begränsad grundutbild
ning av värnpliktiga. Arbetsläget efter
denna redovisning är att en flygvapen
struktur med sex " skarpa" flottiljer fort
farande utgör huvudspåret. Förutom
huvudspåret skall granskning av ett
alternativ med fem "skarpa" flottiljer
och ett skolförband fortsätta i två un
deralternativ med F 5 respektive F 14
kvar. F 10 och F 15 läggs ner om ett
skol förband bibehålls. Flygvapnets led
ning har inte tagit stä lln ing till hur de
tolv divisionerna kall placera .

Riksdagen har den 6 december 1995
fattat beslut med anledning av regering
ens förslag i proposition 1995/96:12 ,
Totalförsvar i förnyelse. Propositionen
har behandlats av försvarsutskottet i
betänkande 1995/96:FöU1 och av ett
sammansatt utrikes- och försvarsut
skott i betänkande 1995/96:UFöU1.
Regeri ngen har den 5 oktober 1995
beslutat om anvisningar för program
planer och anslagsframställningar från
myndigheter inom totalförsvaret m m.
Riksdagens ställningstaganden medför
att regeri ngen bör komplettera 1995
års planer i ngsa nvisn inga r.
Regeringen beslutar att bl a göra
följande tillägg till 1995 års plane
ringsanvisningar.
~ ~

I fråga om flygstridskrafterna
skall försvarsmakten vid reduktionen
från 16 till 12 divisioner belysa möj
Iigheten (operativa effekter, kostnader
och effekter på Försvarsmaktens totala
resursutnyttjande) att behålla flygplan
m m för att på detta sätt ha handlings
frihet att i ett senare skede kunna
utöka organisationen med en till tre
divi ioner.
Denna komplett rande uppgift ska ll,
i likhet med övrigt underl ag, redovisas
den 4 mar 1996.
•
5

Samövningen "Cooperative laguar 95"

~

I början av oktober genom
fördes PFF-övningen "Coo
~, perative Jaguar 95" i Dan
~ mark. I övningen, som om
~! fattade tre separata övning
tIr" ar för samtli8a försvarsgre
nar, var Svenge represente
rat i marin- ocn flygövningar
na. Det var första gangen som
en flygövning genomfördes inom
PFF med deltagande av flyg från partnerna
tioner tillsammans med flyg ur NATO-länder.
Flygvapnet deltog i övningen med en TP 84
Hercules och en HKP 10 Super Puma samt
ett antal observatörer.
\~

Fakta om PFF
Partnerskap för fred, PH, är ett
militärt projekt som lanserades av
NATO i januari 1994. Samtliga län
der i Europeiska Säkerhetskonfe
rensen, ESK (nuvarande OSSE), er
bjöds samarbetsavtal. Sverige un
dertecknade avtalet med NATO om
PH den 9 maj 1994. För att Sveri
ge skulle kunna deltaga i PH-sam
arbetet erfordrades dock en lagänd
ring. Den antogs av riksdagen i juni
1994. Idag är 26 länder anslutna
till PFF-avtalet med NATO (Albani
en, Armenien, Azerbaidjan, Bulga
rien, Estland, Finland, Georgien,
Kazakstan, Kyrgistan, Lettland,
Litauen, Malta, Moldavien, Polen,
Rumänien, Ryssland, Slovakien,
Sverige, Tjeckien, Turkmenistan,
Ungern, Ukraina, Uzbekistan, Vit
ryssland, Österrike). Inom ramen
för PFF genomförs varje år ett stort
antal övningar till vilka partnerna
tionerna inbjuds. Övningarna ge
nomförs dels i NATO-länder men
även i partneriänder. Härutöver ge
nomförs utbildning för NATO- och
partnernationer i stor omfattning.
Sverige bidrog under 1995 med sju
olika kurser. Huvudsyftet med PH
är att öka partnernationernas för
måga att genomföra gemensamma
fredsbevarande övningar/operatio
ner med NATO.
6

Foto: Peter Larsson

Fr v: Överste Jan
Jonsson (chef för
svenska kontin
genten) i sam
språk med dans
ke ÖB general
J. Lyng och (bl a)
chefen för COM
BALTAP vice
amiral K. Borck.

Generalmajor
Lars G. Persson
(från högkvarets
operationsled
ning) tog sig tid
att prata med en
av besättningarna
till vår i övningen
deltagande
TP84 :a.
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S

amövningen
"COOPERATIVE
JAGUAR 95" (Danmark värdna
tion) ti II kom på förslag från
Danmarks
försvarsminister
hösten

FlygvapenNytt nr 1/96

1994. Planeri ngsprocessen i n leddes
under våren 1995 och slutfördes på
drygt fyra månader. Detta var en pre
station i sig, då en övning av denna

omfattning normalt inom NATO tar 18
månader att planera. Under denna tid
deltog vi i fem planeringsmöten
Danmark med en till sex deltagare.
~
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Foto:

Tyska Luftwaffe deltog med en av sina från DDR övertagna MiC-29 Fulcrum. Väckte de fles
ta piloters stora intresse.

Då det dessutom var första gången
som partnernationers flyg skulle delta
i en övning med NATO-flyg kom flyg
säkerhetsaspekter att dom-inea proces
sen. Uppgiften att planera och ge
nomföra övningen för flygvapnets räk
ning gavs till Flygvapnets Taktiska Cen
trum, FTC. Inledningsvis planerades
för svenskt deltagande med två JA 37
jaktviggen, en TP 84 Hercules och en
HKP 10 Super Puma för att täcka alla
delar av flygövningen. Regeringen
beslöt senare om deltagande med
bara en TP 84 och en HKP 10. Delta
gandet i jaktdelen kom därför att
genomföras med observatörer.

8

Trots denna begränsning har vi er
hållit värdefulla erfarenheter från alla
delar av "COOPERATIVE JAGUAR AIR
95 " . Övningen har genomförts med
ett fredsbevarande scenario som bak
grund . Övningsområdet var norra jyl
land. Samtliga flygförband var basera
de på den danska flygstationen Karup.

Jaktflyg
I jaktdelen deltog fyra MiG-23 Flogger
från Polen, två MiG-29 Fulcrum från
Tyskland, tre Tornado F3 från Storbri

Foto:

betet under övningsDeHa är den polska
MiG-23:ans fenspets.
Överst ("spetssharpu
nen''): En antenn för
närnavigeringssystem,
RSBN; (liknas vid
TACAN/ILS dvs Tactical
Air Navigation/Instru
ment Landing System).
- Konen nedanför:
Antenn för transpon
dersystem. - \lita fläck
en därbakom: Radar
varningssystem. 
Knoppen längst ned:
NavigeringsIjus.

tannien, två F-15E Strike Eagle från
USNLakenheath samt två F-16 Fight
ing Falcon från Danmark. Flygmålen
utgjordes av danska F-16 och T-17
(SAAB Supporter). Övningen omfatta
de för jaktdelen upprätthållande aven
"No Fly Zone", NFZ, samt skydd av
en "Safe Area", SA. Detta genomför
des genom att jaktflyg leddes in mot
mål inom NFZ för att identifiera och
eventuellt
skugga
målflygplanen.
Avvisning eller vapeninsats har inte
övats. Skydd av SA har genomförts
som "Force Demonstration", dvs över-

flygning av den fredade zonen ledd av
en "Forward Air Controller" på mar
ken. Anfall mot markmål har inte
övats. Övningen har av flygsäkerhets
skäl genomförts helt VMCNFR, dvs
endast i bra väder med visuella refe
renser.
Då vädret under övningen periodvis
var ganska dåligt kom endast 50 pro
cent av planerade jaktföretag att ge
nomföras. Trots detta har övningsän
damålen väl uppfyllts, då flygföreta
gen främst har tjänat som en kvittens
på att det omfattande förberedelsear

planläggn;ngen

~

'

' -••

~~~
II

och
briefingar
I
'.
~
före flygn i ng har
.
lyckats förklara
"
. '
I
procedurer och
terminologi på ett
,~~
tillfredsställande
. ~~ ~
sätt. Inte oväntat visade
sig just språksvårigheterna vara det
största problemet. Vi hade svenska
observatörer på den multinationella
jaktdivisionen, på CRP Skagen var
ifrån stridledning utfördes, samt på
Tranum hos den danska Forward Air
Controller som ledde i n flygföretagen
över den fredade zonen. Vi har genom
detta vunnit värdefulla erfarenheter av
hur NATO genomför denna typ av
uppdrag samt vilka rutiner som härvid
tillämpas.

~ ~~.

?

tf
C

Transportflyg
I transportflygdelen deltog en C-160
Transall från Tyskland, en C-130 Her
cules från Danmark och vår svenska
TP 84 ur F 7. Övningen omfattade
fällning av förnö
heter, "Air Drop", ~

.....
Foto: Peter Larsson

avlastning av förnödenheter efter land
ning genom snabburlastning, "Combat
Offload", och evakuering av sårade,
" Medevac". Det tidvis då Iiga vädret
medförde att cirka 60 procent av pla
nerade flygföretag kunde genomföras
och att endast " Air Drop" genomför
des av vår TP 84:a. Fällning genomför
des av den nyutvecklade "}ägarpack
95 /1 med gott resultat. Det är impone
rande att se en glasfibercontainer på
700 kg komma neddalande under tre
fallskärmar och landa inom målrutan
på 150 x 150 meter.
Den ged igna erfarenhet som våra
två Hercules-besättningar ur F 7 (in
klusive stödet av två man ur FJS,
armens Fa Ilskärmsjägarskola, för han
terning av fallskärmsmaterielen) besit
ter, ledde ti II att samtl iga företag
kunde genomföras utan problem. Vår
varnings- och motmedelsutrustade
Hercules (med markeringar från 136
företag till Sarajevo) rönte en hel del
uppmärksamhet under övningen . - Ett

särski It reportage gjordes i övn ingens
egen tidning "Baltap Field News".
Många besökare kom dessutom under
den särski Ida besöksdagen för att se
just vårTP 84:a.

Helikoptrar
I helikopterdelen deltog två UH--I D
(Bell 204) från Tyskland, en 5-61 Sea
King från Danmark och vår svenska
HKP 10 ur F 21. I marinövningen del
tog dessutom en svensk HKP 4 ur 12.
helikopterdivisionen och en dansk
LYNX med basering i land samt ytterli
gare ombordbaserade helikoptrar på de
större fartygen. Övningen omfattade
flygräddning, "Search And Rescue",
evakuering av sårade "Medevac" och
VIP-transporter. Vädret gjorde att
ungefär 70 procent av planerade flyg
företag kunde genomföras.
Våra två besättningar ur F 21 och

F 15 fick tillfälle att genomföra Search
And Rescue och VIP-transporter. Upp
dragen genomfördes med goda resul
tat och endast mindre problem på
kommunikationssidan upplevdes. Det
ta störde emellertid i nte genomföran
det. Många deltagare imponerades av
de visningar som genomfördes av
HKP 10:an. Vår höga klass på vår
utrustn i ng väckte beundran.

Intryck
Trots tidvis besvärligt väder har COO
PERATIVE JAGUAR AIR 95 genomförts
med hög flygsäkerhet och goda resul
tat. Övningen har bevi sat att partner
nationer kan uppträda tillsammans
med NATO i gemensamma fl ygöv
ningar och att de förberedelser som
genomfördes i övningsplaneringen var
tillfyllest. Vi har gjort värdefulla erfa
renheter under övningen, inte enbart

Internationell medie
bevakning - intervju
med SACEUR:s gene
ral G. Joulwan.

T h: Våra två Her
cules-besättningar
(ur F 7) blev svensk
historiska i PFF
sammanhang.
10
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Foto: Peter Larsson
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genom våra flygföretag, utan i ännu
högre grad genom de tillfällen till
i nformationsutbyte som erbjöds.
Utöver formella briefingar av varje
deltagande nation har en mängd in
formella möten genomförts. Ingående
diskussioner om uppgifter, utbildning
och utrustning har följts av demon
strationer i cockpit och slutligen flyg
ning med varandra. Detta har varit
ytterst givande för våra besättningar
och observatörer. Övn i ngens omfat
tande sociala program har ytterligare
förstärkt denna process och aktivt
bidragit till det yttersta målet ömsesi
dig förståelse och vänskap. Många
kontakter har knutits som kommer att
leva under lång tid framöver. Härige
nom har COOPERATIVE JAGUAR AIR
95 verksamt bidragit till att skapa ett
Partnerskap För Fred.
Kanske står Sverige som värd för en
PFF-övning 1997?
•

/( ,

Ovan: Interiör
från danska trä
ningscentret för
operationsled
ning.

T h: Brittisk Lynx

helikopter tränar
bordningsmanö
vermed HMS
"Cardiff".

I PFF-övningen deltog också två HKP 10
besättningaf/ ur F 15 och F 21.
Foto: Peter Larsson
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Alltsedan

flygpion
bröderna
Wrights dagar har
önskemål varit att
även få träna flyg
ning i någon form
av simulator. De
enklaste flygsimule
ringarna bestod då i
att låta den nye pi
loten få "torrflyga'~
dvs sitta i ett riktigt
flygplan och se hur
rodren rörde sig när
styrspaken fijrdes i
olika lägen.
Allteftersom flyg
planens teknik utvec
klades och svårighets
graden liksom kostnaderna
ökade, blev det alltmer nödvändigt
att utveckla speciella flygsimulatorer. En
av de första flygsimulatorerna som utveckla
des var "Link- Trainer". Denna flygsimulator gjorde
det möjligt för piloten att i en allmän men special
gjord kabin kunna träna instrumentflygning.

Ja re rn a,

Hur
klara av

att vara
unik?

JAS 39Bären

utbildnings
plattform för

bl a taktisk
flygutbildning.

/lrJ örJe..~tetöitfJAAt ~titi 8..o1m, IIlJtirJt.pefJlWJlUc'ieJl
~ ~t.io" C&e~-~Ö/tAA 'j)t.Ut~~OJl, l' 1

flygvapnet satsade vi på allvar på
simulatorer vid införandet av Dra
ken-systemet. Dessa simulatorer var
för första gången flygplanslika. De
möj Iiggjorde förutom i nstrumentflyg
ning även systemhandhavande och
nödträning. Kostnadseffektiviteten i
flygutbildningen blev betydande. Det
var därför självklart att satsningen på
simulatorer fortsatte såväl med Vig
gen- som Gripen-systemet.
Utvecklingen inom datorteknikom
rådet går för närvarande mycket fort.
Det gynnar speciellt möjligheterna att

I
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bygga bra och verklighetstrogn a simu
Iatorsystem . Utveck Ii ngen berör inte
bara simuleringen av det egna flygpla
net utan även av att kunna flyga i ett
landskap som är mycket likt verklighe
ten . Dessutom kan man idag bygga in
stora hotbildsscenarier och därigenom
åstadkomma en realistisk omvärld.
Beslutet att anskaffa ett enhetsflyg
plan som skall klara av de tre rollerna
jakt, attack och spaning ställer natur
I igtvis stora krav på mycket bra flygut
bildningshjälpmedel. Dessa hjälpme
del måste ge piloten möjlighet att
FlygvapenNyt/ nr 5/95

-

klara av våra och krigets mycket högt
ställda krav.

Flygutbildningskoncept
1982 beslöt riksdagen om anskaffning
av ett fjärde generationens stridsflyg
plan, JAS 39 Gripen. Det nya med
Gripen är bl a att med detta flygplan
skall pi loten klara av de tre uppdrags
typerna (jakt, attack, span ing) var för
sig eller i kombination. För att ge piloFlygvapenNytt nr 1/96

ten möjJ ighet att handha detta fler
rollsflygplan på en relativt kort utbi Id
ningstid och med en så hög kostnads
effektivitet som möjligt, har flygvapnet
förutom att anskaffa avancerade ut
bildningshjälpmedel även beslutat att
satsa på centraliserad flygutbildning
vid flygflotti Ijen i Såtenäs, F 7.
En av grundtankarna bakom flygut
bildningskonceptet är att med rätt an
tal hjälpmedel på tillräckliga nivåer nå
kostnadseffektivitet i flygutbi Idni ngen.
Eleverna skall således inte träna i luf
ten på sådant som kan tränas på mar- ~
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Innehåll & uppbyggnad av utbildningsanvisningar
Fas

Skede
INSATS MOT SPEC MALTYPER

L
O

K
A
L

FAS 6
Tillämpnings
fas

VINGMALSSKJUTNING
INCIDENTBEREDSKAP
MÖRKER
JAKT

/ ATTACK

/SPANING

3 Grundläggande anfalls- och
vapensystemfas. - Den omfattar grund
läggande systemförståelse och system
handhavande samt taktiskt uppträdan
de i huvudmoderna jakt, attack och
spaning. Målsättningen är att piloten
skall förstå och kunna utnyttja JAS
39:s radar-,
mål inmätnings- och
vapensystem i de tre huvudmoderna.

SPANING
ATTACK

F

JAKT

S
U

Ä

FAS 5

JAKT

Hotbilds
fas

JAKT

Fas 2 Taktisk introduktionsfas. 
Denna fas är en introduktion av Gri
pens taktiska förmåga i jakt-, attack
och spaningsrollen. Målsättningen är
att ensa standarden mellan piloter
med olika flygbakgrund (jakt, attack,
spaning) och som flugit olika flyg
planstyper. Teknologigapet mellan
andra flygplanstyper och Gripen
måste fyllas.

~ Fas

PST

G

~

I ATTACK

ISPANING

SPANING

~

ATTACK

KRIG ~PLACERINGSBA~ FÖRARE
C
E
N

T
R
A
L
G
F

S
U

Ä
Hemma
förband

FAS 4
Grundl
Taktisk
Utb

JAKT

FAS 3

JAKT

Grundl
anfalls- o
vapsyst
FAS 2
Taktisk
Intro

ATTACK
JAKT

~

Fas 5 Hotbildsfas. - Fasen omfattar
komplettering av den avancerade
delen av den taktiska flygutbildning
en. Målsättningen är att kunna övergå
till mer hotbildsinriktade flygövningar.
Efter fasen skall piloten kunna uppträ
da i större förband.

SPANING
ATTACK
JAKT
JAKT

ATTACK

SPANING

FAS 1
Typ
inflygning

INFLYGNING

FAS O
För
beredelse

- Tillpassning av flygstridsdräkt
- Centrifugträning
- Teoriutbildning

~ Fas

INFLYGNING

ken. Vid markutbildningen skall man
anpassa användn i ngen av flygutbi Id
ningshjälpmedel i varje steg på ett så
dant sä tt, att man minskar belastning
en på nivån ovanför. Man skall såle
des inte använda överkvalificerade
flygutbildningshjälpmedel för enklare
flygträningar utan träna rätt saker på
rätt utbildningshjälpmedel.
I flygutbildningskonceptet för Gri
pen har flygvapnet försökt att hitta de
hjälpmedel som, med hög kostnadsef
fektivitet, kan ge den bästa utbi Id
ningseffekten i varje steg av utbild
ningen.

Gripens flygutbildningsfaser
Flygutbildningen har indelats i sex
faser. Faserna och de olika skedena är
upplagda på ett sådant sätt, att förvär
vade kunskaper och erfarenheter skall
vara direkt tillämpbara i nästa skede.
Fas O är ett förberedelseskede som
de äldre piloterna genomför vid hem
14

Fas 4 Taktisk grundutbildningsfas. 
Denna fas omfattar fortsatt taktisk flyg
utbildning. Målsättningen är att pilo
ten skall kunna utnyttja flygplanssyste
met samt att kunna anfalla i förband
mot en eller flera målgrupper.

1-2 mån

maförband innan de kommer till F 7.
Skedet tar cirka en månad och består
av grundläggande teoristudier, "TBT
låg" (teknisk baserad träning), tillpass
ning av flygdräkt mm.
Fas 1-4 är en central TIS/GFSU (typ
inflygningsskedeigrundläggande flyg
slagsutbildning) som genomförs vid
F 7 och beräknas ta cirka sex månader
för kategori Ä-piloter och cirka tolv
månader för kategori Y-pi loter.
Fas 5-6 är lokal GFSU som genom
förs på det flygförband dit piloten pla
ceras efter genomförd centraliserad
flygutbildning. Utbildningen beräknas
ta tolv månader. Under denna del av
flygutbildningen genomförs simulator
flygning i FMS (Full Mission Simula
tor) vid F 7.
~ Fas 1 Typinflygningsfas -

Gripens
" grundplattform". Målsättningen är att
piloten skall kunna utnyttja nödvändi
ga system för rent allmänt handhavan
de vad gäller flygning, navigering,
roteflygning och instrumentflygning.

6 Ti/lämpningsfas. - Målsättning
en är att piloten tillämpat skall kunna
utnyttja Gripen i jakt-, attack- och spa
ningsrollen. Man skall i denna utbild
ningsfas träna samverkan mellan egna
flygförband och förband ur andra för
svarsgrenar med samma eller olika
uppgift. Piloten skall också kunna upp
träda i flera roller under ett och samma
flygföretag. - Med hjälp av flygföre
tagsorder, scenarier, ett realistiskt hot
uppträdande på målen och i målområ
det samt samverkan med olika led
ningsfunktioner skall en så trolig strids
miljö som möjligt eftersträvas .
Efter skede 6 genomförs regelbundet

PST (Periodisk simulatorträning) vid
F 7. Denna träning är avsedd för katego
rin FFSU-förare (fortsatt flygslagsutbild
ning). Med hjälp av FMS och TES (Tac
tical Environment Simulation System)
samt nätverkskoppling till TMS (Taktisk
Moment Simulator) kan samövning
och utvärdering ske gemensamt med
taktiska diskussioner vid bl a TU JAS
39. Härigenom kommer PST att bli en
stor källa till befästande av kunskaper
och taktikutveckling.
Klassrumsundervisning. - Den störs
ta delen av teoriundervisningen kom
mer även för Gripen-pi loterna att ske
som traditionell klassrumsundervis
ning med lärarledda lektioner. Läraren
har dock som verktyg möjligheten att
FlygvapenNyll nr 5/95

använda datoriserade hjälpmedel, t ex
TBT, FMS defriefinganläggning eller
PLNUTA (Planerings & analysutrust
ni nglutvärderi ngsband).

"THT låg"
Inom flygutbildningen har det tidigare
varit svårt att med penna och papper
kunna förklara komplicerade förhål
landen . Det är av den anledningen
man ofta ser piloterna försöka förklara
situationer med sina händer. Med
dagens teknik kan mycket beskrivas,
även i flera dimensioner, vilket natur
ligtvis öppnar stora möjligheter inom
pilotutbildningen. TBT (teknisk base
rad träning) skall utgöra detta hjälpme
del och är i första hand tänkt att
utnyttjas vid den central iserade utbi Id
ningen vid F 7. Utvecklingspotentialen
medger dock att TBT även kan använ
das vid förband för fördjupande av
kunskaper liksom för repetition.
Som ett bra exempel på vad
som taktiskt/tekn iskt kan beskri
vas och visas, är hur en robot
beter sig under sin flygning mot
målet. Med den typen av pro
gram kan pi loten få förståelse
för de ingående parametrarnas
betydelse och även studera vad
som händer med bl a målsöka
re och robotens roderutvridning
vid olika skjutfall.
TBT låg kommer att utveck
las med utgångspunkt från
flygplanets handhavande och
med betoning och inriktning I
mot systemförståelse och nöd
träning, dvs konsekvenser av
olika fel i flygplanssystemen.
Det skall finnas möjlighet att ge över
blick och att få en sammanfattande
bild av hur flygplanets system funge
rar under olika flygfall. Här inkluderas
även s k degenererade (helt eller del
vis trasiga) system och sekundära
effekter, följdfel.
TBT låg skall kunna användas för
att förtydliga lärarens undervisning (flö
desscheman, händelsesekvenser osv).
Det ska II därför vara möj Iigt att frysa
moment liksom att bryta ur moment
ur helhetsbilden.
Utvecklingen av detta hjälpmedel
baseras på modern multimediateknik
med kompletterande stillbilder och
textunderlag (kompendier). Bildun
derlaget kommer i allt väsentligt att
kunna hämtas från befintliga och vid
behov nyutvecklade databaser. Utrust
ningen kommer att utformas så att
eleven med viss handledning kan ge
nomföra självstudier i de olika flyg
planssystemen såväl som fördjupande
kunskapsuppbyggnad. Utvecklingen
kommer att genomföras i samverkan
med teknikersidan.
FlygvapenNytt nr 1/96

"THT hög"
Den erfarenhet som finns inom flyg
vapnet vid utbildning på moderna
flygsystem visar, att det är mycket vik
tigt att ge piloterna systemförståelse.
Man måste veta var i systemet man
befinner sig och vilka knapptryck
ningar som behövs för att komma rätt.
Det är lätt att under pressade förhål
landen i luften " knappa" bort sig i sy
stemet och på det sättet sabotera ett
av kanske tre möj liga anfa II. Detta är
inte kostnadseffektiv flygutbi Idn i ng.
Av den anledningen har flygvapnet
satsat på att under den centraliserade
flygutbildningen ge eleverna möjlighet
till mycket momentträning med funk
tionssimuleringar i "TBT hög". Mängd
träningen skall kunna göras i denna
utrustning för att minimera feIhandha
vande och onödigt "systemgrubblan
de" i luften.

att TES blir det stora lyftet för JAS 39
Gripens flygutbildningssystem .
TES åstadkommer den taktiska
omvärlden för såväl FMS som TMS,
vilket har möjliggjort samverkan och
utvärdering mellan dessa i en gemen
sam omvärld. I denna utrustning finns
det således möjlighet att generera det
hotscenario som vi vill att piloten
skall utbilda sig i. Detta kommer att
innebära en stor skillnad från tidigare
sätt att använda simulatorer. I Gripen
simulatorerna kommer alla övningar
att vara färdigprogrammerade och
nedlagda i ett övningsbibliotek.
Varje övning kommer att konstrue
ras i ett hotbildsscenario ställt mot
övningsmålsättningen. Varje scenario
(övning) kan byggas upp med ett antal
deltagare. TES klarar cirka 200 delta
gare i varje scenario. Dessa kan vara:
•
•
•
•

Flygplan/helikoptrar
Fartyg
Stridsvagnar
Luftvärnsställningar
• Robotar/attackrobotar
• Kommunikationsanläggningar

Ett 40-tal av dessa kan ha nå
gon form av aktivt beteende,
antingen direkt styrt av instruktö
ren eller utnyttjande av ett regel
styrt beteende. Således kommer
piloten även att kunna känna ett
hot, då dessa fiender troligtvis
kommer att bekämpa honom/
henne vid ett felaktigt beteende.
För att möj Iiggöra uppbyggna
den av hotbildsriktiga scenarier
har underrättelsepersonal place
rats inom organisationen i Gri
pencentrum vid F 7.
Utrustningen kommer att enbart
bestå aven datorskärm där flygplanets
presentationsytor visas, t ex SI (siktlin
jesindikator), MI (målindikator), TI
(taktisk indikator) och Fl (flygindika
tor). Manövrering sker på vanligt sätt
genom användning av systemknappar
på gas- och styrspak. Pi loten bestäm
mer själv vilka presentationsytor som
skall presenteras. Här finns möjlighet
att expandera presentationen för bätt
re detaljstudier. Den datoriserade ut
vecklingen möjliggör även att en
mängd information kan hämtas direkt
från flygplanet.

TES
(Tactical Environment
Simulation System)
Utrustningen är framtagen av LORAL i
USA, som för övrigt även bygger våra
andra simulatorer för Gripen-utbild
ningen . Tillsammans med det nya vi
suella systemet i simulatorerna tror vi

TMS
(Taktisk Moment Simulator)
Internationellt kallas denna typ av
simulator för MMT (Multi Mission
Trainer). TMS utgörs aven enklare
flygplanslik kabin där flertalet instru
ment och knappar finns inmonterade.
Några knappar visas enbart med bild.
Endast de paneler, knappar och funk
tioner som är nödvändiga för att få en
korrekt representation av flygplanets
avioniksystem ingår i funktionsriktigt
utförande. Typriktigt SI ingår dock
inte. Istället ritas SI-symboliken direkt
överlagrat på den visuella bilden.
Den taktiska momentsimulatorn har
ett visuellt system fast monterat fram
för pi loten begränsat ti II 120 grader i
sida och cirka 40 grader i höjd. Detta
kan storleksmässigt liknas vid den pre
sentationsyta som finns i Viggen-simu
latorn. Den visuella omvärlden pre
senteras av tre monitorer. Då avståndet
ti II presentationsytorna är relativt kort,
blir bilden skarp och ljusklar och täc- ~
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ker ögats synfält rakt fram. Terrängen
byggs upp av samma databas som FMS
och i PLA (PLanerings och Analysut
rustningenl, dvs verklighetens land
skap men i förenklat skick .. TMS är
framtagen för att användas såväl vid
den centraliserade flygutbildningen vid
F 7 som vid den ordinarie flygträning
en vid divisionerna.

kommer det således att finnas möjlig
het för t ex en pilot från F 21 i Luleå
att flyga tillsammans med en annan
pilot från F 17 i Ronneby mot en rote
från F 7 i Såtenäs.
Simulatorn är relativt enkel att sköta
och någon instruktör behövs inte.
Övningarna tas från det övningsbiblio
tek som byggts i TES av simulatorin
struktörerna vid F 7:s Gripencentrum .

TMS vid varje division
TMS-anläggningen är tänkt att använ
das av piloterna för hanteringen av
Gripen-systemet i taktiskt komplicera
de moment, dvs att träna situations
medvetenhet, taktisk beslutsfattning
samt systemhandhavande. Avsikten är
dessutom att kunna utveckla och prova
taktiskt uppträdande. - För närvarande
är två prototyper av TMS beställda.
Avsikten är dock att varje Gripen-divi
sion skall utrustas med en TMS.
Den taktiska momentsimulatorn
kommer också att kunna kopplas ihop
. med övriga Gripen-simulatorer i ett
nätverk. Då både det visuella systemet
och det taktiska omvärldssystemet är
lika, finns möjlighet att träna för
bandsuppträdande med upp till fyra
riktiga samt ett antal fiktiva förbands
medlemmar i samma scenario. Piloten
kommer även att ha en visuell kontakt
med både sina förbandsmedlemmar
och med deltagande angripare. En
vision är att koppla ihop simulatorer
na hos olika divisioner i landet. Här
16

FMS
(Full Mission Simulator)
Något svenskt namn finns ännu inte
på denna simulator, men det engelska
namnet beskriver på ett bra sätt denna
simulators möjligheter. FMS kan fullt
ut simulera samtliga uppdragstyper
och system - även degenererade sys
tem. Flygvapnet har beställt två FMS
från den amerikanska tillverkaren
LORAL. Dessa skall placeras i var sin
dome i F 7:s Gripencentrum. Domer
na har en diameter på cirka sju meter
med en komplett riktig Gripen-kabin
centrerad i mitten.
Den visuella omvärldsbilden proji
ceras på domens insida. Denna bild
begränsas ti II ci rka 120x90 graders
synfält med en skarpare högupplösan
de bild i mitten på cirka 40x30 grader.
Omvärldsbilden rör sig i domen bero
ende av hur piloten rör sitt huvud. På
pilotens hjälm sitter en sensor som
talar om åt vilket håll han/hon tittar
och således var bilden skall visas.

Det går att likna detta med att
se genom ett par glasögon men
med skillnaden att det är svart
utanför synfältet. Detta upplevs
inte som begränsande utan ger en käns
la av fri sikt varvet runt. Med det visuella
systemet begränsas synfältet i stort sett
bara av den egna kabinen. Piloten kan,
om han/hon kan vrida huvudet tillräck
Iigt långt, t o m se bakom det egna flyg
planet. I denna FMS kommer piloten att
kunna träna alla de uppdragstyper som
JAS 39 Gripen skall kunna klara av: jakt,
attack och spaning.
• För första gången kommer vi även
att kunna träna uppträdande på lägsta

höjd i ett svensk landskap om än
något förenklat. - De två simulato
rerna kan i I ikhet med de taktiska
momentsimulatorerna
kopplas
ihop i samma nätverk.
. Flygning i FMS kommer att betrak
tas på samma sätt som flygning i flyg
plan. Det innebär att all flygning
också behöver förberedas i plane
ringsutrustningen PLA för att därefter
kunna ladda "flygplanet" med upp
dragsdata.
Simulatorn är tänkt att, i likhet med
flygplanet, producera ett utvärderings
band (UTA-band) som möjliggör för
piloten att kunna utvärdera "flygning
en" i en UTA-anläggning. En noggran

.~

FlygvapenNytt nr 1/96

nare utvärdering kan dessutom göras i
simulatorns debriefanläggning.

Instruktörssta tionen
Instruktörsstationen är uppbyggd med
svenska piloters erfarenheter om hur
en modern instruktörsstation (IOS)
skall se ut och fungera. Vid IOS kan
förutom instruktören även en operatör
arbeta. Denna mÖjlighet kan utgöra
ett bra stöd för instruktören, speciellt
när simulatorerna är kopplade i nät
verk och/eller i komplexa scenarier.
Här kommer också att finnas möjlig
het för en radarjaktledare att leda flyg
företaget. Därigenom kan vi få dubbel
effekt i utbildningen.
Då alla övningar som genomförs i
simulatorerna är förprogrammerade
får instruktören en mer övervakande
roll än tidigare. Han kan dock påverka
händelseförloppet genom att kunna ta
över en fienderoII och aktivt deltaga i
striden. Det finns också möjlighet att
närhelst stoppa förloppet, spela tillba
ka det och därefter låta eleven i Iugn
och ro se vad som egentligen hände.
Från ett återspelat läge kan pi loten
sedan göra om och på ett bättre sätt
lära sig att lösa situationen.
Vid i nstruktörsstationen presenteras
i likhet med andra simulatorer kabi
nens alla instrument och pilotens alla
åtgärder. Det fi nns också möj Iigheter
att se hotbildsscenariot på en 2D (30)
presentation . Här har instruktören

även möjlighet att kontrollera händel
seutveck lingen från olika perspektiv.
Det går också bra att "sätta" sig själv i
något deltagande flygplan för att däri
från kunna studera skeendet och få en
bättre situationsuppfattning. Instruktö
ren har också möjlighet att på två mo
nitorer se den omvärldsbild som pre
senteras i domen.
Vid flygning i nätverk kan två in
struktörer arbeta sida vid sida och ha
båda simulatorernas kabiner presente
rade framför sig.

398 - taktisk tvåsitsare
14 tvåsitsiga Gripen (= JAS 39B) skall
levereras till flygvapnet i delserie 2.
Denna flygplansversion skiljer sig
mycket från föregångarna j 35GSK 35
och SK 37. JAS 39B är till skillnad från
de tidigare skolflygplanen primärt fram
tagen för den taktiska flygutbildningen
och är därigenom operativt använd
bart. (Kanonen har av utrymmesskäl
måst utgå.) Med JAS 39B kan således
flygutbildningen bedrivas betydligt läng
re (mer stridsavancerat) än tidigare,
efters.om flygp.lanen även kan utnyttjas
I taktiskt kvalificerade situationer.
~ ~ed

denna satsning på f1ygutbild
nmgssystem JAS 39 bedömer vi att
det finns goda möjligheter att lyc
kas i det inget annat land gjort före
oss: Att utbilda en och samma pilot
att klara av de tre rollerna - jakt,
attack och spaning.
•
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I Flygvapen Ny tt 1/93 beskrevs hur den då

nylIgen startade processen med miljöpröv
ning av våra flygflottiljer var planerad att
genomföras. Sedan dess har arbetet fortskri
dit i stort enligt den uppgjorda planen 
dock med vissa törseningar.

P

rojektet har letts av Fortifikations
verket (FORTV). Projektorganisa
tionen framgår av bild 1 och den
nu gällande tidsplanen framgår av bild
2 (sid 20).
Den formella hanteringen. - Den
tillståndsansökan som upprättats för
varje flotti Ij utgör ett digert dokument
om cirka 600 sidor. Den innehåller, för
utom en noggrann beskrivning av verk
samheten, sökandens yrkanden, miljö
konsekvensbeskrivning, förslag till vill
kor och kontrollprogram, samt ett antal
tekniska bilagor som mera i detalj
beskriver buller, utsläpp till luft och
vatten,
drivmedelshanteringen
och
verkstadsverksamheten. Dessutom finns
en bilaga som innehåller lokal väder

statistik för den aktuella flottiljen. Detta
dokument - två fulla A 4-pärmar - kan
vara användbart även i andra samman
hang som beskrivning av flottiljens
verksamhet, inte bara inför miljö
prövningen. Vid de flottiljflygplatser där
reguljär civil flygverksamhet bedrivs
ingår också denna verksamhet i ansö
kan.
Ansökningshandlingarna lämnades
in till Koncessionsnämnden för miljö
skydd med början 1S oktober 1993
(F 21-ansökan) och den åttonde och
sista (F S-ansökan) 29 juni 1994.
Koncessionsnämnden sände ut an
sökningshandlingarna på teknisk re
miss ti II Naturvårdsverket, respektive
länsstyrelse och berörda kommuner.

Bild 1
Projektorganisation
Bcstiillorc

Slyrgrupp

CFY

FORTY
FMY
FYL
(LFV)

rlJ
t..UIIl't:

l!rupp~u

iUII inUln

HK'

I II

FORTV
FMV

HKVIMIl.JÖ
.'LOlTIU
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I
Dessa myndigheter fick då cirka en
månad på sig att snabbgranska ansö
kan och kontrollera vad som ti II även
tyrs sku Ile behöva kompletteras.
Begäran om komplettering återkom
till FORTV oc h en komplettering om
cirka 20-50 sidor per ansökan upprät
tades.
Efter att komp letteri ngar i nsä nts har
Koncessionsnämnden kungjort ären
dena oc h återigen skickat ut ansöka n
på remi ss till ovannämnda myndi ghe
ter. Samtidigt har även berörda enski I
da fått mÖjligh et att studera ansökan
och lämn a sina remissvar.
• • Koncessionsnämnden har däref
ter kallat till sa mmanträde på respek
tive ort. Detta inleddes med ett tre da
ga r långt möte i Luleå i september
1994. För övriga flottiljer har det åt
gått två dagar. Det sista mötet höll s i
nove mber 1995 på Ljungbyhed. Förs
ta dagen av varje möte ägnades där
vid åt en noggrann genomgång av
ansöka n där remissmyndigheter och
allm änh et gavs möjlighet att ytterliga
re utveck la sina synpunkter och frå
gor. Den andra dagen (vid F 21 den
tredje dagen) innehöll sedan en
" besiktning" på flott iljen . Den bestod
aven rundtur med buss med besök
vid intressa nta objekt, såsom hanga r,
flotti Ijverkstad, brandövn i ngsplats, mo
torprovhu s,
drivmedelsanl äggning,
skjutbana m m. Rundturen avs lutades
seda n med att Koncessionsnämnd,
remissmy ndi gheter och allmänhet fick
tillfäll e att på ett antal platser i ans lut
nin g till flygplatsen lyssna till flygbul
ler i sa mband med starter och land
nin ga r. Därvid har vid flertalet av flot
tiljerna även starter med JAS 39 Gri
~
pen ingått i programmet.

En rote Jaktviggen över Östersund
och Frösön. F 4 tillåts bedriva
flygning med tre Gripen-divisioner.
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Bild 2
Koncessionsnämnden har därefter
behandlat ärendet och fattat sitt be
slut. Denna del av processen har tagit
mellan tre och sex månader efter sam
manträdet. Hittills föreligger beslut för
F 4, F 7, F 10, F 15, F 16, F 17 och
F 21. Beslutet för F 5 förväntas komma
i början av 1996.
Samtliga hittills lämnade beslut har
överklagats för Försvarsmaktens räk
ning av Fortifikationsverket. Mera om
det nedan.

Koncessionsnämndens
beslut

svar och att den inte ökar i omfatt
ning. För F 15, F 16 och F 17, som nu
har två divisioner, har nämnden ansett
att verksamheten inte bör tillåtas öka.
Därför medges högst 12.500 flyg
plansrörelser per år med tunga krigs
flygplan vid dessa flottiljer.
• • Frågorna om flygbullret har helt
naturl igt ti lid ragit sig det största i ntres
set. Såväl maximalbullret från den

enskilda flygplansrörelsen som den
sammanvägda bullerenergin, uttryckt
som ett timmedelvärde under året
(flygbullernivån, FBN) redovisas i
ansökan. Som dimensionerande för
bullerstörning och åtgärder mot bull
ret har angetts maximalbullret längs
ut- och inflygningsvägar med mer än
150 rörelser per år.
Vid flera av flottiljerna har som en
första åtgärd justeringar av ut- och

Bi/den visar nrll""""'«,IIII"" vid start av JAS 39 Gripen vid F 4lFrösön

Foto: Peter Modigh

Verksamhetens omfattning. - Försvars
beslutet 1992 innehöll bl a uppdraget
att ansökan skulle innehålla ett yrkan
de om tillstånd till verksamheten mot
svarande tre Gripen-divisioner vid
samtliga flottiljer, detta för att ge ett
underlag ti II vägledning för arbetet
med flygvapnets framtida fredsorgan i
sation.
Koncessionsnämndens beslut har
hittills inneburit tillstånd till fortsatt
verksamhet i en omfattning som mot
svarar det antal divisioner som idag
finns vid respektive flottilj. Undanta
get är F 4, där en ökning till tre divi
sioner medgivits . Detta innebär att för
F 4, F 10 och F 21 har nämnden bifal
lit yrkandet om drygt 18.000 flyg
plansrörelser 1) om året för tre divisio
ner Gripen med motiveringen att verk
samheten är väsentlig för landets för

1) En flygplans rörelse är en start eller en landning.
2) dBA = logaritmisk enhet för ljudtrycksnivå. En för
dubbling av ljudintensiteten med en faktor 10 medför
en ökning av ljudnivån med 10 dBA.
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inflygningsvägar gjorts för att minska
antalet berörda fastigheter och boen
de.
Försvarsmakten har åtagit sig att bu 1
lerisolera fastigheter för permanent
boende innanför maxbullergränsen
100 dBA2). Naturvårdsverket har tidi
gare hävdat att bullerisolering bör
göras innanför maxbullergränsen 80
dBA med målsättningen att bullerni
vån inomhus inte bör överstiga 45
dBA. Koncessionsnämndens beslut
hittills har inneburit att bullerisolering
av permanentbostäder skall göras in
nanför maxbullergränsen 90 dBA, och
att behov och kostnader för bu IIeriso
lering av skol- och vårdlokaler inom
nivån 85 dBA skall utredas närmare
för beslut senare. Försvarsmaktens
kostnader för bullerisolering kommer,
om Koncessionsnämndens beslut kvar
står, att bli avsevärda.
Under första halvåret 1995 har För
svarsmakten, Luftfartsverket och Na
turvårdsverket, på uppdrag av rege
ri ngen, ti Ilsammans utrett vissa frågor
om flygbuller, som kommer att få be
tydelse bland annat för det slutliga be
slutet om bullerisolering. (Se separat
artikel.)

• • Utsläpp till luft. - De i ansök
ningarna redovisade utsläppen till luft
har i huvudsak inte medfört några

restriktioner i hittills lämnade beslut.
Utredning av möjligheten att minska
lukten från avgaser och eventuellt
oförbrända drivmedelsrester har dock
krävts.
• • Utsläpp till vatten. - Här har ett
antal lokala åtgärder för att förebygga
oönskade utsläpp framförallt från
halkbekämpning med urea, drivme
delshanteri ng och verkstadsverksam
het krävts, samt ett antal utredningar.

Överklaganden
Samtl iga h itti Ils lämnade besl ut har
överklagats. Två huvudpunkter ingår
därvid i överklagandena:
~

~

verksamhet motsvarande tre tunga divi
sioner.

De kvarvarande besl uten bedöms
också komma att överklagas i fråga
om villkor för isoleringsåtgärder. Re
geringen kommer därför troligen att få
avgöra alla tillståndsbesluten, vilket
stämmer väl i tiden med förberedel
serna för 1996 års försvarsbeslut. Av
sikten med uppdraget från riksdagen
1992 att tillståndspröva alla flottiljerna
var just att klarlägga miljöfrågorna
som en av förutsättningarna för beslu
tet om flygvapnets framtida fredsorga
nisation.

Malmen - ett specialfall

Parallellt med miljöprövningen av flot
tiljerna har prövningen av Malmen
(utanför Linköping) i stort slutförts.
Denna prövning, som startade redan
1985 som en frivillig prövning av i
första hand armens/AF 2:s verksamhet,
men helt naturligt omfattade all då
känd verksamhet vid Malmen resulte
rade i ett beslut 1991.
I detta beslut skrevs uttryckligen in
att beslutet inte omfattade FMV:
PROV:s kommande verksamhet med
JAS
39 Gripen, eftersom denna inte
Verksamhetens omfattning vid de flottil
jer där Koncessionsnämnden inte medger fanns beskriven i ansökan. Detta har
resu Iterat i att en kom
pletterande ansökan be
träffande Gripen-verk
Foto: Torbjörn Caspersson
samheten lämnades in i
mars 1994. Koncessi
onsnämnden beslutade
i februari 1995 att (med
ett ti listyrkande) över
lämna ärendet ti II rege
ri ngen för avgörande,
och att under tiden ge
ett tillfälligt tillstånd un
der ett år för den sökta
verksamheten .
Beslutet om det till
fälliga tillståndet har
överklagats av enski Ida
boende kring Malmen.
Varken
överklagandet ~
Kravet på bullerisolering, där Försvars
makten fortfarande hävdar att gränsen
bör gå vid 100 dBA. Detta motiveras i
första hand med att vår militära verk
samhet till överva'gande del genomförs
under vardagar och på dagtid. Detta till
skillnad från civil flygverksamhet som
pågår från tidig morgon till sen kväll
och dessutom under lördagar och sön
dagar, då många människor är lediga
och följaktligen kan anse sig störda i
mycket större omfattning.

Vid F 4, F 10 och F 21
tillåts tre divisioner
Gripen. Övriga
flottiljer får klara sig
med två. Men totalt
medger nya försvars
beslutet (FB 96) bara
tolv divisioner.
Var då, undras idag.
FlygvapenNylt nr 1/96
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Viggens motor har ett stort
by-pass-förhållande, l: l. Bullrar
därför mindre/dovare än t ex Draken
och Gripen.

"Buller-missionen II bestämns av by-pass-förilållandet, dvs det buller som strömmer ut
från flygplanet. liEnkelt sagt": Den luft som passerar runt motorn bildar en skärm runt
den luft som passerat inuti motorn och bakom flygplanet och får en hög hastighet, som
därmed alstrar högt buller =strålbuller.

eller ärendet i sin helhet har ännu
avgjorts av regeringen.

Utredningsuppdrag
Koncessionsnämndens beslut innehål
ler ett flertal krav på utredningar, vilka
skall redovisas innan beslut i vissa av
seenden kan fattas. Dessa utredningar
måste genomföras på relativt kort tid.
Följande utredningsuppdrag har
lämnats ti II Försvarets Materielverk
(FMV):
~

Utred mÖjligheten att begränsa utsläpp
av kväveoxider från verksamheten. Ut
redningen skall avse markanläggningar,
fordon, helikoptrar och flygplan.

~

Kartlägg förekomsten av luktande be
ståndsdelar i flygfotogen, samt möjlig
heten att genom krav på drivmedlet
eller genom åtgärder på flygplanen
minska luktande utsläpp. Utred också
eventuella hälsoeffekter på närboende
av flygfotogen eller avgaser i förekom
mande koncentrationer, om luktstör
ningar av betydelse kvarstår efter det att
åtgärder har vidtagits.

JAS 39 Gripen har en liten motor med litet by-pass-förhållande,
l :0,3 (så kallad straight jet). Strålbullret är därför större än hos
Viggen. Strålbullret är som störst i startfasen. I landningsfasen är
det fläkl- och kompressorbuller som dominerar över strålbullret.
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Foto: Rickard Nilsson
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Foto: Gösta Bolander

Flottiljflygplatser
Handläggning av tillståndsprövning
efter koncessionsnämndens beslut

KONCESSIONSNÄMNDEN

KONCESSIONSNAMNDEN

~

Utred i samverkan med FORTV förut
sättningarna för att dels använda andra
halkbekämpningsmedel än urea, dels
möjligheten att begränsa förbrukningen
av halkbekämpningsmedel genom ut
nyttjande av förbättrad spridarutrustning
eller vidareutveckling av spridningsme
toder och -rutiner.

~

Utred möjligheterna att begränsa risker
na för läckage och spill från drivmedels
hanteringen.

Fortifikationsverket har fått följande
uppdrag:
~

~

Utred möjliga åtgärder för att begränsa
utsläppen av urea till grund- och
ytvatten.
Genomför en fördjupad kostnadsupp
skattning rörande isolering av bostäder
kring flottiljflygplatserna. Utred också
möjligheten till och kostnaden för bul
lerdämpande åtgärder i skol- och vård
lokaler.

• • Den fortsatta handläggningen. 
Efter
Koncessionsnämndens
beslut
återstår fortfarande mycket arbete
innan hela processen är slutförd. De
h itti Ils fattade besluten har överklagats.
Sannolikt kommer även besluten för
de övriga flotti Ijerna att överklagas.
Dessutom skall utredningar slutföras,
FlygvapenNyt/ nr 1/96

Bild 3
kontrollprogram utarbetas och åtgärder
vidtagas. Den principiella gången för
den fortsatta handläggningen framgår
av bild 3. Hur lång tid detta kommer
att ta kan vi idag inte med säkerhet
säga. En försiktig bedömning är att det
kommer att ta minst tre år efter slutligt
beslut att genomföra alla åtgärder. Hur
stora kostnaderna i sammanhanget
kommer att bli, styrs till största delen
av vilka villkor som ställs på bulleriso
leri ngsåtgärder. I det mest gynnsamma
fallet torde kostnaderna uppgå ti II
minst 100 miljoner kronor. (!)

Erfarenheter
Projektet har fått drivas under tidvis

stor tidspress och engagerat ett stort
antal människor. Utöver en "kärn
trupp" på cirka 20 personer från
FORTV, FMV, FM/HKV och anlitade
konsulter har för varje flottiljs deIpro
jekt ett stort antal lokala medarbetare
engagerats i större eller mindre om
fattning. Hela projektet har genom
förts i en mycket positiv anda. Alla
berörda har gått i n för si na uppgifter i
projektet med stort intresse. Det är vår
uppfattning att hela processen som en
bonuseffekt också har inneburit en
inte oväsentlig kunskapshöjning vid
flottiljerna beträffande den egna verk
samhetens omfattning och dess miljö
påverkan. Detta kommer på sikt med
stor sannolikhet att skapa ett ökat mil
jömedvetande till fördel för den fram
tida verksamheten vid flottiljerna. •
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ege in sup d ag
röra de
Försvarsmakten, Luftfartsverket och Statens Natur
vårdsverk fick i respektive myndighets reglerings
brev för 1994/95 följande uppdrag rörande flygbul
ler:

C

örsvarsmakten skall tillsammans
rm ed Luftfartsverket och Statens
naturvårdsverk utveckla en ny bedöm
ningsteknik för immissionsmått för mi
litär flygverksamhet. Försvarsmakten
skall i erforderlig utstri:ickning samver
ka även med Fortifikationsverket.
Regeringen uppdrar åt Försvars
makten, Luftfartsverket och Statens na
turvårdsverk att i samverkan med
Boverket och övriga berörda myndig
heter, i enlighet med vad som anförts i
prop 7993/94:275 Handlingsplan mot
buller, analysera en skärpning av flyg
bullernivånormen (FBN-normen) för
planering av nya flygplatser, ny bebyg
gelse vid befintliga flygplatser samt i
vissa fall befintlig bebyggelse. Analy
sen bör (ska ll) även som komplement
innefatta en maxbullernivå vid la
dBA. Likaså bör (skal/)
beräkningsmodellerna
för flygbuller analyse
ras, såväl för civil som
för militär flygverksam
het. Myndigheterna bör
(skall) i samarbete med
berörda kommuner ana
lysera behov av åtgär
der, kostnader och fi
nansiering samt tids
plan för genomförande.
Resultatet av uppdra
gen skall redovisas se
nast den 7 mars 7995.
Efter begäran om för
~
längd tid beslutade re
geringen att uppdragen

skulle redovisas senast den 30 juni
1995. Uppdragen avrapporterades i
"Regeringsuppdrag rörande flygbuller,
slutrapport 1995-06-30."
Ovan nämnda uppdrag har lösts i
en gemensam arbetsgrupp med repre
sentanter för Försvarsmakten/ högkvar
teret, Fortifi kationsverket, Luftfartsver
ket och Naturvårdsverket. Boverket
och Kommunförbundet har också del
tagit i arbetet - dessutom har konsul
ter anlitats för vissa specialuppgifter.
Utredningen har genomförts med
ambitionen att nå enad uppfattn i ng
om hur beräkning och bedömning av
fl ygbuller skall göras, samt om vilka
kriterier som skall utgöra grund för när
och hur bullerisoleringsåtgärder skall
genomföras. Enighet uppnåddes också
i huvuddelen av frågorna. I frågan om

innanför vilka nivåer bullerisolering
bör göras skiljer sig emellertid uppfatt
ningen . Naturvårdsverket hävdar där
värden som är ungefär 10 dBA lägre
än Försvarsmaktens och Luftfartsver
kets uppfattning.

Målsä ttningsvärden
I\laturvårdsverket har satt upp måIvär
den som bör uppfyllas för att god mil
jökvalitet skall uppnås . Dessa värden
framgår av tabell l.
Dessa målvärden för god miljökva
I itet ska II ses som en riktningsanvis

ning för det framtida miljöarbetet.
Detta i n nebär att det kan vara svårt att
uppnå dessa målvärden på kort sikt.

• •

Effekter på människor. - Med
biträde aven konsult från Tekniska
Högskolan/ Laboratoriet för tillämpad
psykologi har studerats hur människor
påverkas av flygbuller. I undersökning
en ingick bland annat att studera vil

Bilderna t h
(sid 24 och 25);
JAS 39 Gripen under
bullerprov i inomhus
anläggning.
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Tabell 1
Målsättningsvärden för god miljökvalitet.

I

Ekviva Ekviva- Maxi- I Maxi
lent
mal
mal
lent
(FBN) (FBN)
ute, I inne,
ute,
inne,
A-vägd A-vägd A-vägd lA-vägd
IjudIjudIjud
ljud
nivå
nivå
nivå, F nivå, F

I

Permanent
bostäder
och fritids
55 dB
bostäder
Skolor

håller dock vissa osäkerheter, Topogra
fin och de rådande meteorologiska
förhållandena har stor betydelse för
ljudutbredningen. Detta är områden
som inte är tillräckligt väl behandlade
i den hittills tillämpade beräkningsme
toden och som därför behöver stude
ras närmare och behandlas i komman
de revidering,

I

I
30 dB

Isoleringsåtgärder

Friluftsom- I
råden
40 dB

De slutsatser som redovisas i utred
n i ngen kan sammanfattas en Iigt föl
jande:
~ Naturvårdsverkets

ket mått på bullret, ekvivalent nivå
(medelvärde) eller maximalnivå, som
är av störst betydelse för hur männis
kor upplever bullerstörningar.
I det material som utredaren gått
igenom finns inga undersökningar
som direkt kan hänföras till flygplatser
som motsvarar våra flottiljflygplatser.
Slutsatserna av utredningen i detta av
seende blev att även fortsättningsvis
måste såväl maxbullernivån som flyg
bullernivå beaktas. Maxbu IIern ivåer
na bör då knytas till ett visst minsta
antal flygplansrörelser per dygn.
• • Beräkningsmetoder och model
ler. - Utredningen slår fast att en stan
dardiserad metod bör fastställas . Ett
förslag till en sådan metod, som byg
ger på den nordiska beräkningsmodell
som hittill s tillämpats bl a vid de
pågående ti IIståndspt'övn i ngarna, re
dovisas i utredningen. Metoden inne
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Tabell 2
Principer för isoleringsåtgärder.
A Områden kring
flygplatser som
regelbundet i me
deltal minst tre
gånger per natt
exponeras för:

Max 70 1 >-80 2 ) dBA

I-- f-

70 dB 45 dB
45 dB

överblickas bör isoleringsåtgärder
utföras med utgångspunkt från ne
danstående principer.

~

~

~

~

långsiktiga mål
sättningsvärden för god miljökvali
tet anger att nivån utomhus inte bör
överskrida ekvivalentnivån FBN 55
dBA . Motsvarande värde för maxi
malnivåerna anges till 70 dBA
utomhus, motsvarande 45 dBA
inomhus.
Ovan nämnda maximalvärden inom
hus är i mindre grad tillämpliga för
trafik som inte förekommer regel
bundet nattetid.
Bullerisoleringsåtgärder på fastighe
ter bör grundas på beräknade utom
husnivåer och beräknade trafikfall
vid respektive fl ygplats .
Isolering bör begränsas till konkreta
åtgärder och vad som är kostnads
mässigt rimligt i förhållande till
byggnaders standard och värde. Så
liten del som möjligt bör läggas på
administrativ hantering och ljud
mätningar.
Inom den tidsperiod som nu kan

B Områden kring
flygplatser som
regelbundet dagoch kvällstid ex
poneras för:

Max 80 1 >-90 2 ) dBA

C Områden kring
flygplatser som en
dast dagtid varda
gar samt enstaka
' kvällar regelbun
det exponeras för:

Max 90 1 >-1 00 2 ) dBA

I-

D Områden kring
flygplatser som
generellt exponeras för:
Anm:

FBN 60 dBA

1Jfnligt Naturvårdsverkets uppfattning
2Jfnligt Försvarsmaktens och Luftfarts
verkets uppfattning.

Flottiljfl ygplatserna hamnar här i
grupp C. Vid de flottiljflygplatser där
reguljär civil luftfart förekommer kan i
vissa fall mindre områden utanför
områden enligt C hamna i grupp B.
Bullerisolering i vissa områden får i
sådana fall helt bekostas av Luftfarts
verket.
• • Övrigt. - Utredningsrapporfen
inneh åller också Bover
kets bedömning av vil
ka konsekvenserna skul
le bli om de hittills till
lämpade bedömn i ngs
grunderna för bebyggel
seplanering skulle skär
pas.
Rapporten i si n hel
het finns tillgänglig vid
alla flottiljer och skolor
inom fl ygva pnet. Den
som är intresserad att
läsa den kan vända sig
till flottiljen s miljöhand
läggare eller kontakta
Försvarsmaktens miljö
sektion vid militära hög
kvarteret i Stockholm .•
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Efter kommunistdiktaturernas fall i såväl sovjetunionen som i pakt- och randstaterna i Östeu
ropa har tidigare militärhemligheter grävts fram och kommit till allmän kännedom.
Sålunda visar det sig, att vår tro att ett strategiskt kärnvapenanfall mot Sverige inte kunde
anses som troligt eller sannolikt, var just ett angreppsfall som det fanns avancerade sovjetis
ka planer på.
Inte heller visste flertalet västländer att chansen att vinna en jaktstrid/"dogfight" i luften
mot sovjetiska jaktflygplan på BO-talet var nästan lika med noll. Sanningen uppdagades då
östtyska MiG-29:or, flyghjälmar med hjälmsikten samt avancerade, manövrerbara närstrids
robotar hamnade i Västs ägo.
För svenskt luftförsvars vidkommande anses liknande utrustning och beväpning på ryska
Suchojjaktflygplan utgöra ett större hot.

D

/#11 LfI."~ ~,.i~tolle,,~oK,
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et pågår i utvecklingen av vapensystem en ständig "duell " mel lan medel och motmedel. Så
har det alltid varit. Men nu blir tekniken alltmer sofistikerad. Därmed blir

11

det också allt svårare att taktiskt explo
atera den. Även i tidigare skeden har
förstås möjligheterna att militärt utnytt
ja tekniska genombrott inte heller varit
så lätta . Eller man har inte förstått dem.
F/ygvapenNytl nr 5/95

AA-11 ARtHER (R-73)
Denna
korthållsrobot
med /R-målsökare anses
aven samlad världs ex
pertis vara den i dag
bästa operativa jaktro
boten I sin klass. Ett
flertal faktorer bidrar
till att ge AA-II över
lägsna manöverprestan
da. Det som är unikt är
tve-funktionen (TVC =
Thrust Vector Control).
Tve innebär: Genom att
avlänka robotmotorns
utloppsstråle överförs
ett vridande moment till
roboten. Detta innebär
att robotens manöverförmåga avsevärt ökar. Vridmomentet kan givetvis
endast utnyttjas i robotbanans inledande del under de cirka fem sekun
der som robotmotorn brinner. Under den resterande delen av robotba
nan styrs roboten med konventionella aerodynamiska styrytor. AA-II
har varit i operativ tjänst i över ett decennium.
USA räknar inte att vara ikapp förrän cirka år 2002 (med AIM-9X). Israel
däremot har redan sitt motvilJ!.en klart, Python 4 - minst lika bra som M-l1,
pås~s del. (Ryssarna är dock därd med att förbättra M-II ytterligare.)
Overst t v och och direkt t h: Bilderna visar tve-utrustningen på M-II.
Den består av {yra metallplattor som vrids in i robotmotorns utloppsstråle
för att avlänka denna och därigenom skapa ett vridmoment.

Problem för
Väst/NATO:

Att jaga
ikapp
framtiden
Så här såg det östtyska

hjälmsiktet ut (den
nedfällda "tandläkar
spegeln" t v om MiG
29-pilotens hö8eröga).
Blev en allvarlig tanke
ställare för väst.

Men med informationsteknologin
står vi inför något delvis nytt. Verk
samheterna har blivit mer kunskapsin
tensiva. Med integrerade sensorer, in
formationssystem ,
kommunikations
system, vapensystem och simulatorer
får vi en överblick av stridsfältet och
en kraft och precision som inte varit
möjlig tidigare.
Kriget blir en strid om kunskap 
kunskapskriget. Vi ska förädla vår
egen kunskap och skydda den samti
digt som vi ska förhindra motstånda
ren att hämta in kunskap och processa
information. Fysisk närvaro av män
niskor på stridsfältet blir kanske inte
lika viktig som skenbar nävaro. Vi får
en " intellektualisering" av stridsfältet.
Att tänka och att få stöd att tänka kan
bli de yttersta vapnen . Medel och
motmedel? Taktikutvecklingen sätts i
fokus.
Vi exemplifierar här resonemanget
vad gäller utvecklingen av flygburna
jaktrobotar för närstrid och utveckling
en av hjämmonterade presentations
system.
F/ygvapenNytl nr 1/96

Robotutvecklingen
Under det kalla kriget utvecklades
flygburna radarjaktrobotar avsedda för
strid långt bortom synhåll (BVR, Be
yond Visual Range). Robotarna var allt
så avsedda för strid på mycket stora
avstånd. De blev alltmer sofistikerade
och självstyrande. Efter det att robotar
na fått målet utpekat för sig, kunde de
själva med egen aktiv radar söka upp
detta och nå verkan. Tanken var att i
den tudelade världen sku Ile stora
armador drabba samman med insatser
av bl a mängder av tunga bombflyg
plan, en del försedda med kärnvapen.
Det gällde då att få stopp på vågorna
av inflygande flygplan. Man satte sin
tillit till "BVR"-vapnen. Taktik och
doktriner utvecklades och robotarnas
prestanda ökade. Motorerna förbättra
des och likaså robotarnas svängförmå
ga och radarns precision.
Motmedlen lät inte vänta på sig.
Radarjaktrobotar är möjliga att störa

på olika sätt. Dessutom har robotarna

svårt att skilja skenmål från verkliga
mål. Bombflygplanen med sin döds
bringande last skyddades också av
egen jakt. Nu vidtog en ny fas. Jakt
flygplanen utformades så att de skulle
kunna utmanövrera attackerande ro
botar. Vi fick med andra ord det myc
ket vändbara flygplanet. Spelet med
medel och motmedel upprepade sig
också . Radarrobotarna har nu blivit
mycket sofistikerade och smarta . Men
de är mycket dyra.
Så förändrades världen. Sovjetimpe
riet brakade samman och Warszawa
pakten upplöstes. I och med detta för
ändrades hotbilden och konflikternas
natur. Konflikterna förväntas i framti
den bli mindre, "tätare" och region a
la. Konflikter mellan två stora makt
block ter sig allt mindre sannolika
inom en överblickbar tid. "BVR-stri
den", som utvecklats för det globala
kriget, blir därmed emellertid inte
oväsentlig. "BVR-striden" kommer att
utvecklas, förfinas (tekniskt och tak
tiskt) och vara betydelsefull . Den har
dock för närvarande en hake.
• • Efter det kalla kriget ser man en
utveckling mot mindre krig med varie
rande sammansättning av allierade
och mot skiftande motståndare. FN
kommer att ställa krav på sina natio
ner att delta i internationella och sam
verkande fredsbevarande eller freds
skapande insatser. Men " BVR-vapnen"
kan bara vara funktionella om målen
är identifierade som fiender. Detta är
ett svårbemästrat problem . Med vidare
utveckling av sensorer, " bildigenkän
nande" vapen, artificiell (=konstgjord)
intelligens, kontroll av vem som är ~
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JAS 39 Gripen under skjutprov med jaktrobo
ten Sidewmder (Rb 74). IR-robot utan sväng
prestanda.

Novikov. Han sade också, att det re
dan finns värmesökande robotar som
kan svänga 180 grader och ktara upp
till 50 G i en sväng.
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vad och var, kommer man säkert i
framtiden att kunna lösa problemet
med identifieringen fast det är kom
plext. Vem kommer inte ihåg (1988)
det elektroniskt identifierade hot som
senare visade sig vara ett iranskt trafik
flygplan?
Hur som helst. Det är rimligt att
även med säkra "BVR-vapen " kommer
luftstriden att efter " BVR-kontakt" så
småningom övergå i närstrid. BVR
vapnen är dessutom mycket dyra. I
närstriden blir duellen mellan medel
och motmedel alltmer betydelsefull.
Under Vietnamkriget ansågs robotarna
vara utslagsgivande och därför var F-4
Phantom-flygplanen inte utrustade
med automatkanon. Det moderna
jaktflygplanet måste alltså klara både
BVR- och närstrid och vara utrustat,
beväpnat och byggt för det. Nu kom
mer vi ti II nästa problem.
• • För att klara närstriden har flyg
planen utrustats med värmesökande
robotar, som avfyras med sensorstöd
vid ögonkontakt. Flygplanen riktas
mot målet. De nuvarande robotarna
tillåter vid avfyringen inte alltför stor
avvikelse från flygplanets längdrikt
ning. Man kan säga att målet måste
befinna sig inom en kon från skjutan
de flygplans nosriktning. Flygplanen
har därför gjorts mycket manövrerba
ra. Det gäller ju att få målet inom
konen. Vi ser alltså hur strävan efter
ökad manövrerbarhet har poängterats.
Jämför t ex gårdagens F-4 Phantom
med dagens F-16 Fighting Falcon .
Den här utvecklingen har varit oerhört
kostsam. Men har den varit onödig?
Låt oss återkomma till detta.
En naturlig fråga nu är naturligtvis
skulle man inte kunna göra närstrids
robotarna kraftfu lit manövrerbara i
stället för flygplanen? En sådan utveck
ling skulle ju bespara piloterna stora
G-belastningar.
Sådana värmesökande robotar finns
faktiskt. Den ena är den ryska luft
målsroboten AA-ll "Archer" och den
andra är den israeliska Rafael "Python
4". Bägge dessa robotar har helt oöver
träffade svängprestanda.
Nu dyker nästa svårighet upp. Ro
botarna måste vid avfyringen ges kor
rekta styrdata och målet måste befinna
sig inom konen ovan. Men kan man
inte också vidga konen, så att man
kanske till och med kan skjuta
28

"bakåt"? Kan robotarna svänga 180
grader?

Presentationssystem
monterade i flyghjälmen
vid avfyri ng av I R-robot ri ktas flygpla
net mot målet. Robotens målsökare
låser på målets IR-signal. Om man nu
kunde överföra informationen om var
målet är, behöver man inte manövrera
sitt flygplan för att komma i skjutläge.
Detta är nu fullt möjligt. I stället för att
rikta flygplanet mot målet riktar man
blicken, dvs man vrider på huvudet.
Anordningar på hjälmen och sensorer
känner av riktningen. På så sätt får
man avsevärt fler tillfällen där roboten
kan avfyras; sikteskonen blir betydligt
vidare. Man siktar med symboler som
genereras på visiret och man får också
information av olika slag på visiret.
Redan 1986 upptäcktes att sovjetis
ka MiG-29-förband var utrustade med
AA-11 (en högpresterande, värmesö
kande robot) och hjälmsikten. Efter
Warszawapaktens upplösning och de
bägge tyska staternas återfören i ng fick
väst ti Ilgå ng ti II före detta östtyska
MiG-29 Fulcrum med AA-11 och
hjälmsikten. Provflygningar och andra
prov genomfördes. Man flög ett stort
antal övningsdueller mot västsidans
hela arsenal. Med västs taktik och sätt
att flyga var MiG-29 med AA-ll och
hjälmsikten helt överlägsen i kurvstrid.
Eller som en representant för McDon
nell Douglas uttryckte det: "The MiG
pilot could aquire targets in 30 times
the volume of the F-15, and the
exchange ratio was also very high. The
MiG was overwhelming."
I samtal med Mikoyans utvecklings
chef Valery Novikov framhöll denne
betydelsen av att se plattformen,.
hjälmsiktet och de värmesökande ro
botarna som en helhet. Det är integra
tionen som ger effektivitet, påpekade

• • I Israel insåg man snabbt faran
med fientligt innehav av MiG-29, AA
11 och hjälmsikten. Skulle de fientliga
staterna omkring Israel utrustas med
den materielen, var risken stor att det
israeliska flygvapnet skulle hamna i ett
underläge. Israelerna angrep proble
met kraftfullt. Man tog fram en värme
sökande robot Rafael /IPython 4/1 
kan avfyras även om flygplanet inte
riktas mot målet - som är mycket
manövrerbar. Till denna robot har det
israeliska företaget Elbit utvecklat ett
hjälmmonterat siktes- och presen
tationssystem.
I USA hamnade man av olika skäl
på efterkälken . Man räknar med att
först år 2002 (!) ha hunnit i kapp och
då ha en högpresterande värmesökan

de robot och ett effektivt hjälmmonte
rat presentationssystem . Den framtida
roboten benämns AIM-9X och är en
vidareutveckling av den Sidewinder,
som även vårt flygvapen har.
Alla analyser, simuleringar och öv
ningsdueller visar med all önskvärd
tydlighet, att en pilot som inte har till
gång till hjälmmonterat presentations
system och en avancerad värmesökan
de robot är chanslös om han möter en
pilot som har den här utrustningen. Det
ligger dynamit i det konstaterandet.

Hur klarar sig Gripen?
JAS 39 Gripen är inget undantag.
Utrustas inte våra flygplan med hjälm
monterade siktes- och informationssys
tem står sig piloterna slätt. Inget manö
vrerande i världen kan " hänga av" de

Israeliska Rafael Python 4 såsom den visats på plansch vid flygutställningar.
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En tregrupp JAS 39-Gripen ur F 7. För
bästa jaktprestanda fordras komplettering
med IR-robot av M-ll-kapacitet.

nya värmesökande robotarna om mot
ståndaren dessutom har hjälmsikte .
Hur ser då möjligheterna till ut
veckling i Sverige ut? Vi har kompeten
sen att utveckla hjälmsikten och kost
naderna är minimala. Dessutom skulle
Gripens exportchanser öka avsevärt.
Framtagning av ett hjälmmonterat pre
sentationssystem sku Ile också kunna
vara ett nordiskt samarbetsprojekt. Vi
skulle härigenom knyta våra respektive
försvarsi ndustrier närmare varandra. Vi
har ju länge strävat efter ett område
som skulle kunna förena oss. Detta är
ett litet projekt men med stor dynamik.
Något ekonom iskt problem sku Ile det
knappast behöva vara.
• • I Sverige bedrivs sedan ett antal år
studieverksamhet vad beträffar hjälm
monterat presentationssystem. Det är-g
FFV Aerotech och Ericsson Microwave ~
Systems som tillsammans arbetar med ~
projektet. Ett hjälmsiktessystem har ~
provflugits i Jaktviggen . Vunna ~
erfarenheter pekar på fördelar- ö
na med hjälmmonterat siktes- ~
system. Vid provflygningar med
Jaktviggen med och utan hjälm
sikten uppenbarades helt nya
taktiska mönster. Pi loterna som
flög med hjälmsikten var över
lägsna och de kunde utan större
problem "skjuta ner" sina mot
ståndare. Snabbare och fler ti Ilfällen för
avfyring erhölls med hjälmsikten under
luftstriderna.
För närvarande arbetar FFV Aero
tech och Ericsson med symboliken och
tekniken i systemen. I utvecklingsarbe
tet används simulatorer av olika slag.
Ett problem är att få ner vikten på hjäl
marna och ett annat är att utforma
symboliken så att piloterna intuitivt
kan " läsa spelet" . Huvudets rörelser,
dvs det håll man tittar åt, registreras av
sensorer och data bearbetas. Man mås
te också lägga flygsäkerhetsaspekter på
hjälmen. Klarar piloten en eventuell
utskjutning med hjälmen? Fungerar
hjälmen som skydd vid t ex fågelkolli
sion osv? Piloten får inte heller bli för
virrad av den information han får på
visiret, då han tittar ut på omgivning
en. I utvecklingsarbetet ingår också att
försöka formulera en systemspecifika
tion.
De tekniska systemen har under
hela 1990-talet blivit alltmer kom
plexa med ständigt ökade krav på
operatörens bevakning av el ler möjlig
heter att följa systemets funktion och
prestanda. Detta har resulterat i allt
mer komplicerade manöverdisplayer.
Med de hjälmmonterade presenta
tionssystemen har dock utvecklingen
FlygvapenNyll nr 1/96

vänt. Och detta samtidigt som den
informationsmängd som är tillgänglig
för piloten ökat. Utvecklingen av
gränssnittet människa/ maskin medger
att förutsättning arna alltmer ökar för
hänsynstagande ti II människans krav.
Piloternas arbetsuppgifter kommer
med ett nytt presentationssystem att
förändras. Man kan "se" tredimensio
nellt var man själv och övriga komba
tanter finns.
Är då vår satsning på jaktroboten

grerat i nformationssystem med stor
flexibilitet och med möjligheter till
taktikanpassning som aldrig tidigare.
G jorda analyser visar, att om två pi 10
ter möter varandra i strid och om
bägge har likvärdiga hjälmmonterade
presentationssystem och har kraftfullt
manövrerande robotar för närstrid, så
kommer bägge att bli nerskjutna. Det
är alltså helt meningslöst att ge sig in i
en sådan duell. Generalmajor Avihu
Ben-Nun (före detta israelisk flygva-

Svensk
utveCkling.
Sikteshjälm ODEN
har genomfört blås
prov och är god
känd för f1y/;prov
utan restriktIOner.
Projekt ODEN är en
fortsättning på de
prov som genom
fördes 1992-93 med
ett sikteshjälmsy
stem. Projektet syf
tar till att utvärde
ra ett siktessystem
för användning i
Jaktviggen (och ev
entue1rt för Grip
en) samt för andra
applikationer t ex
inom armen och
marinen.
Sikteshjälm ODEN
är en modifiering av
den ordinarie FFV
116-hjälmen. Sym
boliken består av ett
~firkors ~om ~iktm~rkel fyra invisningseilar och. fyra symbole~ för indikering av aktuellt ~apenval.
Aven skjutgranser indikeras genom olika funktIOner. Symboliken genereras av röda lysdioder via
ett komplext oetiksystem där visiret utgör den sista reflektionsytan. Detta syns på bilden som ett
skärt, ovalt skikt på visiret. Vikten av sikteshjälmen har ökat till 1350 gram jämfört med 1200
gram för den ordinarie flygvapenhjälmen. (Av flygsäkerhetsskäl är det vikti!rt att hjälmens vikt
hålls låg/inte ökar.) - Det finns också en testbox. Den används för att göra telsökning av symbo
likgenereringen i hjälmen.

AMRAAM till Gripen obehövlig? När
stridsrobotar och " SVR-robotar" kom
pletterar varandra. Och med hjälm
monterat presentationssystem får vi ett
verktyg som dessutom är användbart
även för attack och spaning. Omvärlds
uppfattningen ökar också med det
hjälmmonterade systemet. Till detta
kommer att Gripen-systemet är ett nät
verk av nätverk. Det är helhetssynen
som ger styrkan och blir vår " force
multiplier".
• • Även om vi möter en motstånda
re som är utrustad med ett liknande
presentationssystem, som det som
skissats ovan, har vi fördelar. Vi befin
ner oss med Gripen-systemet i ett inte-

penchef) säger, att med den effektivitet
som robotarna nu har uppnått, blir
koncentrationen på motmedelssidan
absolut nödvändig.
Det handlar också om att kunna
avbryta en strid och dra sig ur. För
detta behövs förstås Gripen-flygpla
nets manövrerbarhet. Men det är i nät
verkets möjligheter manövrerbarheten
kommer till sin rätt och blir en tillgång
och vi kan hitta de nya taktiska grep
pen. Det är flygplanet med alla sina
system och subsystem som tillsam
mans med andra komponenter utgör
Gripen-filosofin. Det är här vi kan stri
da med kunskap och förmågan till
tänkande sätts på prov.
•
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I början av 1991 startade oroligheter i det
forna Jugoslavien. I början var dessa lokalise
rade till den norra delen av landet. Grannen
Österrike fick känna av detta på flera sätt.
Österrikiska gränsposteringar blev träffade
av artillerield som utväxlades mellan jugosla
viska förband. Även om granaterna som föll i
Österrike var oavsiktliga var de ändå klart
otrevliga. Den österrikiska Bundeshären sat
tes i högsta beredskap.
30

sterrikiskt terri tori
um blev även kränkt
av jugoslaviskt, skar
pladdat stridslyg. Över Österri
kes näst största stad, Graz, flög
ett stridsflygp lan på låg höjd,
med mycket hög fart. Larmet
kom för sent för att de svensk
byggda Drakarna J 3SÖ skulle
hin na ingripa.
Dessa hän delser, och några
till, bl ev en väcka rklocka för
de österri kiska myndigheterna
so m avsatte sä rsk ilda medel för
F/ygvapenNy/1nr 5/95

"Muren" rev traktat
När Sovjetunionen upplöstes
tolkade österrikarna det som
att man inte längre behövde
följa traktatet från andra världs
kriget. Man ansåg sig fritt
kunna köpa robotar och hänga
på de österrikiska Drakarna'
I Draken-flygplanen- fanns
den ga mla install ationen kvar
för Sidewinder-robotar (var ett
av vapenalternativen som hade
använts i Sverige). Flygsimula
torn var också försedd med
Sidewinder i sitt taktiska sy
stem.
Det var alltså bara att inkö
pa Sidewinder-robotar. Det är
det som nu skett.
Man har dessutom försett
Drakarna med skyddsutrust
ning, VM S, i form av radarvar
nare och möjlighet att från
yttre fast monterad utrustning
fä Ila 01 ika former av motmedel
mot radar och avfyrade vapen.
Österrikarna har härmed
skaffat sig ett "giftigare" och
mer avskräckande luftförsvar.

When shall we ever
learn?

förbättring av luftförsvaret och
andra delar av Bundeshären.
Man ville helt enkelt inte att
östen·ikiskt område skulle bli
transportområde (mellan strids
härdarna) för de olika gruppe
ringarna i grannlandet. Risken
var i så faH att man sklllle få
grannens krig förflyttat över sitt
eget land.

Draken införskaffas
Österrike är i likhet med Fin
F/ygvapenNytt nr 1/96

land förlorare i andra världs
kriget. Som resultat av detta
sattes ett trakta t upp av Sovjet
unionen, n traktat som för
bjöd förlorarna att ha vissa
vapen och vapenslag i sina
försvarsstyrkor.
För Österrikes del innebar
begränsningarna att man inte
fick ha styrda vapen på sina
flygplan; alltså inga robotar.
Begränsningen att inte ha
robotar gjorde att vår svenska
Draken-version J 350 passade.
Den hade som jaktbeväpning
två inbyggda kanoner och

jaktraketer i kapslar. Robotin
stallation för Sidew inder fanns
men den fick inte användas.
24 flygplan och en flygSimu
lator inköptes och levererades
1987-89 genom SAAB-SeA
NIA i Linköping. Det ingick
också omfattande samarbete
med det av svenska flygvapnet
i utbildnings- och underhålls
frågor. Ett samarbete som fort
farande är livligt.
För flygsimulatorns del har
FFV Aerotech i Arboga fått ut
föra både modifieringar och
underhållssupport.

Man. kan inte undgå att jämfö
ra Osterrikes nuvarande erfa
renheter med vad som hände i
Sverige efter 1925 års försva rs
beslut - stora nedskärningar.
Österri kes erfaren heter av
" fredlig " omvärld i nutid, som
snabbt kan förändras beroende
på vilka som har den politiska
makten i grannlandet, har all
anledning att vara en väckar
klocka för de som tycker att
man kan avsäga sig det försäk
ringsskydd som en rätt anpas
sad försvarsmakt utgör.
Det österrikiska folket har
på ett brutalt sätt blivit påmin
da om att luftförsvaret behövs
- och att det måste vara starkt.
I Graz i södra delen av lan
det tvingade miljömyndighe
terna 1987 Bundeshären att
endast flyga sex starter och
landningar per va rd ag, mån
dag till fredag. Flygning på lör
dag-söndag fick överhuvudta
get inte förekomma.
Sättet att räkna flygnin ga rna
var också mycket restriktivt. En
avbruten inflygning med på
drag på kritisk höjd, 100
meter, räknades som en start
och landning.
Att just Graz-brona skulle
vara de som fick ett främman
de fulladdat stridsflygplan på
låg höjd över si n stad ser ut
som en situation klippt ur en
propagandabroschyr:
~
31

Hellre ett eget flygva
pen som bullrar ... än ett
fientligt!
Idag finns praktisk t ta get
inga begränsningar i anta let
flygningar över Graz eller
andra städer i det vack ra alp
landet. - Debatten har prak
tiskt taget upphört. - (Verkli g
heten utlöste tillnyktring.)

Flygsimulatorn
Under hösten 1994 blev jag
(Ingemar Nilsson) av FFV Aero
tech:s simu latorkontor tillfrå
gad om jag ~ und e stä lla upp
som lärare i Osterri ke somma
ren 1995.
Jag hade arbetat som lärare i
simul atortekn iska ämnen där
redan 1986 och 198 7. jag hade
också varit kontroll ingen jör åt
österrikiska Bundeshä ren 1987,
som då saknade erfaren het av
flygs imul atorer, när SAA B-Sca
nia och FFV levererade D ra
ken-simulatorn under hösten
det året.
Men nu gä llde det utbild
ning av sju simu latorin struktö
rer/ piloter och fyra tekniker på
samma flygSimulator som mo
difierats under 1994-95 av
FFV. Utbil dni ngen sku lle ske
på flygbasen H i nterstoisser i
Zeltweg där Bundeshären har
flertalet av sina Draka r p lace
rade.

"Modifieringspaket"
Fl ygS imul atorn har, som en del
av den pågående förstärkning
en av luftförsvaret, modifierats
i det taktiska systemet och fått
förbättrat handhavande av mål
och omvä rld . Den har försetts
med ett modernt och utökat
datorsystem i stället för de ana
loga beräkningskretsar som
tidigare fanns i taktiken och
som va r mycket arbetskräva n
de från underhållssynpu nkt.

Det har nu blivit avsevärt
lätta re att ändra flygSimulatorn
i framtiden vad gäl ler det tak
tiska systemet.
Radarn har simu lerats på ett
bättre sätt än tid igare och detta
öppnar möjligheter för utökad
målsimulering och utbildn ing i
vad mål i vår moderna elektro
niska tid kan syss la med, för att
bättre skydda sig.
Den stora förändringen lig
ger i det enkla handhavandet
av taktiska situat ioner när de
operativa
simu latorinstruktö
rerna ska ll ha ntera målen och
hur målen ska ll uppträda
under anfa ll sskedet.
Huvudlinj ern a i hanteringen
är desamma som numera finns
i JA 37-s im ulatorn och som till
stora delar har ideer från en ar
betsgru pp inom flygvapnet, där
F 16-kaptenen Börje Eksfrand
varit " primus motor" tillsam
mans med FMV och F 20/ FB S.
(Ekstrand har av Krigsveten 
skapsakademien belönats för
sina insatser.) FF V Aerotech i
Arboga ha r sva rat för konstruk
tion och framställn ing.

Ny flygverkstad
Inne på flygbasen Hinterstoi s
ser invid Zeltweg har en ny stor
flygverkstad byggts som blir
. huvudverkstad för Drakarna.
Den invigdes i augusti i år
och fö ljer samma intressanta
arkitektur som i det övriga
sam häll et.
Istä ll et fö r den svenska
modellen att ha bärande ta kba l
kar inne i hangaren, finns dessa
ovanför taket, utanför byggna
den. Taket hänger alltså i utvän
diga takba lkar. Fördelen med
detta är att det blir ett rent
innertak som
inte samlar
damm. Risken att få främmande
partiklar i öppna fl ygplanssys
tem minskar därmed.
Till de intressa ntare tillfälliga
byggnationerna, hör den kåk
stad som flygdivisionen och

kompaniet hade med sig till
Storbritann ien
nyl igen och
som nu stå r kvar i beredskap i
Zeltweg . D ivisionen var på
flygbasen Waddington , cirka
10 kil ometer väst om staden
Lincoln, med sina flygplan och
övade jaktstrid i ett speciellt
område där det brittiska fl yg
vapnet kan mäta in flygpla
nens rörelser med spec iell
mä tutrustn i ng.
Eher flygpassen utvä rderades
alla moment på liknande sätt
som vi gör med vårt UTBM
system i flygvap net. Tillsam
mans med den flygburna video
registrerin gen som (numera är
sta nda rd på de österrikiska
Drakarna) filmar frontrutan
tillhörande siktesbild,
med
kunde piloterna genomföra jakt
utbildningen på ett mycket
effektivt sätt.

Något för FMV
Eher förebild från det schwei
ziska fl ygvapnet inköptes inför
resa n til l Storbritannien ett an
tal standardcontainrar som
byggdes om för sina speciella
ändamå l. Som verkstad, kök,
expeditioner och förläggning
för vak tsty rka n. j a, det fa nn s

-~-------------------------------~....

ÖSterrikisk Sfandardconfainer försedd med tältduk.
Praktisk tösning! Möjlig i Försvarsmakten?
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till och med en arrestlokal för
dem som bedömdes ha behov
av att sitta i en sådan.
Containrarn a placerades i
två rader på sådant inbördes
avstå nd att det va r mÖjligt att
lägga bärande takbågar av alu
minium mellan dem och dra
en tältduk över bågarna. Man
hade skapat en verkstadshang
ar för ett flygplan.
Lösningen syn tes mycket
bi II ig och mycket funktionell.
Något för FMV att titta på?
Att arbeta tillsammans med
de trevl iga österri karna är
mycket st imul erande. Gemytet
och hjä lpsam heten fi nns där,
mycket påtagligt.
Ma n kan också se att de
anamma t många svenska ideer
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T v: Skiss visan
des principen för
hur det österrikis
ka radarövervak
ningssystemet är
uppbyggt. Till
luftförsvaret skall
nu läggas jaktflyg
med robotbeväp
ning. Ett framtida
system med JAS
39 Gripen som
den ena kompo
nenten skulle
kunna passa
Österrikes luft
försvar mycket
bra.

Bundesrepublik
Deutschland

Ungam

Nedan: Första
Draken-landning
en på Zeltweg
basen, som ligger
nedsänkt i den
mycket höglänta
t~rrängomgiv-

i sitt sätt att arbeta. Även i kon
takten med oss svenskar har
man sneglat på våra förmåner i
arbetslivet och arbetat för att få
[i kartade förbättri ngar.
Från den 1 januari 1995 hade
t ex införts rätten till övertidser
sättning, på ett sätt som liknade
de svenska rutinerna. Det hade
man inte haft tidigare.
Men om man jämför med de
omfattande och långtgående
delegeringar för olika former
av beslut som man allmänt kan
se i svenska Försvarsmakten
har österrikiska Bundeshären
en bit kvar.
Många små beslut måste tas
i högre staber och detta häm
mar ibland kreativiteten hos
mannen i [edet (det finns inga
F/ygvapenNytt nr 1/96

kvinnliga officerare). Högre
österrikiska befäl har varit I
Sverige för att studera vårt
arbetssätt. Mycket har gjorts i
den vägen om man jämför
med situationen 1986.

Hin ters toisser
I botten på den avlånga dalen
ligger samhället Ze[tweg med
flygbasen Hinterstoisser.
Da[en omges av nästan 2000
m höga berg på alla sidor och
störningar från dessa omöj[ig
gör att sätta upp en ILS- e[ [er
VOR-fyr.
En långvågig NDB-fyr finns
inne på flygplatsen, som ti[[

sammans med en PAR-an[ägg
ning är det förhärskande [and
ningshjä[pmed[et. (PAR = Pre
cision Approach Radar, använ
des för att "prata ned" f[ygp[a
nen ti [[ säker bankontakt.)
Banan, som 1986 var 1600
m [ång,har förlängts i två etap
per och mäter nu 2500 m. Det
behövs eftersom flygplatsens
höjd är 1700 fot över havet
(tunn luft) och inflygningen är
något annorlunda jämfört med
svenska begrepp.
Beroende på alper i båda in
f[ygningsriktningarna är p[ane
banan 5 grader för att på kritisk
höjd övergå i den vanliga 3
graders[utningen.
Detta orsakade (då, 1987)
skakningar på huvudet från

några erfarna svenska Draken
piloter som var på plats i Ze[t
weg. Man trodde att en änd
ring av g[idbane[utningen på
detta sätt, samtidigt som man
reducerade farten från inf[yg
ningsfart till [andningsfart, sku[
[e innebära vissa risker i en
ökad "hängmatte" -effekt.
Men de österrikiska pi[oter
na är specialister på att flyga i
alperna och Draken behärskar
de till fulländning.
• Inget Draken-p[an har hittills
förlorats i något haveri, ett re
kord som österrikarna för öv
rigt är ensamma om bland
Draken-f[ygarländer, sedan Fin
[and i november drabbades av
sitt första totalhaveri.
•
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"Vi har inte bara bemötts som officerskolleger på
officiellt besök. Vi har också känt en informell, djup
och öppen kamratskap, som vi värdesatt."
Så föll den ungerske överstelöjtnanten Laszl6
Helembais avskedsord då han sammanfattade sina
och kollegan major Akos Kezers intryck från utbiId·
ningsvistelsen vid F 15 i Söderhamn.

D

e ungerska piloterna H elembai
och Kezer har (inledn ingsvis
även med ci rka tio representan
ter från ungerska flygvapnet, materiel
verket och
försvarsdepartementet)
under två veckor krin g månadsskiftet
oktober/ november gästat Sverige och
här informerats om vårt flygvapen, vår
flygutbildnin g, vårt taktiska uppträ
dand e och ledn in g av flygförb and
samt naturligtvis JAS 39 Gripen. Grup
pen har härvidlag gästat såväl Saab
Military Aircraft, Volvo Aero som Eri cs
son Microwave. Dess utom fick de
båda pi loter na 1 1/2 dags i ntens iv
flygutbildning vid F 1 S/Söderhamn.
U ngern har behov att föryngra si n
flygplansflotta. Man vil l också närma
sig Väst på olika "fronter", bl a vad
gälfer sin a egna framtida stri dsflyg
plan. Amerikanska F-16 Fi ghtin g Fal
con och svenska JAS 39 Gripen är
kanske de hetaste kandidaterna. D et
är alltså i det perspektivet man ska ll se
ungrarnas Sverige-besök.
• • Överstlöjtnant H elem bai och
major Kezer är MiG-29-piloter "till
vardags" med stor rut i n på detta flyg
system. D ärför blev deras uppl evelse
av ett pass med Viggen prestandamäs
sigt mått li g. Men AjS-filosofin - att
växla mellan tre olika roller: attack,
jakt och spa nin g under ett oc h samma
flygföretag - .blev något hel t nytt för
dem bägge . Aven lågflygn i ng i träd
toppshöj d, i dalgångar och i raviner
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b lev ti ll upp l v Is r utöver det vanli

ga .
M en det dj upaste in lrycket gjo rde
flygvapnets vär ldsunika, dator'i se rade

system för planering och utvärdering
av flygföretag - PLA.
Inför de ungerska gästpiloternas
flygning med Viggen detaljplanerades
med PLA-datorns hjälp det taktiska
flygföretaget. Efter' flygningen studera
des videoupptagn i ngen av genomfört
företag med löpande information i
bild om hastighet, höjd, flygläge etc
steg för steg. PLA-systemet medger
därvidlag en snabb och kvalitativt bra

Till vänster: Major Akos Kezer och F 15
löjtnanten Mikael Månsson förbereder
första start med SK 37. Nedan: Överste
löjtnant Uszl6 Helembai i "Olle Blå:s"
(2:a div:s) träningsraketstoi (kallas till
vardags "Magnus") under utbildning i
nödåtgärder före Viggen-flygningen.

ut värdering av varje flygröretag. Bra
piloter bl ir snabbt bättre. - D elta vårl
unika sy. lem im ponerade på ungrar
na. Liksom det tidi gare gjort på bl a
amerikanska flygexperter.

Unik förstegsutbildning
PLA-datorns databas finns samlad
information för taktisk planering av
flygföretag, topografisk karti nforma
tion som kan projiceras i vertikal- och
i horisontalplanet, satellitinformation
med mera. Vid F 15 utnyttjas AjS 37 bl
a för den taktiska utvecklingen av
PLA-systemet. Det unika systemet
medger bland annat möjligheten att
simulera alternativa taktiska upplägg.
Datorn kan också användas för att vid
varje enskilt flygföretag, utifrån till
gänglig information, "föreslå" det säk
raste sättet att bekämpa fienden.
I väntan på vår ombeväpning till
Gripen, där systemet kommer än mer
till sin rätt i kombination med det tak
tiska radiosystemet (TARAS), har PLA
stödet redan införts vid ett antal AjS
37 -förband som en förstegsutbi Idn i ng
för piloterna. TARAS-systemet är såle
des ett taktiskt informationssystem

m lian fl ygpit n och oli ka stridande
iärband, där vä ntlig information i en
slrid situation överförs på rea ltid Il er
nära realtid . Det innebär di rekt över
föring av in formation utan fördröjni ng.
• • Beräkningar inom flygvapnet vi
sar, att förstegsutbildning via AjS 37
till JAS 39 innebär avsevärda bespa
ringar bland anna! i flygtid räknat på
ombeväpning av de nuvararandel6
divisionerna. Den här förstegsutbild
ningen enligt svensk modell kan kan
ske i ntressera det ungerska flygvapnet,
om Ungern bestämmer sig för att köpa
Gripen.
Praktiskt skulle det kunna innebära,
att det ungerska flygvapnet får för
stegsutbildning på AjS 37-flygplan och
att flygvapnet genom exempelvis F 15
ger exportstöd med typinflygning i
Söderhamn.
Argumentationen för Gripen-kon
ceptet har därmed fått ytterl igare en
dimension.
• • "Vårt besök i Sverige har varit
som en stor tårta. Och grädden på tår
tan den fick vi i Söderhamn", blev de
ungerska piloterna Helembais och
Kezers tack- och farväl-replik.
•

die i A s a i
ustralien har en yta som ungefär
motsvarar USA:s. Huvuddelen
av de 19 miljoner invånarna är
bosatta i den sydöstra delen av landet.
Hotbilden skiljer sig avsevärt ifrån den
som vi har varit vana vid. Australien är
den starkaste militära aktören i regio
nen och hotet bedöms endast kunna
komma norrifrån . Förvarningstiden
har tidigare räknats i år, medan det
numera även finns hand lingsplaner för
lågi ntensiva konflikter med korta för
varningstider.
Totalt finns det 17.000 militärt
anställda i RAAF. Anledningarna till
att de är så många är två. För det för
sta är i stort sett samtliga anställda
militärer; dvs även flygledare, förråds
personal, sjuksköterskor, sekreterare m
fl. För det andra utgör underofficerskå
ren 13.500 av de 17.000 anställda.
För att general isera något kan det
sägas att underofficerarnas arbetsupp
gifter i mångt och mycket liknar våra
värnpliktigas. Värnpliktiga finns över
huvudtaget inte inom RAAF.

A
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Som andre svensk har major Per Nilsson (F 10) haft
förmånen att få genomgå Royal Australian Air Force
(RAAF) Basic Staff Course. Kurslängden är sex
veckor och skolan är belägen 20 km sydväst Mel
bourne, Australien. Resan finansieras med medel ur
Friedländerska fonden. - Flygvapen Ny tf bad Per ge
en rese- och kurssummering.
sådan kapacitet ger RAAF en alltför
offensiv prägel.
Det stora avstånden i Australien har
medfört att RAAF har en förhållande
vis stor transportflygflotta. Den består
av 24 C-130 Hercules, fem B- Z07
(varav fyra är utrustade för lufttank
ning av F/ A- l 8) och ett antal tvåmoto
riga transportflygplan Caribou.
För bevakning av havsytorna an
vänds 19 P-3C Orion. Även dessa är
beväpnade med sjömålsroboten Har
poon.

Flygplansflottan
RAAF har tre operativa F/A-l 8 Hornet
divisioner och en centra liserad TIS
division för typinfl ygning. Tack vare
flerrollskapacitet utnyttjas F/A 18-divi
sionerna med mycket gott resultat för
såväl jaktförsvars- som attackuppgifter.
Det årliga flygtidsuttaget har på grund
av nedskärningar minskats ifrån 250 h
till 175 h. Inom pilotkåren anses detta
vara ett absolut minimum med tanke
på flerrollsuppgifterna . - F 18:s
beväpning i jaktförsvarsrollen
utgörs av jaktrobotarna AIM-7M
Sparrow och AIM-9M Sidwinder
samt en fast monterad 20 mm
Gatling-ka non .
Utöver
Hornet-divisionerna
finns det två F-11 l-divis ioner
med primäruppgift tung attack.
Såväl F/A-18 som F-111 kan
beväpnas med laserstyrda bom
ber i storleksklassen 250 kg 
1.000 kg. Mot sjömål används
sjömålsroboten
Harpoon .
Någon inhemsk lufttankningska
pacitet finns inte för F-l11. Detta
beror på att opinionen anser att

På flygsidan råder stor pilotbrist.
•
Efter de tio första obi igatoriska tjänst
göringsåren lämnar många RAAF. Som
främsta anledning . anges förflyttnings
skyldigheten och bytet av statione
ringsort, som vanligtvis sker vart tredje
år. En bidragande orsak är även löne
skillnaderna jämfört med de civila
bolagen i regionen.
RAAF freds baser uppvisar många
likheter med de europeiska NATO
baserna. De är däremot inte lika väl

fortifikatoriskt skyddade. - I norr finns
en handfull krigsbaser, vilka behöver
tillförsel av personal och materiel i tid
av ofred.
Strilsystemet består av två fasta
radargruppcentraler (rrgclF) och ett
rörligt (rrgcrr). I allt väsentligt är det
jämförbart med vårt Stril 60-system.
En "Over-The-Horizon" (OTH) radar
station finns i drift. Tekniken som an
vänds bygger på anomali och ger
täckni ng på lägsta höjd i avståndsin
tervallet 1.000-3 .000 km . Totalt skall
tre stationer avskaffas. - RAAF plane
rar även att införskaffa ett flygburet
radarsystem.
• • Personalen och materielen håller
hög internationell klass. Med be
gränsade resurser har RAAF till uppgift
att försvara ett enormt operationsom
råde. Möjligheterna till förvarning blir
i detta läge av avgörande betydelse
och erhålls primärt genom luftbevak
ning. I dagsläget är luftbevakningska
paciteten en gränssättande faktor som

Fl A-18 - flygplan "på linjen" under
skuggande tak på Williamtown.
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Per Nilsson redo i baksits inför flygningen
med den tvåsitsiga F/A-18B från RAAF·

basen Williamtown.

avses kompletteras med ett flygburet
radarsystem. Även utökade lufttank
ningsmöjligheter
skulle
ytterligare
höja stridseffekten.

Basic Staff Course
Basic Staff Course (BSC) är en stabs
kurs på "middle management"-nivå.
Kursdeltagarna är bl iyande alternativt
nyutnämnda majorer ur samtl iga fack
tillhörigheter. Kursen genomförs sex
gånger per år och med 20 - 30 delta
gare per kurs. Till skillnad från vår mili
tärhögsko~as taktiska kurs, MHS:TAK, är
kursen indelad i fasta arbetsgrupper be
stående av fem ti II sex kursdeltagare
och en lärare. Denna lärare genomför
samtliga lektioner med sin grupp förut
om då gästföreläsare är inbjudna. på så
sätt lär läraren, trots den korta kursläng
den, känna eleverna väl.
För att ha kvalificerat sig till BSC
krävs att eleven har genomfört Writing
Skills Cou~se (WSC) . Denna kurs är en
öistansutbildning där eleven under ett
år skall prestera sex uppsatser med
godkänt resu Itat.
Efter genomförd BSC finns möjlighe
ten att fortsätta med Externai Studies
Course (ESC), vilken också är en dis
tansutbi Idning men av mera omfattan
de och fördjupande karaktär. God
känns eleven från ESC äger han/hon
tillträde till Command and Staff
Course (CSC), vi Iken motsvarar vår
MHS:CK och är elva månader lång.
Några prov ges inte på BSC. Däre
mot värderas och betygsätts de sex
inlämningsuppgifterna och de fyra
muntliga föredragningarna, som varje
elev skall prestera under kursen. En
3 6-ti mmars stabstjänstövni ng där ele
ven är övad som bataljonschef på en
mobil iserad
krigsbas
betygssätts
också. - De huvudsakliga ämnesom
rådena är management, ledarskap,
studier i RAAF:s luftkrigsdoktrin samt
utvärdering av tidigare luftkrig och
F/ygvapenNylt nr 1/96

deras tillämpning
Även om nivån på
mellan FKHS:HK
arbetsbelastningen
stor arbetsinsats.

på RAAF idag. 
utbildningen ligger
och MHS:TAK är
hög och kräver en

• • Skillnaden mellan BSC och
MHS:TAK är den högre nivån och den
på
mera
taktiska
inriktningen
MHS:TAK. Taktiska bedömanden görs
vid BSC i betydligt mindre omfattning.
BSC fokuserar mera på management,
ledarskap och studier i RAAF:s luft
krigsdoktrin. En styrka som officerare
ur RAAF har är deras erfarenhet och
rutin av personalhantering. Min be
dömning är att de får denna genom att
tidigt bli ansvariga för ett stort antal
underofficerare. - Även nivån på
"puts och studs" ä r högre i RAAF och
betygsätts i officerarnas årl iga tjänst
göringsomdömen.

tanda och lågfartsegenskaper. Det
elektriska styrsystemet och dragkraft
/viktförhållandet på 1:1 bidrar starkt
till dessa prestanda.
.
En intressant lärdom var, att beroen
de på vilket land som F/A-18 har
exporterats till skiljer sig prestandani
vån på mjukvarorna. Australien är det
land näst efter USA som har den högs
ta prestandanivån på mjukvarorna,
medan de övriga exportländerna följer
i fallande skala.
Hornets prestanda till trots (och
utan att ha någon större kunskap om
Gripens prestanda) är det ändå min
tro, att ett flygplan som i grunden är
konstruerat för svenska förhå Ilanden
bättre och mera ekonomiskt kommer
att tjäna våra syften än ett utländskt
koncept, som i efterhand blir tvångs
anpassat efter våra behov och förut
sättningar.

Summering
Det intryck jag fick av mina australis
ka kurskolleger är, att de är imponera
de av storleken och kvaliten på vår
försvarsindustri. Flygvapnets storlek
med 16 tunga divisioner inger respekt
liksom det hot vi har levt med. - Vårt
värnpliktssystem saknar motsvarighet
inom RAAF och väcker följaktligen
stort intresse. Likaså imponerar vårt
Bas gO-system med dess spridnings
p' ip och det faktum att närskydds
pluton er samt flygbasjägarplutoner är

flygvapenförba nd.

Intryck av FlA-18B
Genom försvarsattache Fischerströms
och major Silwers försorg fick jag un
der ett besök vid RAAF Base William
town möjlighet att flyga F/A-18B Hor
net. Onekligen imponerar F/A-18B
med si n syn neri igen goda svängpres

Samtidigt har det för mig varit
utomordentl igt lärori kt att få lära
känna ett annat flygvapen inifrån och
därigenom på nära håll se hur man
valt att arbeta för att lösa sina uppgif
ter. - Vidare har det varit inspirerande
att få inblick i RAAF:s syn på sin fler
rollskapacitet och hur man har valt att
•
utnyttja denna.

Foto: Flygvapnet

Försvarsmaktens nästa jakt, attack-/ och spaningsflygplan  redan i luften.

Foto: Kenneth Dahlberg

Foto:
Flygvapnet

Luftförsvaret är högt prioriterat. Försvaret av
de betydelsefulla flygbaserna förstärks bl a
genom införandet av det nya luftvärnsrobot
systemet NASAMS. Utbyggnaden och mo
derniseringen av luftbevakningskedjan är
omfattande. Ett beslut om anskaffning av nya
stridsflygplan är att vänta i slutet av 1990
talet.
Övningsverksamheten med allierade för
stärkningar till Norge är viktig för att bl a
upprätthålla trovärdigheten i försvarskon
ceptet. I försvarsbeslutet fastställs ordagrant:
"For fors vare t av Norge er allierte forsterk
ninger av avgjorende betydning. "
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försvarsbeslutet 1993 fastställde
Stortinget försvarets utveckling fram
emot sekelskiftet. Beslutet innebär
att försvaret genomgår den största
omorganisationen sedan andra världs
kriget. De största förändringarna sker
inom armen som i princip kommer att
halveras fram ti II se kelskiftet. Beslutet
faststä Il er vidare att drifts-, person a 1
och
underhållskostnaderna
måste
minskas till förmån för framtida mate
riel i nvesteri ngar.
Enli gt försvarsbeslutet har det nors
ka luftförsva rets styrkestruktur som
huvudmål att ge förmåga till att
uppnå kontroll över eget lufth av.
Målet är vidare att upprätthålla en för
måga att kunna förflytta resurser över
hela landet där hot kan uppstå . Samti
digt ska ll flygbasernas antal och kapa-

I
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citet vara tillräckliga för att
kunna ta emot allierade
flygförstärknr ngar.
Strukturen är alliansav
hängig. Den kräver förmå
ga att kunna led a flyg
operationer med multina
tionella flygstyrkor, att kun
na operera i nära samarbe
te med
multinationella
styrkor och att kunna bedriva opera
tioner över tiden .
För luftförsvarets struktur innebär
försvarsbeslutet följande (tabell 1) in
riktnin g mot år 2000:

~ @U

Tabell l
1995
F-16 Fighting Falcon
F-S Freedom Fighter
EK-flyg (DA-20)
Marinflyg (P-K Orion)
Transportflyg (C-130,
DA-20 DHC-6)
Skolflyg (SAAB Safari)
Kustvaktsflyg (P-3N Orion)
Transporthelikoptrar
(Bell 412 SP)
Räddningshelikoptrar
(Sea King Mk 43)
Kustvaktshelikoptrar
(lynx Mk 86)
Radarstationer
NOAH-Iuftvärnsbatt
NASAMS-Iuftvärnsbatt
RB 70-batt
l-70 kanonbatt

2000

59
20
2
4

51
14
2
4

10
16
2

10
16
2

18

18

10

12

6
12
6
2
10
10

6
11-12
O
6
10
10

Detnorslta
radalSystemet
är integrerat i
NATO:s över

vakningssystem.
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Foto: Lennart Berns

Norges flygstridskrafter

F-/6 i uppvisningsfärger.

... Flygstationer

1ft

F-16

(Ingående i COB-avuleU

vässas

Stridsflygplanssektorn är huvud kom
ponenten i luftförsvaret. F-16 Fighting
Falcon utgör den vitalaste delen . Flyg
planen genomgår för närvarande ett
modern iseri ngsprogram,
"Mid-Life
Update". Förbättringarna gör dem
operativa fram emot år 2010. Flygpla
nen kommer att utrustas med radar
jaktrobotar med medellång räckvidd.
De robotar som utvärderas är
AMRAAM och MICA.
Stridsflygsbeväpningen består för
närvarande i främst jaktroboten Side
winder, attackrobotar CRV 7 och Peng
uin MK3 samt Rockeye (Cluster bomb).
F-S Freedom Fighter uppdateras
och modern iseras så att typen kan
ingå i invasionsförsvaret fram till
sekelskiftet. Då kommer resterande
antal att fasas ut. Beväpningen' på F-S
motsvarar den på F-l 6 utom attackro
boten Penguin.
I den framtida krigsorganisationen
finns ett behov av att ha ett SO-tal
stridsflygplan. Anskaffning av ytterli
gare flygplan skall därför ske. För när
varande genomförs en "kampflygana
lys" där man studerar fem flygsystem:
De amerikanska F-16 och F/A-l S,
franska Rafale, tysk-brittisk-italienska
Eurofighter. (Vår svenska Gripen anses
i dagsläget inte vara aktuelL) Beslut
om vilket system som skall anskaffas
bedöms komma att tas i
slutet av gO-talet.

F-16 div

+

F-S div

~~ Tp-div
~.-

(C-BO)

~t
Övervakning
. (P-3C/P-3N)

Ovan: Utöver bildens redovisning ingår i det norska luftförsvaret:
18 Bell 412 SP transporthelikoptrar
10 Sea King Mk 43 räddningshelikoptrar
6 Lynx Mk 86 kustbevakningshelikoptrar
mindre transport- och skolflygplan m m.

~
~
~
~

Nedan: F-S Freedom Fighter finns vid en division på Ryggebasen. Skall fasas ut efter sekel
skiftet. Trolig ersättare blir F/ A-18 Hornet, som också kan landa och servas på hangarfartyg.

Radarsatsning
Förmågan att behärska luft
rummet är avhängig av
balans mellan stridsflygplan
och radar/stril-organisatio
nen . Dagens radarsystem är
ett arv från det kalla krigets
epok och är i allt väsentligt
finansierad över NATO:s bud
get (i nfrastru ktu rprogra m).
Den pågående utbyggnaden
och moderniseringen av
radarkedjan, med prioritet
till Nord-Norge, täcks i allt
större grad av nationella
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FlygvapenNyll nr 5/95

Basstrukturen i Luftförsvaret år 2000
Banak
Tromsö

Andöya
•

CRC (Contro! and
Reporting Centre)

.Å

Flygstationer

Gråkallen

medel. De mest omfattande projekten
utgörs av två nya siloradaranläggningar
i Troms fylke (Njunis och Senja) samt
en ny radarinstallation i Finnmark
(Honningsvåg). Äldre radaranläggning
ar fasas ut. Radarstationerna kommer i
allt högre grad att vara helautomatisera
de. Radarbilderna överförs till radar
gruppcentraler (Controi and Reporting
Centre, CRC). Radarsystemen är inte
grerade i NATO:s övervakningssystem .
Flygbasernas betydelse avseende
luftförsvarets överlevnadsförmåga i ett
luftkrig över tiden förstärks . Huvud
sakligen sker satsninar på baser som
I igger i mer utsatta områden eller i
områden sohl är viktigast att kunna
försvara. Det är också viktigt att ett
ti liräcki igt antal flygbaser över hela
landet upprätthålls för att kunna bibe
hålla flexibilitet i förhållande till
andra hotsituationer.
Luftförsvaret prioriterar följande
el va flygbaser i krigsstrukturen: And
öya, Bardufoss, Langnes (Tromsö),
Evenes, Bodö, Örland, Vaernes, Car
demoen, Rygge, Sola och Flesland.
Härvid är Bodö, Örland och Rygge
huvudflygbaser. Därutöver kommer
flera civi la flygstationer att bl i organ i
serade som militära flygbaser vid
mobil i seri ng.

Förhandslagring

Nedan: Flygbaserna skyddas bl a av robotluftvärn. NASAMS heter systemet som bygger
på markbaserad jaktrobot av typ AMRAAM. Även RB 70-systemet ingår.

Fem av flygbaserna - Andöya, Bardu
foss, Evenes, Bodö och Sola - ingår i
det s k COB-avtalet (Collocating Ope
rating Base). COB-avtalet är ett bilate
ralt avtal mellan Norge och USA om
förhandslagring av utrustning för ame
rikanska flygstridskrafter, som i hän
delse av kris eller krig skall förstärka
Norge. Förhandslagringen omfattar
främst drivmedel, reservdelar, ammu
nition, markutrustning m m. Antalet
baser som ingått i avtalet har efter ini- ~

Rote F-16 slartar från F 21/Kal/ax efter
avslutat divisionsutbyte i augusti 1995.
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tlatlv av USA under det senaste året
minskats från nio till dessa fem. Samt
Iiga baser i norr har dock kvarstått i
programmet. Detta faktum indikerar
prioriteri ng av försvaret i Nord-Norge.
På flygbaserna har "concrete-shel
ters" i stor omfattning färdigbyggts
framför allt på de fyra baserna i Nord
Norge för skydd av allierade flygplan.
Ett avgörande inslag i försvaret av
flygbaserna är markbaserat luftvärn.
Ett integrerat system för de prioritera
de flygbaserna är under uppbyggnad.
Systemen kommner att bestå av
NASAMS (Norvegien Advanced Surfa
ce to Air Missile System), RB 70 samt
kanonluftvärn av typen L-70.
NASAMS bygger på jaktroboten
AMRAAM . Roboten har meddellång
räckvidd . Sex batterier kommer vid
sekelskiftet att finnas grupperade vid
baserna Andöya, Bardufoss, Evenes,
Bodö, Örland och Rygge. NASAMS är
ett system som Norsk Forsvarsteknolo
gi framtagit i samverkan med det ame
rikanska företaget Hughes. De befintli
ga NOAH-batterierna (NOHA=Norve
gian Adapted Hawk) konverteras ti II
NASAMS eller blir alternativt utfasade
i takt med att NASAMS införs.
De norska stridsflygarna genomgår
grundläggande flygutbildning i USA.
Luftförsvarets fredsstyrka omfatta r
cirka 8.000 fast anställda. Vid mobili
sering uppgår krigsorganisationen till
cirka 34.000.

Ledning och övning
Luftförsvaret leds under de två lands
delskommandona (ungefär = militär
områden) - Försvarskommando Syd
Norge (FKS) och Försvarskommando
Nord-Norge (FKN). FKS är tillika
NATO:s nya stab i Norge, PSC
NORTH (Principle Subordinate Com
mando). Den leder all ierade strids
krafter vid i nsats i Norge.
General i nspektören för luftförsvaret
sitter integrerat i Forsvarets Overkom
mando.
Övningsverksamheten sker såväl på
nationell basis som i integrerade
övningar med andra NATO-nationer.
Årligen genomförs en större förstärk
ningsövning i Norge (Battle Griffin,
Strong Resolve eller Arctic Express),
varvid omfattande allierade flygstrids
krafter deltar. I NATO:s förstärknings
planer är flera flygdivisioner från
främst USA och Storbritannien avsed
da för i nsats i Norge.
Hangarfartygsstyrkor från USA och
Storbritannien har under 1990-talet
deltagit i NATO-övningar i Norge.
Från norsk sida ser man det angeläget
att fartygsburna flygsystem övar i de
nordliga områdena på grund av de
speciella väderleksförhållanden som
där råder.
•
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Foto: Owe Bjärnelund

C-130H Hercules med tända startraketer (JATO).

Havsövervaknings- och ubåtsjaktflygplanet
P-3C uppdate 11/ Orion bevakar de nordliga
farvattnen. Hemmabas är Andöya.

Nedan: Norska flygbaserna har NATO-standard - bl a splitter
skyddade flygplansvärn. Här F-16 med fyra (norsktillverkade)
attackrobotar Penguin.
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På inbjudan från flygvapnet gästades F 21 i
augusti 1995 av 35 norska flygarbröder och
systrar ur 331 skvadronen/Bodö. Det var
flygledare, radarjaktledare, tekniker och
förare. Inklusive fyra flygplan av typ F-16
Fighter Falcon. - Chefen för 3. division
(Urban Gul), major Willy Forsberg, hälsar
på F-16-piloten löjtnant Matte Gruttland.

Stor förbrödning. Norska och svenska divi
sionsmedlemmar (förare + tekniker) framför
sina flygande stoltheter.

Foto: Ivar Blixt

"Kuriosa" apropå kvinnliga förare. På 332
skvadronen/Ör/and flyger Marianne Mjelde
F-16. (Sverige ligger lite efter på spinnsidan.)

Tid för hemfärd. F-16-flygplanens klargö
ringschef var också kvinna, löjtnant Laila
Ydstebu.
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T v: Ombordstigning i
en av Balchens
C-47:or av norska, i
Sverige utbildade och
vapenutrustade, nor
ska polissoldater.
Avresa från Kal/ax till
Nordnorge.

Nedan: Efter det att
täckelsen av minneste
nen fallit kom en DC3:a (f d C-47:a) in över
ceremoniplatsen.

Foto:
Ivar Blixt

Foto: Tore Olsson

1995 var det 50 år sedan andra världskriget äntli
gen tog slut. Två atombomber satte definitivt slut
på kriget i augusti 1945. I Europa hade vi upplevt
krigsslutet "redan" den 7 maj detta år. Sverige
hade genom en s k sinkadus klarat sig från att dras
in i elden - vi hade ju deklarerat vårt land som
neutralt. Dessutom var "Sveriges beredskap god".
Det senare var emellertid en kraftig överdrift de
första två-tre krigsåren.
tt vi inte var starka nog bevisa
des bl a av att vi inte kunde stå
emot flera nazityska påtryck
ningar. T ex transiteringen av tysk
truppkonvoj med tåg genom Sverige.
Vi kunde inte hävda strikt neutralitet.
Hade för lite muskler. Sverige betrak
tades därför av många som tyskvän
ligt; såväl hemmavid som utomlands.
Mindre känt är att Sverige de sista
två, tre åren genom "tysta godkännan
den" hjälpte de allierade (Storbri
tannien och USA) att från svenska ut
poster låta olika underrättelseorganisa
tioner bedriva önskad verksamhet. (Se

A
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efterföljande delartikel i separat ruta.)
Flera hemliga baser fanns på svensk
sida utmed gränsen. De bemannades
av norska frivilliga, som betalades av
amerikanska OSS - dvs föregångaren
till CIA. Det 'kanske mest iögonfallande
exemplet dat~rar sig från december
1944. Då gav regeringen sitt samtycke
ti II att upplåta dåvande Norrbottens
flygbaskår (nuvarande F 21) som bas
för tio amerikanska C-47 Dakota
transportflygplan (civilt = DC-3 ) under
ledning av den berömde och driftige
amerikanske (med norskt påbrå ) flyg
översten Bernt Balchen.
FlygvapenNyll nr 5/95

Detta beslut blev inledningen till
d t vi idag benämner "Flygoperation
Balchen". Kärt barn har dock många
namn och denna flygoperation kan
sägas vara en del aven större, hem lig,

amerikansk flygoperaton som gick
under namnet ''Where and when" - i
vilken bland annat ingick att transpor
tera ti llbaka i Sverige nödlandade (m
m) all ierade/amerikanska flygbesätt-

Bilden visar de router Balchens Dakotor
bl a företog.

ningar. Ledare och organisatör va r
äve n här Bernt Balchen.

Poliser var soldater

I F 21:s flottiljmuseum finns idag bildskärmar som bl a berättar om de
aktiviteter amerikanskt flyg var inblandat i åren 1944-45.
Nedan: Avresedags till Karasjok för hjälp ti1l de skadade i minolyckan. I
vit klädsel ses bl a doktor Hjalmar Waergeland och sjuksköterskan Ella
Krogh. De hoppade ned med fallskärm ... efter förträning i flygplanet ...

Flygoperation Ba Ichen hade ett annat
syfte. Det gällde att landsätta ett stort
antal i Sverige utbildade frivilliga, nors
ka polissoldater inklusive utrustning i
norska Finnmark (alltså det av nazitys
karna ockuperade nordligaste Norge).
Neutraliteten (m m) påbjöd att det
skulle heta polissoldater med beto
ning på polis. Talar man dock med ~

Foto: Tore Olsson
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kvarvarande norska frivilliga av nämn
da kategori, så var verkl igheten s beto
ning mer på soldater. (Det var ju fort
farande krig då "Operation Balchen"
ägde rum.)
Den första flygtransporten med
polistrupp i de amerikanska C-47:orna
nådde Högbuktsmoen, den av sovjet
ryssarna behärskade och från tyskarna
tagna norska flygplatsen invid Kirke
näs, den 12 januari 1945 . Totalt under
det följande halvåret gjordes 313 flyg
ningar från Kallax (F 21). Man hann
med att flygöverföra 1442 pol issolda
ter och cirka 115 ton militära förnö
denheter. Närmare 15 ton varor av
olika slag fallskärmssläpptes över
Finnmark.
"Flygoperation Balchen " kan sägas
ha varit en aktiv neutralitetsinsats, en
liten kompensation för vad Sverige
tvingats bistå tyskarna med .

Ovan: Chefen för Nordnorges Försvarskom
mando, general Per Buthun, i samspråk med
före detta förrådsman Alfred Borgeryd. I
mitten Allan Mann f d 50E special. De två
senare var bl a med och packade fallskär
marna åt soldaterna vid den "illegala"
norska fallskärmsskolan vid F 21.

T h: Flygöversten Bernt Balchen utanför då

varande kanslihuset flankerad av två norska
polissoldater. Där ovan bl a personal ur F 21.

• • En intressant "detalj" i samman
hanget är, att samtidigt som amerika
nerna med aktiv svensk hjälp bedrev
antinazistisk verksamhet från KaIIax
flygfältet några mil från Luleå, fanns i
denna stad ett större, tyskt förnöden
hetsiager nere vid hamnen avsett att
51 ussas vidare ti II nazityskar i bl a
Nordnorge. Amerikanerna kände inte
till den tyska verksamheten, lika lite
som tyskarna visste om den amerikans
ka. Några svenskar kände till bägge
hanteringarna, men en svensk tiger ...
T h: 98 procent av alla deltagarna i 1995 års

minnesvärda "fredsslutsseminarium" vid
F 21. Alla involverade på något sätt - före
eller efter. Främst skall nog den främre ra
dens personligheter äras. Fr v: Nils Öberg
(5 12-pilot), Arvid 5ende (norsk polissoldat),
Ella Krogh/ Lundberg (sjuksköterska), Allan
Mann (kurir m m), Eugen Pettersen (norsk
polissoldat), - -, Gunnar Amundsen (norsk
polissoldat). Och några till. T ex C-47pilo
tema Robert Merrit & Roy Allemeiri
i mitten rad 2.
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Ovan ses t v förre ambassadören Leif
Leif/and och docent Kent Zetterberg (MHS)
i samtal med F 21:s info-chef, major Bernt
Häggbom.

Bok & succemöfe

Foto: Tore Olsson

Detta var en fragmentarisk resume av
ett skeende i svensk neutralitetshisto-

Foto: Bengt-Ake Persson
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ria. Den vetgirige, den som suktar
efter hela den hittills kända historien
för 50-53 år sedan uppmanas läsa
bokhäftet "Operation Balchen" som
Svensk Flyghistorisk Förening utgav
inför 50-årsjubileet vid F 21 (författare
jan Waernberg) . Bättre än så kan nog
inte hela den " krångliga" historien
berättas ... och i II ustreras. (Pris 60 kr.
På avin skrivs: Kamratföreningen F 21
- Pg: 21 9027-0.)
• • 50-årsminnet av dessa händelseri
ka år vid Norrbottens flygbaskår (F 21)
med s k omnejd firades i dagarna tre i
juni i fjol med ett symposium i vilket
cirka 100 personer deltog, såväl krigs
veteraner från Norge, USA som Sveri
ge.
Till jubileet hade värdflottiljen lyc
kats med konststycket att få med någ
ra norska polissoldater, två amerikans
ka Dakota-piloter, en sjuksköterska,
en "SOE-special" rekryterad "gräns
spion", två Storch-piloter - alla vete
raner från Balchen-operationen. Lägg
därtill tre namnkunniga forskare som
leif leifIand (f d ambassadör), docent
Kent Zetterberg (MHS), lars Gyllen
haal (Luleå högskola) samt represen
tanter för USA:s attacheavdelning,
norska försvarsledningen liksom dito
från Sverige. Flyghistoriker och jour
nalister kryddade "anrättningen".
F 21 har all heder av denna flygkul
turella succe. Smått genialisk ide vars
efterdyningar ännu inte nått vägs än
de. Ty den 6 juni hoppas F 21 kunna
göra om bravaden, då med ett något
annorlunda s k stuk. Minnesaktivite
terna koncentreras ti II ett dygn .
Många utländska gäster har redan sig
nalerat sitt intresse. Det finns nämli
gen med all säkerhet en hel del mer
som väntar på att bli framdraget ur
"garderoben". All sanning om timade
skeenden från tiden för andra världs
kriget har ännu inte sett dagens ljus . • ~
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"Flygoperation Balchen"
är ett lysande bevis på
att vi svenskar även ak
tivt stöttade norrmän
nens motståndskamp un
der andra världskriget.
Lite sent kan några
tycka. Men om sanning
en skall fram tillät Sveri
ge redan långt tidigare
men i största hemlighet
utländska aktörer att
från undanskymda plat
ser i gränslandet mot Norge bedriva verksamhet som
riktades mot nazi-tyskarna.

F

lygvapenNytt ber forskaren Lars
Gyllenhaal summera de olika ut

ländska aktörerna som var verk
samma i Sverige. Han ger följande
skiss:

"Operation 'Where and when' är på
många sätt förbunden med allierade
underrättelse-/specialförband i Sverige
under andra världskriget. En rad brit
tiska och amerikanska hemliga enhe
ter verkade redan från 1943 på svenskt
territorium med inofficiellt svenskt
regeringstilIstånd. Boken Hemliga
makter som kom ut 1993 tog upp en
del av denna verksamhet. Men hittills
har ingen kartlagt den totala bilden. "
Var det spionorganisationen CIA som
låg bakom?

"OSS finansierade och försörjde
även fyra norska Milorg-baser i Norr
botten. De låg i anslutning till de geo
grafiska områdena Pältsa, Lenavattnet,
sydväst Abisko och Ma vasja ur. Varje
bas bemannades med ett dussin Mil
org-män, som utbildades i vapen- och
underrättelsetjänst samt smugglade
utrustning in i Norge.
OSS hade även en bas i nordvästra
Jämtland med amerikansk personal
(iklädda US airborne-uniformer) något
hundratal meter från gränsen mot
Norge. Personalen stod under befäl av
William Colby, sedermera högste chef
inom CIA. "
Fanns det fler organisationer inblanda
de?

Forskaren och journalisten
Lars Gyllenhaal har bl a flera
studieår i Ryssland bakom sig.

norsk personal till Bernt Balchen som
kom att syssla främst med radiounder
rättelser, t ex den norske kaptenen
Björn Rörholt. "
"Ett par svenska samer hjälpte den
norska personalen vid Kari med hus
hållning. De fick som tack 1995 mot
taga norska hedersmedaljer."
Det finns säkert kolossalt mycket mer
förborgat från krigsåren som nu efter
50 år skulle kunna släppas och där
med ge bilden av Sveriges agerande i
ett ytterst trängt läge en något annor
lunda framtoning. - Finns det två vär
deringar av ordet neutral - det strikt
juridiska och det pragmatiska?
Och när är en neutralitetsförklaring
trovärdig? Neutralitetsbegreppet har ak
tualitet även i dessa dagar. Har andra
världskriget något eller mycket att lära
vår yngre generation även i det hänse
endet? - Den lyhörde fick vid somma
rens seminarium om "Flygoperation
Balchen" vid F 21 veta mycket om
praktisk neutralitet.
•

"Ja, dessa två: SOE (Special Opera
"OSS (Office of Strategic Services) tions Executive) och SIS (Secret Intel
var föregångare till dagens CIA. Den ligence Service). Det var SOE som
amerikanske flygöversten Bernt Bal planerade och förberedde en rad
chen var i Sverige ansvarig för "Ope sabotage mot tyska intressen i Sverige
ration Sonnie", med syfte att bl a föra i början av kriget. SIS skickade en del
ut 3 .500 norrmän och ameri
kanska flygare från Sverige. De
C-47 nr 348245 fick "bandits on my tail" enligt piloten Cowleg när en finsk Junkers Ju 88
fem svartmålade B-24 Libera
kom jagandes då planet var på väg från Kal/ax till Kirkenes.
tor som utförde operationen
kom från OSS Carpetbagger
avdelning (hemliga flygopera
tioner). De flög inte mindre än
550 flygningar mellan södra
Sverige och Storbritannien från
våren 1944 fram till krigsslutet.
Totalt kom cirka 5.000 perso
ner att transporteras med OSS
planen."
Var i Sverige?, blir nästa fråga.
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sve k a
Svensken Allan Mann har eN brokigt förflutet som frivillig (17 år gam
mal) krigsarbetare i finska vinterkriget (1939-40) och som "norsk" mot
ståndsman inom SOE Special. - T v ses Allan som nr två fr h bland tre
norska motståndskamrater i Oslo fredsdagarna i början av maj 1945. Ovan: 50 år senare ses Allan på F 21, där han under "Balchen-tiden" bl a
var med och hjälpte de norska "fallskärmssoldaterna" vid specialuppdra
gen. Tidigare hade Allan agerat kurir/agent från de värmländska gräns
trakterna. Det Mannska frihetspatoset höll dock i krigets slutskede att få
eN abrupt slut då han spliNerskadades under "handgemäng" med tyskar
na i Nordnorge. Men den Mann:en vägrade förlora även den kampen.

De hemliga
huvudtexten (sid 48) står det talat om
att Sverige i tysthet godkände utländsk
verksamhet inne på svenskt territorium
- verksamhet riktad mot nazityskarna i Nor
ge. Hur då? Kapten Kjell Ågren
vid F 21 ger FlygvapenNytt dessa
intressanta forskarrön.
T ex XU-basen "Kari". Den
låg cirka 50 m från gränsen till
Norge i närheten av ri ksröse 277
A. Alla XU-baserna var underrät
telsenästen som fick sambands
service av SIS (Secret Intelligen
ce Service från Storbritannien),
som utrustade norska telegrafis
ter för denna typ av tjänstgöring.
Den förste hette Petter Thilesen
(fänrik) och släpptes ned med
fallskärm från brittiskt flygplan
den 17 oktober 1943.
Att inhämta svenska regering
ens samtycke till sådana här
"operationer" var i rådande
krigsläge inte att tänka på. Men
svenska
underrättelsetjän sten
(genom C-byrån) hade medgivit
att basen upprättades, om man i
gengäld fick information om
tyska trupprörelser m m. (Allt
enligt uppgifter från norrmän
involverade i dessa då hemliga
operationer. )

I

• • "Sepal-baserna" var av
annan typ, milorg-baser. De var
fyra till antalet. All utrustning
måste smugglas in i Sverige båt
ledes. Initiativet till denna orga
nisation togs 1943 av den dåva
rande norske kaptenen Håkon
FlygvapenNyft nr 1/96

ase na

KylJingmark (försvarsminister efter kriget
och författare till boken " Lagspill i krig
och fred" ), som fick med sig brittiska SOE
och amerikanska OSS (senare = CIA).

Från hösten 1944 fanns följande baser
organiserade på svenskt territorium (jäm
för med kartan) :
A) Sepal 1 "Mons"; Pältastugan (Sven
ska Turistföreningen).

- . . . . . _ ER"JI,.......,.,.........__,.....,.

B) Sepal 2 "Anna"; Vid Sjangli
gruvområde i Abiskodalen (Unna
Allakass-stugorna); två små stugor
cirka ett par hundra meter från
norska gränsen.
C) Sepal 3 "Truls"; troligen vid
Mavasjaure en bit från fjällstugan
Graddis och Junkerdalen.
D) Sepal Gorgon "MariUlotte";
organisationens högkvarter, byggd
på gränsen vid östspetsen av lei
navattnetNuskojaure.
Basernas huvuduppgifter var:
Underrättelsetjänst; utbi Ida civi la
norrmän i Norge i vapen-, min
och sprängtjänst; förbereda mobi
lisering; förbereda åtgärder vid
tysk kapitulation . - Mer om dessa
och andra " krigsaktiviteter i Sveri
ge" kan troligen serveras vid F 21 :s
" minnessymposium" den 6 juni . 
Kapten Kjell Ågren är forskaren vi
skall tacka för att verkligheten
bakom neutraliteten under andra
världskriget får en sannare histori
eskrivning.
•
jahn Char!eville

Resterna av XV-basen "Kari".
Även svenska TV 4 har visat och
berättat om denna hemliga bas.
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F 21 firade - som del 1 redovisade - i juni
1995 50-årsjubileum av andra världskrigets
slut inklusive de aktiviteter som dåvarande
flygbaskåren kom att ta aktiv del i för att
bl a hjälpa våra norska krigsdrabbade
bröder och systrar. För att ordna och
genomföra ett sådant internationellt
minnessymposium krävs mycket hän
givenhet och energi. Ä ven om till
komsten och förverkligandet av des
sa minnesvärda dagar naturligtvis
kräver mångas medverkan, törs Flyg
vapen Ny tt utan omsvep peka på en
mans helt avgörande insats. Hedras
den sorp hedras bör. Sträck på dig
Kjell Agren; kaptenen vid F 21 :s
sambandsavdelning. Låt oss bekanta
oss med personen bakom denna unika
kulturella satsning. Genom svaren på
FlygvapenNytts frågor får läsekretsen
denna intressanta bakgrund sig serverad.

,..---~

storis
~

'ell l det var väl för cirka två år
sedan du tog kontakt med Flygva
enNytt och berättade lite om
spännande krigsslutshändelser
som
dåvarande Norrbottens flygbaskår var
invecklad i och som du fått chansen att
förmedla uti lokalradion. Berätta igen.

tio amerikanska transportflygplan av typ
C-41 Dakota var baserade på Kal/ax.
- jag hade sommaren 1994 rikligt
med uppgifter om händelserna i
Norge, Sverige och Kolahalvön från

1940 och fram till freden i maj 1945.
- j ag kontaktade min flottiljche~
överste Roland Sterner; hösten 1994.
jag presenterade min plan på ett 50
årsjubileum och symposium.

- jag har alltid varit intresserad av
närhistoria. Det kopplat till mitt intres
se för att i radio berätta om historiska
händelser blev embryot till 1995 års
jubileumsseminarium.
Jag förstår att du med ett sådant kitt
lande material gärna vi ll e se en s k or
dentlig uppföljning. Hur fick du F 21
att nappa på din "framtidside"?

- Under 1993 kom nog de första indi
kationerna från F 21:s museikommitte att
F 21 borde försöka att anordna ett jubile
um 1995. Då skulle det bli 50 år sedan

Kapten Kjell Ågren (t h) ; samspråk med
förre po/issoldaten Eugen Pettersen och f.d.
sjuksköterskan Ella Krogh/ Lundberg.
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Flygspanaren Harald Hel/man (I1/F 3) flankerad av två norska po/is
soldater varav t h chefen för 3:dje poliskompaniet, Olav Töndevold.

- Efter att ha varit i kontakt med
regerings kansliet och försvarsledning
en startade flotti Ijchefen projektet i
november 7994 med undertecknad
som projektledare.
Men Kjell , nog behövs det väl fler än
en flottiljchef (om än aldrig så dyna
misk) för att få till stånd
ett sådant här interna
tionellt symposium? Du
måste haft tillgång till
ett i nfl y tel ser i kt kon
taktnät? Berätta?

- Under årens lopp
har jag fått ett utmärkt
kontaktnät och därmed hjälp med att
söka besättningsmedlemmar från den
amerikanska transportdivisionen.
- journalisten Torbjörn Olausson (TV
7/Stockholm) har genom sitt flygintres

På skidor på Kal/axfältet bland "sina" C-41:or ses t hdivisionchefen,
kapten Charles G. Hol/yman.

se och kontaktnät i USA medverkat i
eftersökningen av besättningsmedlem
mar som deltog i "Operation Bal/".
- Problemet för mig var att jag fick
cirka 50 namn på piloter från USA,
samtliga hade deltagit i "Operation
Ball" men ingen hade opererat från
F 2 7/Kallax.
Hette verkligen den åsyftade USA-insat
sen "Operation Ball"? Jag minns att Flyg
vapen Nytt i slutet av 1960-talet i den
långa serien om Sverige under bered
skapsåren genom flygarlegenden och
flyghistorikern Nils Kindberg även talade
om "Balchen-operationen". Finns det
någon sådan benämnin8t eller dylikt?

- Ganska snart började jag misstän
ka att Kallax-operationen hade ett
annat namn eller att operationen var
så hemlig att den inte hade något

namn. Tiden började bli knapp och vi
var snart inne i månaden maj 7995.
Det var alltså hiskligt bråttom om vi
skulle nå rejält resultat till kommande
månads stora träff.
- Tord S Eriksson, elev vid journa
listhögskolan i Göteborg skulle som
examensarbete skriva om "Operation
Balchen" och det blev nyckeln till
framgång. Vi skulle båda ha kontakt
med USA-besättningar som hade ope
rerat mellan Kallax och Kirkenes. Tord
hade också annonserat i amerikanska
tidningar efter besättningsmedlemmar
i "Operation Ball" från Kal/ax, men
han hade tillagt att en av piloterna
hade namnet Roy Allemeier.
- Tursamt nog råkade Roy Allemeier
i Indiana USA läsa den efterlysningen
och tog kontakt med Tord S Eriksson i
Göteborg. Han menade att namnet på
operationen var "Where and When"
och inte "Ball".
- När jag hade fått det första nam
net, d v s Roy Allemeier, dröjde det
inte längre än en vecka innan vi hade
två C-41-piloter som var beredda att
komma över till Kallax och närvara
vid jubileet och symposiet.
- Sedan gick det av sig själv( kan
man säga. Norska frihetsveteraner
tackade mer än gärna ja. Och studie
besöken vid aktuella norska orter
hjälpte norske försvarsattachen glatt
till med att sanktionera.
Så berättar "organisatörshjälten ", utan
vars stora ambition, heta vilja och ald
rig sinande tålamod succen vid F 21
inte blivit upplevd . Förvisso också
med en god portion tur ... men den
gudar älskar ...
•

Kapten Kjell Ågren (t h) tillsammans med förre
C-41-pi/oten Roy Allemeier.
FlygvapenNyll nr 1/96
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feersta å t de nya
försvars a e
•

.,.,1
Överbefälhavaren (ÖB) lämnade i slutet av september Försvarsmaktens
årsredovisning 1995 till regeringen. Här redovisas först ett förkortat
avsnitt gällande hela Försvarsmakten. Därefter följer ett längre av
snitt (sid 56-6J) som enbart rör flygvapnets del i årsredovisningen.
erksamhetsåret 1994/95 var det första året
i den nya myndigheten Försvarsmakten. Det
har varit en mycket stor omställning i de
flesta avseenden; organisatoriskt, ekonomiskt,
ledningsmässigt.
Det är naturligt att det tar tid innan nya ar
betsformer finner sin form. En omställningsperiod
är både nödvändig och naturlig. Men den får inte
bli för lång. Det gäller att inte rota sig fast i det
gamla utan att blicka framåt. Att se möjligheterna
i förändringen. För de finns där ju. Inte minst i
det ökade ansvar och med detta följande befogen
heter, som nu förts ut till i första hand våra för
band och skolor.
Jag har under mina besök ute i landet sett
många goda tecken och exempel på att såväl che
fer som deras medarbetare förstått det nya och
tagit det till sig. Överhuvudtaget anser jag att vi
kan känna stolthet över det sätt på vilket Försvars
makten klarat en så stor omställning.
Under året har jag tvingats till viktiga beslut
avseende reduceringar av väsentliga verksamheter
beroende på de besparingsbeslut statsmakterna
ålagt oss från 1995/96 och framåt. Det var helt
nödvändigt att redan 1994/95 åstadkomma ett så
stort sparande som möjligt av årets anslag. De
cirka 800 Mkr som vi för med oss kan förhopp
ningsvis något mildra effekterna av beslutade
besparingar för 1995/96.

V

I

Del 2

Föregående år anmälde jag till regeringen att vi
var på rätt väg vad avser utvecklingen av den
krigsorganisation som lades fast i försvarsbeslutet
1992. Detta gällde såväl organisatoriskt som
beträffande krigsdugligheten (KDU). Men jag
anmälde också att för vissa typer och grupper av
förband var sannolikheten låg att försvarsbeslu
tets mål skulle nås.
Tyvärr nödgas jag nu konstatera, att trots ett
engagerat arbete ute vid förband och skolor, så är
trenden negativ vad gäller utvecklingen för många
krigsförband. Orsaken är främst att verksamhet
utgått, bl a repetitionsutbildning. Men det gäller
att med alla medel snarast bryta den negativa
trenden. Uppgifter och resurser måste bringas i
balans.
Förra året avslutade jag mitt förord med dessa
ord:
Nu ska nya stridsvagnar och pansarskyttefordon,
JAS 39 Gripen och moderniserade Viggen-flygplan,
toppmoderna kustkorvetter, ubåtar och amfibieför
band snarast in i krigsorganisationen så att det blir
verklighet av inriktningen "kvalitet prioriteras före
kvantitet".
Den inriktningen ligger fortfarande fast. Det är
det arbetet som skall prioriteras och det är där vi
skall hämta kraft.
•
Owe Wiktorin
Överbefälhavare

Verksamhetsmål och resultat
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Under budgetåret 1994
/95 har följande verk
samhetsmål i stort gällt
för Försvarsmakten.
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tridskrafterna skall under budget
året 1994/95 och därefter under
försvarsbeslutsperioden ges den
kvantitativa och kvalitativa utveckling
som anges i regeri ngens regleri ngs
brev.

S

Insats- och incidentberedskap skall
under budgetåret 1994/95 upprätthål
las på det sätt som angavs i reglerings
brevet.
Ledningssystemet skall säkerställa
att stridskrafter med hög beredskap
FlygvapenNyll nr 5/95

kan verka med god effekt redan under
inledningsskedet av ett strategiskt över
fall.
De frivi II iga försvarsorgan isationer
na skall enligt förordningen bedriva
verksamhet som omfattar försvarsupp
lysning, rekrytering och utbildning.
Krigsorganisationens behov av utbil
dad personal ska II styra myndigheter
nas uppdrag till de frivilliga försvarsor
ganisationerna.
Försvarsmakten skall i fred bl a vid
ta förberedelser för verksamhet i krig.
Detta skall vara utgångspunkten även
för Försvarsmaktens miljöarbete.
Flygstridskrafternas förmåga ti II hög
initialeffekt skall bibehållas på 1993/
94 års nivå. Förbandsutbildningen skall
utvecklas så att god samträning upp
nås inom lednings- och underhålls
funktionerna. Samträningen med för
band ur andra program, särskilt inom
arme och marinstridskrafterna, skall
förbättras .
Armestridskrafternas kva Iitativa nivå
skall höjas genom materiell förnyelse
och ökad kvalitet i utbildningen.
Främst skall förmågan ti II mörkerstrid
och pansarvärnsförmågan förbättras.
Det personliga skyddet skall förbättras
bl a genom anskaffning av kropps
skydd och hjälm.
Delar av marinstridskrafterna ska II
bibehålla förmågan till hög . initialef
fekt. Den kva Iitativa n ivån ska II höjas
genom materiell förnyelse och höjd
kvalitet i utbildningen. Ubåtsskydds
förmågan och rörl igheten i kustförsva
ret skall ges fortsatt hög prioritet. Sam
träningen med förband ur andra pro
gram skall förbättras.
• • Under året har strävan, liksom
tidigare år, varit att mot bakgrund av
de allmänna målen så långt möjligt
fullfölja intentionerna i 1992 års för
svarsbeslut; att prioritera kvaliet före
kvantitet.
I november 1994 tvingades emeller
tid ÖB att med anledning av regering
ens proposition 1994/ 95:25 "Vissa
ekonomisk-politiska åtgärder m mil att
för 1995/ 1996 besluta om att kraftigt
reducera verksamheterna repetitions
utbildning, anskaffning m m av mark,
anläggningar och lokaler samt att be
gränsa personalrekrytering intill an
ställningsstoppets gräns. Beslutet syfta
de ti II att åstadkomma största möj liga
anslagssparande under 1994/95 för att
kunna möta regeringens reducerings
krav 1995/96 på ett rimligt balanserat
sätt.
Till detta - och oberoende av ÖB:s
beslut - kommer förseningar (ett flyg
haveri) inom Gripen-projektet, som
innebär att målsättningarna för Gri-
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pen-programmet kommer att uppfyllas
senare än planerat.

Resultat
och operativ förmåga
Trots de beordrade inskränkningarna
av vissa verksamheter har huvuddelen
av de mest prioriterade förbandens
krigsduglighet kunnat vidmakthållas.
Såväl den kvantitativa som kvalitativa
utvecklingen av stridskrafterna har i
stor utsträckning kunnat fullföljas.
Brister förel igger främst i nom fördel
ningsförbanden som skall understödja
armebrigadernas strid och inom för
svarsområdesförbanden som skall un
derstödja alla typer av stridskrafter
med territoriellt försvar och samord
ning. Även de marina lednings- och
underhållsförbanden har stora brister i
krigsdugligheten. Brister finns även
vid delar av jaktflygförbanden och
delar av armebrigaderna.
Mot bakgrund av den för stunden
rådande hotbilden och krigsrisken är
Försvarsmaktens beredskap att möta
ett väpnat angrepp god . Försvarsmak
ten har idag förmåga att möta ett s k
strategiskt överfall efter vissa bered
skapshöjningar.
• • Ledningssystemet medger att
stridskrafter med tillräcklig beredskap
kan verka med god effekt redan under
inledningsskedet av ett sådant an
grepp.
Flygstridskrafterna har behållit sin
goda förmåga till hög initialeffekt.
Huvuddelen av lednings- och basför
banden uppfyller ställda krav. Brister
finns på grund av reduceringar av
övningsverksamhet och utbildnings
omfånget. Några jaktförband har vissa
brister i uppträdande i större förband.
Övriga flygförband har nått angivna
produktionsmål. Samträning, främst
mellan Iuftvärn och ytattack, har skett
i erforderlig omfattning. Ackumulera
de förseningar i Gripen-projektet har
inte kunnat inhämtas under året. Be
dömningen att första krigsorganisera
de Gripen-divisionen skall kunna vara
operativ under 1997 kvarstår.
Speciellt måste framhållas det
mycket tillfredsställande flygsäker
hetsresultatet. Under hela verksam
hetsåret inträffade inte något totalha
veri, inga omkomna, inga fallskärms
utsprång. - Trenden har hållit i sig:
"Nollresultat" i hela 1 1 /2 år! Från
den 1 juli 1994 till den 31 december
1995. Detta är internationellt sett ett
unikt resultat! - (Armen har dock haft ett haveri.)
Armestridskrafternas kvalitativa nivå
höjs successivt genom materiell förny

else och ökad kvalitet i utbildningen .
Det personliga skyddet samt förmågan
ti II mörkerstrid och strid mot pansar
har förbättrats genom materielleveran
ser. Leveranserna av nya stridsvagnar
och strids- och pansarfordon ger dock
effekt först om några år, då förbanden
utbildats på den nya materielen.
Under året har ett antal av armebriga
derna varit engagerade i utbi Idn ing,
uppsättning och rotation av förband
till Bosnien. Engagemanget har varit
starkt, krävande och fruktbart. Bataljo
nen i Bosnien m fl enheter utomlands
fortsätter att lösa sina uppgifter för
tjänstfullt och att skapa förtroende för
svenskt försvar.
Delar av marinstridskrafterna har
fortsatt hög krigsduglighet. För vissa
förband har den eftersatts under året
på grund av det ansträngda ekonomis
ka läget. Den kvalitativa nivån höjs
successivt genom leveranser av ny
materiel till såväl sjöstridskrafterna
som kustarti lIeriet. Ytattackförbanden
och amfibiebataljonerna utvecklas till
slagkraftiga och allsidiga förband för
strid ti II havs och i skärgårdsterräng.
Samträning har skett, främst mellan
ytattack och flyg.

Kommentarer
Den verksamhet som återstår att
genomföra för att nå 1992 års för
svarsbeslutsmål för krigsorganisatio
nens kvantitativa utveckling till 1997
är följande:

• En mekaniserad brigad i övre Norrland
skall efterhand organiseras med nya
stridsvagnar och stridsfordon 90
(omorganisationen skall vara klar till
2005).
• Försvarsområdesförbanden skall redu
ceras med ytterligare 2.000 man. Det
samlade territoriella försvaret skall
1997 bestå av 165.000 man.
• Ytterligare 6.000 hemvärnsmän skall
rekryteras.
• Två-tre rörliga kustartilleribrigadled
ningar skall organiseras.
• En fast spärrtabaljon skall utgå.
• Två divisioner JAS 39 Gripen skall
organiseras.
• Sex divisioner med flygplan 37 Viggen i
versionerna attack och spaning (AJIS)
skall omorganiseras och reduceras till
fyra divisioner med flygplan AJS 37.
Försvarsbeslutets organisatoriska mål
1997 kommer inte att nås beträffande
följande förband:
~

~

Endast en division JAS 39 kommer att
vara operativ 1997.
Ytterligare en ytstridsflottilj kommer
inte att organiseras.
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Flygvapnets årsredovisning:

Del 3
Bästa
flygsäkerhets·
läget
någonsin
örutsättningarna
för
krigsför
bandsproduktionen förändrades i
och med regeringens ekonomisk
pol itiska proposition i november
1994. Av den framgick att omfattande
krav på besparingar skulle komma att
riktas mot Försvarsmakten. Med avsikt
att säkerställa de större materieIpro
jekten och bibehålla handlingsfrihe
ten för framtiden beslutade OB om
neddragningar inom MAL-verksamhe
ten, begränsningar i personalrekryte
ring, inställande av försvarsmaktsöv
ning -95 och reducering av repeti
tionsutbildningen under resterande
del av budgetåret.
Flygvapenledningen kompletterade
Ö8:s beslut med sänkning av ambi
tionsnivån för basväxlingar, basering
ar, skjutningar, utbildning av fast an
ställd personal m m. Härigenom ska
pades möjligheter till anslagssparande

F

inför budgetåret 1995/1996.
Verksamheten i nom flygvapnet har
genomförts enligt givna uppdrag. För
bandens krigsduglighet uppfyller i
huvudsak de av regeringen angivna
kraven . En tendens förmärks emeller
tid att fler förband än tidigare inte når
ställda krav

Ledningsförband
Genom reduceringen av övningsverk
samheten har flera förband kommit
att få brister jämfört med si na för
bandsutvecklingsplaner (FUP). Flera
prioriterade förband kan under inne
varande försvarsbeslutsperiod få svårt
att uppnå i regleringsbrevet (RB) an
befalld krigsduglighet (KDU).

laktviggen utgör alltjämt ryggraden i luftför
svaret. Ständigt modifieringsarbete pågår.
Den moderniseringsedition som nu införs
bär numreringen 33. Uppgraderingen med
för bl a att lA 37 kan beväpnas med jaktro
boten AMRAAM.
Foto: Stefan Sonestedt
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Eskaderstaben (E 1) har fram ti II ned
läggningen den 30 juni 1995 överfört
kompetens och personal till flygkom
mandostaberna och flygvapenledning
en. Möjligheterna att leda flygstrids
krafterna efter E 1:s nedläggning har
säkerställts.
Flygkommandostabernas
kompe
tensuppbyggnad med anledning av
E 1:s avveckling och arbetet med ny
flygkommandostab både vad avser
verksamhetsanalyser och utbildning
har medfört en bättre förmåga att tak
tiskt leda flygstridskrafterna . Arbetet
med att ta fram ett för flygstridskrafter
na gemensamt lednings- och informa
tionssystem har fortsatt. Den mycket
viktiga införandefasen beräknades
komma igång under hösten 1995.
Flygkommandostabernas nya anlägg
ningar är under färdigställande.
Vädercentralerna har utrustats med
MILMET. Systemet har medfört en höj
ning av servicenivån gentemot För
svarsmakten m fl kunder.

Foto: Ivar Blixt

Sambandsförbanden har bland an
nat genomfört fortsatt organisering av
radiolänkkompanierna. Förbandens hu
vuduppgifter inom sambandsfunktio
nen kan lösas. På grund av övnings
och
specialutbildningsreduceringar
har förväntad nivå inte helt kunnat
uppnås.
Stril bataljonernas produktion har
ti IIfört krigsorgan isationen bl a fyra
radarplutoner PS-870 inklusive an
läggningar. Utvecklingen av det fly
gande radarspaningssystemet (FSR
890) har fortskridit och föreskrivet
organisationsmål bedöms kunna upp
nås. Utveckling och anskaffning av
STRIC har gått i huvudsak planenligt.
Anläggningsutbyggnad har påbörjats
och planering för utbildningsverksam
heten har inletts .
Radiosystemet TARAS (f d RAS 90)
har anskaffats i en första etapp.
"Grundsystem mark" har beställts från
Ericsson Microwaves (EMW) och leve
ranser har påbörjats.
~

Vaktsoldater i ABC-utrustning under bevak
ning av låghöjdsradarsystemet PS-870.
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Försvarets telenäts modern iseri ng
har medfört att samtliga analoga väx
lar nu har ersatts med digitala växlar.
Flygvapnets Taktiska Centrum (FlC)

har genomfört kompetensutveckl ing
inom telekrigområdet vid målflygdivic
sionen. Detta har lett till en utökad
utbildningsförmåga hos måIflygdivi
sionens personal och som ti livaratas
under
störutbildningsperioder vid
flygvapnets flygdivisioner.
Produktionen av anläggningar och
lokaler har i stort kunnat följa upp
gjord plan. Försvarsmaktens bygg
stopp och anbefa lida bespari ngskrav
har medfört att viss byggproduktion
senarelagts eller reducerats genom att
vissa åtgärder genomförts med enkla
re/billigare metoder. Ett flertal objekt
har avvecklats under året. Detta berör
främst det optiska systemet (Is-torn,
luftförsvarsgruppcentral, diverse barac
ker m m) samt en radargruppcentral.

Flygvapenchefens inriktning är att den
första Gripen-divisionen skal 'l vara
operativ under 1997.
Såväl den utökade multiroIIkapaci
teten som integrering av Gripen-mate
riel, bland annat bombkapsel (BK)
och planerings- och analysutrustning

digställt under 1995. Installation av si
mulatoranläggning pågår. Invigning
sker i mitten av 1996. Projektering av
kallförråd för stationskompani är fär
digställd. Ombyggnad av hangar för
att passa Gripen pågår.

Bas- och underhåll
Kravet på basbataljonerna att ti Ilgo
dose flygstridskrafterna sam lade möj
ligheter att fullgöra sina uppgifter är
ti Ilgodosett genom att den ena huvud
uppgiften - betjäning av flygförband 
i huvudsak har vidmakthållits. Den
andra huvuduppgiften - försvar av
flygbas - fyller inte helt ställda krav.
Den har emellertid förbättrats genom
tillförsel av rätt utbildade förband.
Inom båda huvuduppgifterna finns
brister avseende samövn i ng.
Krigsförbandens förmåga ti II hög
initialeffekt har som helhet bibehållits
och uthåll igheten upprätthållts.
Antalet krigsförband som inte inne
håller angivna produktionsmål och/
eller krigsduglighetsvärden har ökat
något.
Byggnation aven ny Bas 90 (= väg
bas) pågår och beräknas kunna färdig
ställas under budgetåret 95/96. Som
ett resultat av ålagda besparingskrav
under 94/95 har den i övrigt fortsatta
basutbyggnaden temporärt måst stop
pas.
Repetitionsutbi Idn i ng i krigsför
bandsövn i ngar (KFÖ) har genomförts
som planerat. Särskild övning befäl
(SÖB) och fackövning (FÖ) har ge
nomförts i en mindre omfattning än
planerat med hänsyn ti II ålagda
bespari ngskrav.
Flygverkstadsförbanden har god
tagbar förmåga att lösa ställda uppgif
ter. Översyn av organ isationen pågår.

Gripen-förband
Planeringen för att införa lAS 39 Gri
pen i krigsorgan isationen fortsätter.
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(PLA), i AJ/S 37-systemet innebär
minskade kostnader för utbildning
och utveckling inom Gripen-program
met.
Under året har från Saab MA leve
rerats tre serieflygplan Gripen till För
svarsmakten - med temporär statione
ring vid FMV:ProvFC.
För att möjliggöra införandet av
Gripen vid F 7 genomförs ett omfat
tande byggprogram, som bland annat
omfattar utbyggnad av divisionsloka
ler, utbildningsanläggningar (Gripen
centrum) samt förstärkning av F 7:s
elnät.
Gripencentrum är i huvudsak fär-

Övrigt stridsflyg
Jaktflygdivisionerna har god mobilise

ringsberedskap och i huvudsak god
förmåga att lösa huvuduppgifter. 
Några jaktflygförband har begränsad
förmåga att uppträda i stora förband.
Yngre piloter är otillräckligt övade i
krigslik miljö.
Medel som avsatts för flygplansma
teriei för laktviggen har i huvudsak
riktats mot framtagning av ett modifie
ringspaket som innebär förbättrad
radarprestanda, störhållfasthet och
FlygvapenNyl1 nr 5/95

samverkansmöjlighet med Gripen .

Attack- och Spaningsviggens för
måga till hög initialeffekt har bibehål
Iits och uthål'l igheten upprätthållts .
Insats- och mobiliseringsberedskapen
är hög.
Sex Aj/S 37-flygdivisioner har vida-

i förhållande till föregående år vid
samtliga AJ-och S 37-flygdivisioner.
Planerings- och analysutrustn i ng,
PLA, har med mycket gott resu ltat
kommit till daglig användning vid AJ
och S 37-flygdivisionerna. Detta inne
bär att attack- och spaningsflygföretag

attack-flygdivisioner ökat både kvanti
tativt och kvalitativt. För AJ/S-flygdivi
sioner
har
övningsverksamheten
kvantitativt minskat men ökat något
kva Iitativt (se tabell 1). Den kvantitati
va minskningen beror bl a på förstegs
utbildningen inför Gripen-epoken.
De fortifikatoriska an läggningar
som har färdigställts ökar berörda
divisioners möj Iigheter att verka från
aktuella baser.

Tabell l
Övningsverksamhet på krigsbaser
,

Förband
Jakt-

93/~

n;~lD~'

94~

Q.!l>'/ll'&"

R.L 33 5. 58,~g75
AJ/S
flygdivisioner 47,5 33
~5,75 35,75
ratt attack=-
10 Jl ~____
5
_~~tgdivisioner 9
-

e-i!ygdivis~.!!e_~

Summa:

109

71,5

104,5 98,5

Dagar avser antal divisionsövningsdagar (kvan
titet).
Dygn avser antal divisionsövningsdygn i sam
band med dygnet-runt-övningar (kvalitet).

Transportflygförband
Fyra centrala och åtta regionala trans
portflygdivisioner har vidmakthållits.

folo: Kenneth Dahlberg

Allt fler JAS 39A Gripen leverades fr,in SAAB
M. A. till f 7 (via fMV:PROV). före 1995 års
utgång fanns tio f 7-Gripar flygandes.

reutvecklats mot AlS 37-flygdivisioner.
Dessa krigsorganiserades från och
med den 1 juli 199.5 .
Integreringen mot AJS 37 komm er
att vara slutförd före den 30 juni
1997 . I avvaktan på att Gripen-syste
met uppnår full spaningskapacitet i
krigsorganisationen har spaningsför
mågan i AJS 37 -systemet vidmakthål
lits.
Såväl attack-, jakt- som spanings
flygförmågan har ytterl igare förbättrats

planeras mer stridsrealistiskt och på
ett effektivare och säkrare sätt.
AJ- och S 37-flygdivisionerna utgörs
till fullo av fast anställda piloter.
De lätta attackflygdivisionerna (SK
60) har vidmakthållits och stridsför
mågan har förbättrats i förhållande till
budgetåret 93/94 bl a genom utbild
ning av fler fast anställda piloter och
fl ygnav iga tö rer.
Ovningsverksamheten vid krigsba
ser har för jaktflygdivisioner och lätta
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- Verksamheten vid transportflygdivi
sionerna har i stort genomförts enligt
plan och på ett för fredstjänsten bra
sätt. Förbanden har tillrä ck lig perso
nal- och materieluppfyll nad för att
bedriva en effektiv fredsverksamhet.
Beträffa nde krigsuppgifterna är bris
terna större. Det är bland annat därför
som en översyn av hela transportflyg
organisationen för närvarande pågår.
De regionala förbanden står först i tur
och bedöms vara omorganiserade till
den 1 januari 1997. Därvid förutses
en redu cer ing från nuvarande åtta till
tre-fyra regionala transportflygdivisio
ner.
Bristerna hänför sig till underhålls
organisationen, ti Ilgång på skyddade
uppehållsplatse r för personalen samt
utrustning i flygplanen såsom militära
landningshjälpmedel, igenkännings-,
varnings- och motmedel ssystem.
Ungefär 14 procent av flygtid en för
TP 84-förbandet har utnyttjats för
utbildning och deltagande i övningar,
vi Iket är något lägre än planerat (18
procent) men ~~gre än föregående år
(12 procent). Ovriga flygningar med
last av fallskärmsjägare, övrig perso
nal samt olika laster ger dock ett likar
tat övningsutbyte för förbandet.
Signalspaningsförbanden har vid
makthållits under året och förberedel- ~
59

serna för att ta emot och kunna verka
med nytt signalspaningsflygplan löper
enligt plan .
För TP 85-förbandet genomförs
cirka 95 procent av flygningarna för
FRA:s behov samt utbildning. Övrig
flygning utgörs av enstaka transport
flygningar samt ombaseringar föran
ledda av service och underhåll.
Signalspaningssystemen, vilka tidi
gare av tradition betecknats som
transportflyg, bytte i och med i nföran
det av nya flygplan beteckningarna
från TP 100B respektive TP 102B till
S 100B (Argus) respektive S 102B (Kor
pen).
Flygräddningsförbanden har god
förmåga i huvuduppgiften flygrädd
ning med hög mobiliseringsberedskap
och insatsförmåga.
Fem tunga (HKP 10) och tre medel
tunga (HKP 3) flygräddningsgrupper
har vidmakthållits under året.
Årets utbildning av helikopterförare
medför att förbanden får ökad uthål
lighet. Genomförda räddningsupp
drag (civila/militära) har gett flygrädd
ningsförbanden ökad förmåga
i
huvuduppgiften flygräddning.
Genomförd materielanskaffn i ng av
radar- och navigationsutrustning, av
sedd för en särski Id operatörsplats,
kommer ytterligare att öka förbandens
förmåga att uppträda under mörker
och dåligt flygväder.
Beredskap för flyg- och sjöräddning
har upprätthållits i normal omfattning.

stem och framtagning av underlag för
luhvärdighetsgodkännande inför flyg
utprovning har fortsatt. Flygutprov
ningen med RM15 har dock försenats,
bland annat på grund av motorstör
ningar vid markprov. Förseningen
Tabell 3
bedöms inte påverka leveranserna till
flygvapnet. Installationsgranskni ngar
Flygvapnets haverista tistik
---' r- - 
har pågått kontinuerligt under året.
92
Kalenderår
91
93 1 94 - ~
Trafikflygarutbildningen vid Trafik
2
Haverier
O
1
3
3
flygarhögskolan har bedrivits i be
1 -1
Omkomna
O
O
O
gränsad omfattning. Åtta elever har
Misslyckade
utexaminerats och 16 elever har anta
fallskärms- O
O
O
O
O
gits
till utbildning. Skolan har genom
~p-o
- r--
fört praktikskede för tolv elever på
lyckade fall
1
1
skärmshopp 2
O
O
lärarhögskolans civi la flyglärarutbi Id
ning, genomfört teori- och praktikut
bi Idning för bl ivande transportpiloter
Årtalen avser kalenderåren. Under budgetåret
94/95 inträffade heller inga totalhaverier. 
ur flygvapnet, biträtt med vidareut
Resultaten är sensationellt goda, dvs aldrig tidi
bildning för piloter ur marinen samt
gare har bara "nollor" kunnat redovisa under
P /2 år! Nota bene! - Vad gäller hela Försvar
medverkat i flygvapnets flygtransport
smakten har ett haveri inträffat. En armeheli
verksam het.
kopter totalhavererade i november 1995 ett
Anskaffning av lokaler för grundor
resultat som först redovisas i nästa årsredovis
ning.
ganisationens behov har i stort kunnat
stora ökningen av "antal räddade per
soner" orsakades av Estonia-katastro
fen, där flygvapnets helikopterförband
räddade 36 personer.

Tabell 2
Flygräddningsverksamhet

Beredskap
totalt antal tim

-C~LfJ}!94

92/93

129113

29841

32611

Beredskap utöver
1,
ordinarie öppethåll- .
~gstider-tin
'15185

14899

14700

156
91

127
95

-

Antal uppdrag i
samband med
flygräddnings1)
tjänst

Mil:
Civ:

82
40

Mil:
Civ:

O
84

Antal uppdrag
för övrig
Mil:
verksamhet 2) Civ:

21
35

11
70

Antal sjuktransporter

Mil:
Civ:

1
82

1
35

Antal räddade/
bärgade pers

Mil:
Civ:

O

3
56

Antal uppdragT
samband med
sjöräddningstjänst

--

I

104

--

I

-

- --

8
59

Gemensamma resurser

-

O
89

4
52

1) Siffrorna för 1992/93 och 1993/ 94 avser
både flyg- och sjöräddningstjänst.
2) Härmed avses främst uppdrag i samband
med fjällräddning, skogsbränder, oljeutsläpp,
vådautlösta nödsändare och eftersokning av
försvunna personer.

Den jämfört med tidigare år relativt
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Foto: Ivar Blixt

Målflygdivisionen vid Malmslätt har
vidmakthållits på nivå motsvarande
den 1993/94.
Avionikmodifieringen av flygplan
SK 60 har fortsatt med granskningar
hos
i nstrumentleverantören
samt
granskning av konstruktionsunderlag.
Upphandling av typarbete och pro
vinstallation har avsl utats.
Motorbytet till RM15 (= Williams
FJ44) pågår. Provflygplanet har färdig
ställts. Granskningar av flygplanssy

En räddningshelikopter av typ HKP 10
Super Puma hovrar upp i virvlande snö. 
Totalt finns tolv i Försvarsmakten.

följa uppgjord plan. Utförd byggpro
duktion innebär att grundorganisatio
nen tillförts MAL-resurser, vilket på
verkar stödproduktionens möjligheter
att stödja produktionen av krigsför
band .
Grundläggande utbildning till och
av anställd personal har genomförts
enligt stäl:lda uppdrag, varvid ansatta
mål uppnåtts. Den grundläggande
utbildningen har varit prioriterad
framför specialutbildning. Utbildning
en har i stort genomförts med planlagt
antal elever och har uppnått god kva
litet. Resursknappheten har även i år
begränsat antalet elever till specialutFlygvapenNytt nr 5/95

bildningen. Ett uppdämt behov av
specialutbildning föreligger.
Särski Ida satsn i ngar har gjorts inom
ledarskapsområdet. Utveckl ing och
samordning av ledarskapsutveckling
en fortsätter.
Ny utbildningsgång för yrkesoffice
rare genomförs från och med officers
kurs (OK) 94/95. Förändringen inne
bär bl a att flygfacket fullt ut genom
för OK (officerskurs) på samma sätt
som övriga yrkesfolk.
Förberedelser för i nförande av För
svarsmaktsofficer 2000 fortsätter. Ele
ver från och med OK 94/95 kommer
att utbildas till nivå 6. Flygkrigshög
skolans sista kurser på SKlAK genom
förs därför 97/98.
Fortsatt kompetensuppbyggnad har
genomförts. Ett antal anställda har vid
Militärhögskolan genomgått kompe
tensgivande utbildning inom distans
utbiil dning och distansarbete (DU DA).
Flygvapnets Halmstadsskolor har gi-

ende på tidigare förtida avgångar.
Omfattande fackutbi Idning pågår för
certifiering och nivåhöjande utbild
ning.
Underrättelsefacket är under upp
byggnad. Därför kan organisationen
ännu inte helt bemannas med perso
nal med rätt kompetensnivå.
Inom sambandsfacket finns en
generell brist på officerare i nivå 3
och 4.

Personal
Yrkesofficerare och civil personal. 
Antalet yrkesofficerare 1994/95 har
minskat med 87 jämfört med
1993/94. Huvuddelen av minskning
en beror på att flygstaben sedan den 1
juli 1994 utgått ur flygvapnets statis
tik. (Flygvapenledningen redovisas
under programmet "Operativa led-

ökat något under året, medan antalet
utan tjänstgöringsskyldighet minskat.
Förändringen sammanhänger med att
reservofficersbehovet enligt försvars
beslutet 1992 (FB 92) nu i huvudsak
intagits .
Antalet förtids- och pensionsav
gångna yrkesofficerare, anställda i
reserven, fortsätter att minska bl a till
följd av minskade krigsorganisatoriska
behov.
Värnpliktiga. - Antalet inryckta har
minskat med cirka 400 jämfört med
förra året. Det beror på en bättre
värnpliktsomsättning mot krigsorgani
sationen samt en översyn och reduk
tion av antalet värnpliktiga för bered
skap och övrig fredsproduktion .
Avgångarna har minskat från 12,7
till
11,8 procent jämfört med
1993/94. Försvarsmaktens mål är att
avgångarna ytterligare skall minska.
Avgångarna varierar avsevärt mellan
förbanden.
Av de värnpliktiga som har genom
fört grundutbildning har 66,4 procent
erhållit krigsplacering i samband med
utryckning. Detta är en ökning mot
föregående års 58,1 procent. Målsätt
ningen är att ytterligare öka krigspla
ceringsgraden. Stora variationer finns
mellan förbanden.

Frivillig försvarsutbi/dning

Klargöring av AlS 37 Viggen vid krigsbas.
Våra värnpliktigas raska handgrepp impone
rar på utlännigar.

Foto: Ivar Blixt

ningsförband".) Antalet förtidsavgång
vits uppdrag att leda och samordna
DUDA-verksamheten i flygvapnet.
ar har uppgått till 42. Antalet utfallan
Genomförd utbildning innebär att
de "RYA-pensioner" har varit 23.
grund- och krigsorganisationens per
Minskningen av antalet aspiranter
sonalbehov i stort uppfyllts på kort
från 171 till 134 sammanhänger med
och lång si kt.
reducerade rekryterigskvoter inför för
svarsbeslutet 1996 (FB 96) och mins
Trots omfattande utbi Idn ing kvarstår
personal- och utbildningsbrister inom
kat antal kvalificerade sökande.
Minskningen av antalet civilanställ
vissa yrkesfack.
Inom strilfacket kvarstår bristen på
da med 439 personår hänför sig till
radarjaktledare i besvärande omfatt- . slutligt genomslag i statistiken av
avvecklingen av F 6 och F 13 samt att
ning på grund av tidigare års förtida
avgångar. Bristerna kan ersättas först
flygstaben utgått ur flygvapnets statis
tik.
på lång sikt.
Reservofficerare. - Antalet reserv
Personal i teknisk tjänst har rekryte
anstälida reservofficerare har totalt
rats i stort antal de senaste åren beroFlygvapenNytt nr 1/96

Central frivilligutbildning har genom
förts som befordrings- och komplette
ringsutbildning samt fack- och all
mänmilitär utbildning till 80 procents
uppfylInad med kvalitativt hög nivå.
Lokal frivilligutbildning har genom
förts som komplettering och fackut
bildning samt allmänmilitär utbild
ning och krigsförbandskurser. Mål
uppfyllelsen har varit 60 procent av
planerad verksamhet.
LOMOS-utbildning har startat. Per
sonal från organ isationerna FVRF,
SKBR, SLK har genomgått komplette
ri ngsutb i Idn i ng. Persona I ti II hörande
FRO planeras påbörja sin utbildning
under budgetåret 95/96.

Internationell verksamhet
Bosnien. - I samband med samträning
av bataljon BA 03 och BA 04 har en
grupp stridsflygplan av typ F-16 Fight
ing Falcon ur danska flygvapnet varit
baserad vid F 7/Såtenäs respektive
letts och övervaktas av FlO.
OSSE-besök. - Jämtlands flygflot
tilj/F 4 och Skånska flygflottiljenlF 10
har varit värdar för utvärderingsbesök
från Tyskland (se FV-Nytt 2/95, sid 11)
respektive Storbritannien inom ramen
för OSSE (f d ESK).
~
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En rote AlS 37 Viggen under tränings
pass dramatiskt fotofångad
i omisskännligt västgötskt landskapsljus.
Foto: Ulf Fabiansson

Partnerskap för fred (PH). - En
närskyddspluton från Hälsinge flyg
flottilj/ FiS ingick i det sammansatta
svenska jägarkompani som deltog i
övningen "Cooperative Spirit -94 " i
Holland. Förbandet uppnådde mycket
goda resultat och rönte stor uppmärk
samhet. Speciellt våra hundar och vårt
sätt att använda dessa väckte stort
intresse. (Se FV-Nytt 5/94, sid 37.)
Förbandsbesök. - En polsk flygdivi
sion med Su-22 har besökt Skaraborgs
flygflottiljIF 7. (Se FV-Nytt nr 4/95 sid
i6.)
Uppvisningar. - Flygvapnet har vid
ett flertal tillfällen deltagit med flyg
uppvisningar vid flygdagar eller flygut
ställningar i utlandet. Uppvisningarna
har rönt stort intresse och stor upp
märksamhet samt i något fall av arran
görerna belönats med särskild utmär
kelse. (Se FV-Nytt 4/94, sid 30 och i nr
4/95, sid iS.)
Transportflygningar. - TP 84-divi
sionen har genomfört normala under
hålls- och personaltransporter för
NORDBAT och dessutom genomfört
hjälpinsatser med medicinsk utrust
ning till Zaire.
i samband med övningen Coopera
tive Spi rit 94 bidrog flygvapnet ti II
suveränitetsstödet till de baltiska sta
terna genom att med TP 84 Hereules
utföra till- och fråntransport av de i
övningen deltagande förbanden från
dessa länder.
Övrigt. - Under året har en flyg
räddningsgrupp deltagit vid flygrädd
ningsövningar med danska och norska
helikopterburna räddningsförband vid
Karup i Danmarl<. Verksamheten har
medfört en ökande förrnåga inför
eventuellt kommande utIandsverk
samhet.

Miljöprövning
Under 1994/95 genomfördes den slut
liga miljö/bullerprövningen vid F 2 '1,
F 16, F 17, F 10 och F 4. Kvar för slut
lig prövning under hösten 1995 var
F 15, F 7 och F S.
Koncessionsnämnden för mi Ijöskydd
har fattat beslut för samtliga under
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94/95 genomförda prövningar, även
F 4. Tillstånd gavs för samtliga i prin
cip till den nivå som motsvarar maxi
malt flygtidsuttag för det antal divisio
ner som redan finns vid respektive
flottilj . Den sökta nivån - tre divisio
ner Gripen - nåddes således inte för
FIS, FI6 och F17. Motiven var
främst antalet människor som störs av
verksamheten. Det visade sig vid
1995 års slut att prövningsresultatet
för F 4 medgav tre divisioner.

Besluten har i huvudsak avvikit från
Försvarsmaktens förslag så till vida att
kraven på bullerdämpande åtgärder
skärpts från koncessionsnämndens
sida . Dessa skyddskrav kommer att bli
kostsamma för Försvarsmakten. Samt
liga beslut har därför överklagats till
regeringen i detta avseende. Samma
gäller verksamhetens omfattning där
denna begränsats jämfört med ansö
kan. (Se specialartikel på sid 18-25 i
detta nummer.)
F/ygvapenNytt nr 5/95

Ekonomi
Flygvapenprogrammens del av anslag
A 1 var 14.152 Mkr. Den slutl iga re
sursförbrukningen blev 674 Mkr lägre.
Med anledning av de ändrade eko
nomiska förutsättningarna planerade
flygvapnet under vintern i n bespari ng
ar inom förbandsverksamheten i stor
FlygvapenNyl1 nr 1/96

leksordningeni 00 Mkr. Utfallet blev
runt 150 Mkr, vilket bland annat beror
på att flottiljerna väl genomfört ålagda
besparingar. I förhållancle till regle
ri ngsbrevet blev anslagsbelastn ingen
ytterl igare 150 Mkr lägre, eftersom
besparingarna efter F 6, F 13 och vissa
krigsförbands avveckl i ng har rea Iise
rats tidigare än beräknat.
Inom
krigsmaterielanskaffningen
blev underutnyttjandet knappt 300
Mkr. Orsaken är i första hand senare

kostnadsbelastning från
Försvarets
Materielverk (FMV) än vad prognosen
förutspådde på grund av nya ekono
miadministrativa rutiner mellan FMV
och Försvarsmakten.
Inom anläggningsanskaffningen blev
anslagssparandet 60 Mkr, vilket i förs
ta hand beror på förseningar i beställ
da byggprojekt.
•
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GPS-mottagare förfinar kontrollen
av landningshjälp edel
Hösten 1993 fattade högkvarterets flygvapenled
ning beslut om att satsa på utveckling av MIL-FLIS
(= Militärt FlyginmätningsSystem) för inmätning av
flygvapnets landningssystemi det vill säga TlLS (=
Taktiskt InstrumentLandningsSystem) för flygplan
37 Viggen och 39 Gripen, PN55 för flygplan 35
Draken och 32 Lansen.
Investeringen på drygt 3,5 miljoner kronor inne
bär bland annat uppgradering från ett TV-inmät
ningsbaserat till ett referenssystem med differentiel
GPS (Global Positioning System), dvs satellitnavige
rmg.

••

ven om nuvarande kontrollsy
stem ger tillfredsställande resul
tat vid inmätning av landnings
hjälpmedlens noggrannhet, har det en
klar nackdel. Systemet är installerat i
en bil (Chevrolet Van). Det blir både
tidsödande och kostsamt att förflytta
systemet mellan mätplatserna per bil.
För detta konstaterande svarar projekt
ledaren Dan Walterson vid FFV Aero
techs division Avionik, som fått upp
draget att utveckla MIL-FLIS.
Datorsystem och operatör placeras i
ett flygplan av typen Piper Navajo.
Från att ha använt TV-tracker för att
följa flygplanets inflygning vid refe
rensmätn ing, utvecklas referenssyste
met till att omfatta två GPS-mottagare.
En stationär och en mobi l. Om GPS
av någon aledning skulle slås ut, kom
mer man att använda det nuvarande
systemet som ett reservsystem. Enligt
Dan Walterson innehåller MIL-FLIS
två geodetiska GPS-mottagare av
samma avancerade typ som Lantmäte
riverket använder. Det exklusiva valet
förklarar han med de höga kraven på
noggrannhet i inmätningarna.

A

Eliminerar fel
Noggannheten förbättras inte
med sofistikerade mottagare,
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även med metodvalet - differentieli
GPS . Metoden gör det möjligt att
avsevärt minska effekterna av avsiktli
ga och oavsiktliga förvrängningar i de
signaler som skickas från GPS-syste
mets satelliter till markmottagare.
En GPS-mottagare placeras på mar
ken som via en radiolänk skickar
ändringar till GPS-mottagaren i flyg
planet.
- I dag strävar vi mot en noggrann
het på under 50 centimeter, säger Dan
Walterson. Men med fasmätning och
efterbearbetning kan vi klara posi
tionsbestämningar med så liten fel
marginal som 20 till 30 centimeter.
Operatören får ett nytt och förenklat
gränssnitt .. mot systemet i MIL-FLIS .
Magnus Oberg i projektgruppen har
utvecklat en lätt överskåd Iig grafik
med en helt ny framtagningsteknik .
Han har dessutom gjort de i sam
manhanget så viktiga omvandlingarna
från det globala koordi natsystemet ti II
det plana, med mittpunkt i banans
centrum, som används vid flyginmät

ningar. Data för samtliga militära
landningsbanor i Sverige finns inlagda
i systemets databas.
- Systemet är flexibelt, vilket gör det
möjligt att mäta även på andra senso
rer om man vill bredda användnings
området i framtiden, säger Öberg.

Simula torkon troll
För leverans och installation, som sker
i nnevarande höst, skall systemets nog
grannhet verifieras mot kundkraven
med hjälp aven GPS-simulator. Sedan
två år arbetar Thorbjörn Ericson på
FMV:s uppdrag med att ta fram en
mätplats för GPS-mottagare. Nu har
han även gjort en uppgradering till
differentieli GPS.
- Vi har bland annat ökat antalet
kanaler och kan i dag simulera upp till
åtta satelliter, förklarar han.
Vad gäller MIL-FLIS genererar simu
latorn signaler både för det stationära
referenssystemet och det mobi la syste
met i flygplanet samt synkroniserar
sedan signalerna. Med simulatorn får
man full kontroll över GPS-systemet.
Därmed görs det möj Iigt att prova
egenskaperna i MIL-FLIS under helt
kontrollerade former.
•
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I Landningshjälpmedel I
Ovan: Principskiss över MIL-FLIS-systemets funktion.
Nedan t v: Dan Walterson t v och Magnus Öberg med merp'arten av den utrustning som ingår i MIL-FL IS-systemet. Det mark
baserade referenssystemet med antenn i förgrunden och i bakgrunden det mobila datorsystemet som p'laceras i flygplanet. 
Operatören får ett nytt och förenklat gränssnitt mot systemet i MIL-FLIS med lättöverskådlig grafik. - T h närbild pa (Jet mobi
la systemet; manöverbordet.
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Foto: Reinhold Carlsson
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Blandgrupp ur sju europiska
uppvisningsgrupper.
Foto: Jonas Jakobsson

Under 1995 års uppvis
ningssäsong har Försvars
maktens uppvisningsflyga
re i gruppen TEAM 60 re
presenterat Sverige utom
lands vid tre olika tillfäl
len. Länderna som besökts
är Tjeckien, Polen och Ita
lien.

U

Ppvisningssäsongen kom att
starta ungefär tre veckor tidiga
re än normalt. Vi skulle nämli
gen deltaga vid en internationell flyg
dag i Hradec Kralove, (cirka 90 km
NO om Prag) i Tjeckien under helgen
den 13-14 maj.
Ombaseringen genomfördes med
en fyrsitsig SK 60, gruppens sju flyg
plan samt en PA-31 från Trafikflygar
högskolan .
Efter landning möttes vi av vår föl
jeofficer, överste Chladek. Han följde
oss "dygnet runt" och passade upp på
oss på ett föredöm Iigt sätt. Språkpro
blematiken hade man löst på ett bra
sätt: engelskstuderande vid universitet
fick fungera som tolkar.

Mirakelräddad
När det belgiska flygvapnet anlände
med sina F-16-flygplan, råkade de ut
för ett totalhaveri. Kraftigt regn gjorde
att landningsbanan blev mycket hal.
När den kvinnliga F-16-piloten för
sökte bromsa sitt flygplan efter land
ning, fick hon "sladd". Flygplanet
gled av banan i ca 60 km/h och börja
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de att slå runt till ryggläge. Piloten
sköt ut sig med hjälp av raketstolen .
Flygplanet hade då en lutning på
cirka 70°! Hon landade SO m från
flygplanet utan att ha haft helt utveck
lad fallskärm och fortfarande sittande
i stolen! Hon undkom med blotta för
skräckelsen i stort sett helt oskadd!
Flyguppvisningarna
genomfördes
sedan under heligen. Vädret var inte
det bästa; regn och hård vind. Trots
detta kom cirka 60.000 åskådare förs
ta dagen och något färre andra dagen .
TEAM 60 genomförde sitt höghöjds
pr~gram båda dagarna .
Ovriga deltagare var bl a en österri
kisk SAAB 105, en F-16, en Mirage
2000, en MiG-29 och Su-22. Av upp
visningsgrupperna förutom TEAM 60,
deltog den spanska, den slovenska,
den franska och den italienska.
Arrangörerna var mycket vän liga
och hjälpsamma. Genomförandet av
flygdagarna, servicen på marken och i
Iuften var bra.
Det var ingen tvekan om att "väs
terländernas" deltagande väckte stort
intresse och uppskattning.
Den 16 maj återvände TEAM 60 till
Ljungbyhed efter en problemfri hem
~
flygning .
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Tillsammans med F 7
Nästa besök i utlandet visade sig bli
en lång resa för TEAM 60, där både
Polen och Italien skulle besökas.
Resan till Polen planerades tillsam
mans med F 7, Såtenäs. Förutom
TEAM 60 skulle nämligen F 7 deltaga
i uppvisningarna med en TP 84 Her
cules samt en AJS 37 Viggen. I markut
ställningen deltog en SK 60 utrustad
för lätt attack samt en AJS 37 Viggen.
Orten som besöktes heter Deblin och
ligger ca 100 km SO om Warszawa .
Flygdagarna genomfördes den 26
27 augusti. Programmet påminde om
deltagandet i Tjeckien. Några nya
i nslag fanns dock, t ex :
~

Jaktstrid med fyra MiG-23 mot fyra
MiG-29
~ Enskild Su-21 Flanker
~ Fyrgrupp MiG-29 Fulcrum

De svenska uppvisningarna genom
fördes som vanl igt på ett professionellt
sätt. Den mest spektakulära uppvis
ningen stod Su-27 för. Den är under
bar att se med dess mycket goda
svängprestanda, stjärtglidnings- och
cobramanövrer.
Många åskådare besökte flygdagar
na, ca 150.000. Det svenska deltagan
det väckte stort intresse med bl a ett
par TV-intervjuer samt den proffsiga
markvisningen av SK 60 och AJS 37.

Flygdag iDebliniPolen.
Su-27 Flanker i knivman
över ovan svenska TP 84
Hereules, Team 60:s flyg
plan & Mirage 2000.
Foto: Jonas Jakobsson

Sverige må vara I itet, men vårt flyg
kunnande väcker stort intresse.
Jämför man miljön mellan de forna
öststaterna Tjeckien och Polen, får
man intrycket att man har kommit
längst i Tjeckien . Den ekonomiska
situationen i Polen verkar vara en
avgörande faktor. Flygbasen i Deblin
var mycket sliten; markutrustning,
lokaler, fordon m m. BI a hade vi pro
blem med föroreningar i flygfotoge
nen, som resulterade i byte av bränsle
filter.
Gästvänlighet saknades dock inte!
Vår följeofficer, kapten Miczeslaw
Widynski, var MiG-23-pilot ur 28:e
jaktregementet från Skupsk. Han
hjälpte oss tillrätta med allt. Han hade
en mycket ödmjuk och öppen attityd.
Eftersom hans regemente är placerat
nära östersjökusten blev det naturligt
att bl a diskutera den flygande inci
dentberedskapen över Östersjön.
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(något mindre än vår TP-54 Hercules
och med bara två motorer) som förut
om branta stigningar genomförde en
roll! ...
Bland grupperna stod schweizarna
för årets nyhet. De hade bytt ut sina
gamla Hawker Hunters mot lika
många amerikansktillverkade flygplan
av typ F-5 Freedom Fighter, som upp
trädde i en spektakulär röd-vit mål
ning.
Vädret varierade kraftigt. Allt från
låghöjdsprogram till " full show" ge
nomfördes. TEAM 60 genomförde
höghÖjdsprogram, där korta moment
hamnade i moln . Allt gick utan man
kemang. Jubi larerna själva avsl utade
dagen och fick tyvärr det sämsta
vädret. Trots detta genomförde de en
mycket bra uppvisning.
Tidigare under dagen hade vår kap
ten Jonas Jakobsson (TEAM 60) fått
förmånen att flyga med Red Arrows
vid deras uppvisning. Jonas fann flyg
passet mycket intressant och han har
delgivit oss övriga värdefulla erfaren
heter.

20 uppvisningar

Över alperna
Den 29 augusti fortsatte TEAM 60
direkt från Polen mot Rivalto i Italien.
Flygningen över Alperna gick bra och
landningen i Rivalto - ca 120 km norr
om Venedig - skedde efter nästan två
timmar i luften.
Vad gjorde TEAM 60 i Italien?
Vi var ditbjudna med anledning av
att den italienska uppvisningsgruppen
Frecce Tricolori firade sitt 35-årsjubi
leum den 2-3 september.
Efter landn i ng togs vi emot personi i
gen av gruppens chef, överstelöjtnant
Gianpaolo Miniscaleo samt övriga
gruppmedlemmar. Som övriga proffs
team disponerar man över helt egna
lokaler (divisionsbyggnad, hangarer,
plattor m m) samt har all behjälplig
administration. Vi fick ett mycket gi
vande erfarenhetsutbyte med dem.

F/ygvapenNy/l nr 1/96

Diskussionen rörde allt från flygsäker
het, uppläggning av uppvisningspro
gram samt träning av nya gruppmed
lemmar.
Flygdagarna i Italien är alltid något
stort! Lördagen var en familjedag.
Söndagen var huvuddagen och upp
mot 300.000 åskådare kom. Ytterliga
re 10.000-tals människor stod utanför
basen. Otroligt!
Förutom de vanliga enskilda upp
visningarna deltog samtliga Europas
uppvisningsgrupper, dvs:
•
•
•
•
•
•
•

Biele Albatrosy
Aguila
TEAM 60
Patrouil/e Suisse
Red Arrows
PatrouiIIe de France
Frecce Tricolori

Hemresan företogs den 5 september
och gick från Rivalto via Innsbruck 
Munchen - Leipzig (tankning) - Berlin
till Ljungbyhed. Efter starten från
Rivalto blev vi påminda om krigsallva
ret i forna Jugoslavien. NATO:s flyg är
bl a baserat på en bas i närheten av
Rivolto, nämligen Aviano. Två ameri
kanska F-lll :or kom upp och identifie
rade oss och lämnade sedan frekven
sen och oss och fortsatte mot sitt ope
rationsområde.
I och med landningen på F 5 hade
TEAM 60 avslutat 1995 års uppvis
n i ngssäsong.
Totalt har vi i TEAM 60 genomfört
20 uppvisningar under 1995. De ut
ländska resorna är givetvis speciella.
Många åskådare, internationellt delta
gande och många värdefulla kontakter
och flygerfarenheter.
På återseende denna flygvapnets
jubileumssäsong 1996 önskar TEAM
60 och tackar vår svenska publik för
fjolårets alla sporrande applåder. •

(Slovakien)
(Spanien)
(Sverige)
(Schweiz)
(Storbritannien)
(Frankrike)
(Italien)

Den mest spektakulära enski Ida
uppvisningen genomfördes av ett itali
enskt transportflygplan , Fiat G 222,
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Hederspris söker ägare

Verksamhetsår = kalenderår
Höstens styrelsemöte ägde denna gång rum
i Norrköping. Värd var Norrköpings FVr,
som hade anordnat ett mycket bra program.
Vårt möte gynnades av ett strålande som
marväder. Detta faktum innebar bl a att stu
diebesök och utflykter för styrelseledamö
ternas damer blev än mer givande.
Ekonomin präglas av att verk
samhetsåret 95/96 omfattar he
la 18 månader. Trots att perio
den därmed omfattar två stora
sommarutbildningar har frivil
ligorganisationerna inte fått
motsvarande utökning av me
delstilldelningen. Detta förhål
lande kräver anpassningsåtgär
der från FVRF :s sida.
Övergången från budgetår
till kalenderår fr o m 1997 krä
ver vissa stadgeändringar både
centralt och lokalt. Verksam
hetsåret måste ändras ti II
kalenderår och de lokala stäm
morna flyttas från höst till vår.
Riksförbundsstämman flyttas i
enlighet med detta från vå ren
till hösten.
Central utbildning har under
sommaren bedrivits på alla
flottiljer utom F 21. Besökande
vid skolorna rapporterar goda
erfarenheter från utbildningen.
Som vanligt finns vissa syn
punkter som kommer att på
verka kommande kurser. In
struktörsutbildningen och LO
MOS utbildningsplaner ses
över. Centrala kurser i krigsbe
fattningstjänst anordnas för att

Riksförbundsstyrelsen med
damer provåkte museispårvagn
utmed Norrköpings gator.

ge FVRF:s befäl möjlighet att
slutföra sin utbildning, efter
som KFÖ har begränsats så
kraftigt.
Det gemensamma datasyste
met Frida ägnades en nog
grann genomgå ng. Medlems
delen av sys temet har varit i
drift vid FVRF:s kansl i sedan
1992 och utbildningsdel en se
dan 1994. Projektet avslutades

Framlidne riksförbund sordfö
randen och sedermera heders
ordföranden Olle Karleby in
stiftade 1987 FVRF:s heders
pris att utdelas varje år. Priset
utgörs aven ständigt vandran
de tennbägare med FVRF:s
emblem. Hederspri se t kom
pletteras med en personlig
miniatyr och en slipsnål med
ordningsnumret ingraverat.
enligt
Hederspriset skall
ri ksförb u n dso rdföra nde n s
bestämmande tilldelas medlem
i FVRF som genom sina
karaktärsegenskaper och en
mångårig berömlig gärning i
särskild grad verkat till gagn

för FVRF och utgjort ett föredö
me för sina kamrater.
Pristagare hittills är: Sture
Lundkvist 1987, Seth Hellman
1988, Stig-Olof Carlsson 1989,
jan Nyström 1990, Kjell Sigge
lin 1991 , Anders jegeman
1992, Leif Lindholm 1993, Ulf
järnstad 1994, Tore Bertilsson
1995.
Anmäl gä rna kandidater till
hederspriset till nuvarande riks
förbund sordföranden Gunnar
Löfström. 1996 års hederspris
skall utdelas på stämman i
mars 1996.
•
Gillis Weingartb

den sista december 1994 in
nan ekonomidelen var helt fär
dig och med vissa kvarstående
arbeten på utbildningsstatisti
ken. Anlednin gen var missnöje
med den ekonomiska uppfölj
ningen och att projektet dragit
ut på tiden. Arbetet med att
färdi gstä lla resterande delar
har sedan fortsatt i en annan
organisationsform. En arbets
grupp ur styrelsen tillsattes för
att överväga lämpl iga former

för FVRF:s fortsatta engage
mang.
FVRF står som vanligt inför
kravet att hantera förändringar
i samhället och försvaret. Ex
empel på sådana förändringar
är Pliktverkets tillkomst, till
lämpningen av "Officer 2000",
samverkan med KSAK och
minskade medel till försvaret.
Mer om detta står att läsa i det
utsända styrelseprotokollet. •
Gillis Weingarth
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Flyttade från F6 till F7
Efter F 6:s nedläggning överfördes utbild
ningsansvaret för Sjöarnas FVFb, som består
av Wermlands och Skaraborgs Flygvapenföre
ninga" till F 7. Ett par år har nu gå~~ och b~a
samarbetsrutiner har etablerats. Aven VISS
samverkan med Västra Sveriges FVFb före
kommer. När FV-ungdomarna avslutade
verksamhetsåret 94/95 hade närmare 200
FV-ungdomar kommit till F 7.
Regnet gjorde det omöjligt
med diplomceremoni utom
hus. En våt grön fotbollsplan
byttes ut mot uppehållsväder i
hangar 81. Inramningen av
grönskande träd byttes aIltså ut
mot flygplan ; en ändring som
ser ut som planerad av väder
gudarna. Vi skall ju fl ygva pen
profilera vår ungdomsverksam
het.
Kapten Christer Andersson
(ansvarig för FV-U vid F 7)
lämnade av till flottiljchefen
överste Krister Backryd. Efter
en kort information om verk
samheten vid F 7 delade flot-

Armebefäl
satte färg
I ett projekt där det
gällde att hålla utbild
ningskostnaderna på
lägsta nivå har FVRF
tagit det djärva steget
att rekrytera gruppbe
fäl ur armen. De är
personal som inte in
nehade en krigsplace
ring i armen som bli
vit aktuella för denna
utbildning.
FVRF hade som mål att få ihop
90 elever till sommarens ut
bildning. Det var 87 som gick
utbildningen första sommaren.
F 17 och F 20 var de utbild
n i ngsplatser som stod för
omskolningskurserna. Vi hade
stora förväntningar på denna
personal. De infriades till och
med över förväntan.
Den fortsatta utbildningen
kommer att omarbetas med de
erfarenheter vi fick från som
maren 1995 som bas. Denna
personal kom att verk Iigen beFlygvapenNytt nr 1/96

tiljchefen ut diplom till samtli
ga ungdomar. Efter denna hög
tidliga ceremoni, delade ung
domarna upp sig i tre avdel
ningar: Älvsborg, Göta och
Wermland/Skaraborg. Idrotts
märken i guld, silver och brons
delades ut av respektive kurs
chef. Det är påfallande hur
stort i ntresse det b Iiv it för detta
idrottsmärke, som instiftades
för två år sedan. Grenarna är
skjutning, orientering, simning
och löpning.
• För Wermlands/Skara
borgs FV-ungdomar ansvarar

•

tyda mycket för vår del i
LOMOS i framtiden. Beford
ringsutbildningen inom obser
vationstjänsten påbörjades vid
F 20 med många sökanden.
Den mynnade i ett gott resul
tat.
Problem inför framtiden blir
att ta tillvara alla som vill gå
befattningskurserna de när
maste åren. I samarbete med F
17 och F 20 får vi försöka
bereda så många elever pl ats
som det någonsin är möjligt. 
Utbildningen vid F 10 och F
14 genomfördes på sedvanligt
sätt med ungefär samma kurs
omfattn i ng.
Våra centrala ledarkurser för
ungdom genomfördes vid F 5
och F 15 och gav mycket bra
resultat. Sommaren 1995 var
en rekordsommar för FVRF,
omkring 500 elever deltog.
Samlade erfarenheter pekar på
att utbildningen genomfördes
med hög kvalitet och stort
engagemang.
Tyvärr har inställda krigsför
bandsövningar och dispenser
för tjänstgöring de senaste åren
inneburit uteblivna, viktiga er
farenheter för elever inom
LOMOS . Det problemet måste
vi lösa på ett bra sätt och se ti II

trion Mats Nilsson, Peter Fene
lius och Pär Bladh. All a tre
mycket aktiva som frivilliga
inom FVRF sedan ett antal år.
Göta-avdelningen leds av
Kjell Modigh, (värnpliktig löjt
nant i armen) men med FV
ungdomsbakgrund. Kjell har
gjort ett fint jobb tillsammans
med sina instruktörer. Nu ökar
verksamheten igen i göteborgs
området.
Älvsborgs-avdelningens leda
re heter Tobias Hagestad. Han
har gjort sin grundutbildning
inom närskydd i flygvapnet.
Även Älvsborgs-avdel n ingen,
där de flesta kommer från
Borås, har en positiv och flyg
vapeninriktad verksamhet trots
vissa problem med att få
i nstru ktörer.
• • Nina larsson, 16 år, har
genomfört grundkurs och kom
mer från Skövde.
- Jag vill ha mer flyg i ut
bildningen, säger Nina. Hon
understryker dessutom det fina
kamratsk apet.
- Har fått många nya vänner
under detta år. Om skolarbetet
medger fortsätter jag nästa år,

Vi ses:

Västerås
den 16 mars
Vid förra riksförbundsstäm
man beslutades att stämman
varannan gång skulle hållas
"ute i landet". 1996 års riks
förbundsstämma äger rum
den 16-17 mars i Västerås
på inbjudan av Västman
Iands FVf. Platsen är hotell
Edison i Vallby utanför Väs
terås.
Kallelse gick ut till för
bund och föreningar i början
av september. Väl mött till en
givande riksförbundsstämma
med trevlig samvaro!
•
Gillis V?eingarth

att våra engagerade elever
verkligen får möjligheten att
genomföra sådana övningar.
Tack alla som bidrog till en
mycket framgångsrik utbild
ningssommar.
•

avrundar Nina.
Robert Örjestål, 18 år, har
avslutat ledarkurs 1. Han kom
mer från Karlstad. Han har
också för avsi kt att fortsätta
som FV-ungdom. Mycket beror
på hur problemet med Werm
lands-ungdomarna kommer att
lösas. Problemet är att Werm
lands flygvapenförening från
och med juli 1995 samverkar
med F 16, på grund av att
krigsförbanden i Wermland
tillhör F 16. Däremot är det
önskvärt att ungdomarna fort
sättningsvis får fortsätta tillhöra
F 7.
Totalt omfattar ungdomsverk
samheten vid F 7 cirka 200
ungdomar. Den mesta utbild
ningen genomförs av frivilliga
kurschefer och instruktörer.
Speciallektioner får de hjälp
med av yrkesofficerare från F 7.
Ytterligare ett exempel på att
frivilligt engagemang betyder
mycket för vår frivilligverksam
het. Ungdomsutbildningen vid
F 7 är välorganiserad och mål
inriktad mot den nya flygva
penprofi leri ngen.
•
Tore Bertilsson

Premium
till fänrikar
Även 1995 har bäste nyblivne
fänrik ur va rje fack tilldelats
FVRF:s premium, som består
av ett skrivbordsställ.
Examen vid FOHS ägde rum
den 19 juni . Följande sex fän
rikar fick mottaga sina premi
um ur flygvapenchefen Kent
Harrskogs hand:
Fänrik
Fänrik
Fänrik
Fänrik
Fänrik
Fänrik

Henrik Hansson, F 21
Daniel Andersson, F 14
Kristian Torkelsson, F 16
Johan Stener, F 17
Nicklas Bergman, F 4
lars Eriksson, F 21

Examen för två omgångar ur
flygfacket ägde rum vid FBS
(flygvapnets befälsskol a) den
17 augusti. Följande två fänri
kar erhöll premium:
Fänrik Mathias Hansson, F 5
Fänrik Anders Witting, F 17.
Gillis Weingarth

v\\ II , ) v\\

Tore Bel1i1sso Yl
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Flygvapenprofileringen genomförd
Det är fem år sedan FVRF-ungdom och Flyg
vapnets ungdomsverksamhet gick samman
under namnet Flygvapenungdom. Ett av skä
len var att få mer flyg- och flygvapeninrikt
ning i hela verksamheten. Förändringar bru
kar ta några år att tränga igenom. Men Riks
ungdomstinget 1995 på F 20 underströk att
detta mål redan var uppnått.
Samtliga flottiljer och de all ra
flesta FVFb/FVf var represente
rade när ungdomsl edare och
representanter för våra flygva
penungdomar samlades
på
F 20 i slutet av maj.
Årets ting kund e presentera
många föredragshållare som
hade varsin viktig del att för
medla. Största intresset drog
överstelöjtnant Owe Hammar
ström i sitt föredrag om heli-

kopterverksamheten i flygvap
net och major jan Berg med sin
presentation av nya uniforms
system m/90.
Tinget rekommend erade att
inte satsa resurser på att in
struktörsutbilda furir i flygvap
net till ungdomsinstruktörer.
Istället uppdrogs åt centra l
instans att kartlägga hur vi kan
nyttja in struktörer från armen
och hemvärnet. Det är främst

före detta Fl ygvapenungdomar
som gjort sin grundutbi ldning i
arm en som är aktuel la. Kapten
Kaj Andersson (F 14) gick
mycket noggrant igenom gäl
lande bestämmelser vad gäller
säkerheten kring vapenutbild
ning. Han tog även upp den
centrala skjutledarutbildningen
som är ett oeftergivl igt krav i
dag för våra instruktörer i va
pentjänst.
Nyheter. - Eftersom gevär
M 96 är på väg att försvinna,
beslutades att på försök använ
da korthållsgevär vid utbild
ning vid F 17. Utvärdering
kommer att ske och frågan
kommer att behandl as vid
ledarträffen 1996.
Utökad samverkan med se
gelflygkl ubbarna komm er att
mer och mer att arbetas in i vår

verksamhet. Detta är en bra
och på alla sätt effektiv väg att
fortsätta
vår
flygprofilering.
Kapten Ingemar Ingemarsson (F
14) gav en positiv information
om vilka resurser som finns
inom sege lflyget.
Pos itivitet och framtidstro på
flygvapnets ungdomsverksam
het var något som verkligenprä
glade 1995 års ting. Vi har till 
sammans
verkl igen
lyckats
skapa en bra verksamhet. Des
sa ambassadörer behövs. Deras
insatser bidrar till att det sven
ska försvaret upplevs som tro
värdigt. Och vi hoppas na
turligtvis få fortsätta det positiva
och framgångs rika samarbetet
mellan FVRF och FUC (flygvap 
nets uttagningscentrum).
•
Tore Bertilsson

Flera nya projekt ändrat arbetssätt
Sällan har så många stora projekt inletts
inom FVRF. Orsaken är att vi måste ändra
vårt sätt att arbeta på grund av ökade upp
gifter ... med samma resurser.
Ersättning för KFÖ. - FVRF
genomför ett särsk i It projekt för
att ge de elever som väntat
länge på KFÖ för att ful lbord a
sin utbildning möjlighet till
annan tjänstgöring. Många ele
ver har väntat upp till fyra år
på KFÖ. Det är en allt för lång
tid efter utbildningsskedena för
att kunna använda kunskape~
na v id krigsförbandsövningar.
Eleverna gör stipu lerade antal
dagar. Några speciell a äm nen
har indelats i respektive nivåer
och mål har fastställts en li gt
duglighetsmodellen. Denna typ
av befordringsutbildning genom
fördes hösten 1995 och ska ll
genomföras under somma ren
och hösten 1996. Ett 40-tal
elever ska ll få tillfälle att
genomföra denna tjänstgöring.
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Projektet kommer särski lt att
utvärderas, då flera frivi lliga
har samma problem.
Uppföljning av elever. 
Många elever som börjat sin
utbildning har inte ful lfö ljt
den. Orsaken är främst att den
lokala uppföljnin gen inte or
kats med. Därför har FVRF be
slutat att centralt ta öve r upp
följningen. Ett grundarbete har
påbörjats att kartlägga de aktu
ella eleverna, sedan kommer
olika in satser att göras för att få
elever att fullfölja sin påbörja
de utbildning. Målet är att
ingen elev som är godkä nd
skall avbryta utbildningen. Lyc
kas vi med hela projektet,
kommer vi att öka vår ekono
miska effekt ivitet till ett absolut
maximum. Efter det stora in-

tensiva arbetet kommer FVRF
centralt att fortsättningsvis följa
upp varje elev som genomför
central befordringsutbildnin g.
Info-grupp. - FVRF: s styrelse
har tillsatt en arbetsgrupp med
uppgift att profilera FVRF och
Fl ygvapen-frivilli ga. " Fri vil li g
effekt 96" är arbetsnamnet och
leds av Jan Henriksson (Väster
norrlands FVf), Jan-Erik Ohls
son (Dala-Häl singe FVFb) och
Tommy Wendel (Västra Sveri
ges FVFb). Wendel hjälper
Henriksson . FVRF centralt sva
rar för stöd och servis till grup
pen. November inleddes med
en intern inform ation till all a
medlemmar i FVRF. Fl era akti
viteter planeras fram till hösten
1996.
Ny video. - FVRF har fått
bidrag ur Kronprinsessan Mar
garethas landstorms fond för
skri vni ng av manus till ny
v ideo om vår ungdomsverk
samhet. Videon ska ll produce
ras i egen regi i samverkan
med FUC (flygvapnets uttag-

ningscentrum). Manusskrivning
startade i oktober. Videon skal l
vara klar våren 1997.
Fortsatt satsning på armebe
fäl. - Den lyckade sats ningen
på att omskola befäl ur armen
(som inte är krigspl acerade) till
befattning i LOMOS fortsätter
95/96. Förhandlin gar kommer
att ske med armeledningen för
att få rekrytera et! mindre anta l
PB- och KB-befäl - ej krigspla
cerade. Det här är enda utvä
gen att bemanna LOMOS-sy
stemet med våra knappa eko
nomi ska resurser. Genom att
rekrytera redan utbildade be
fäl, minskar utbildningskostna
derna och vi kan fylla fler va
kanser på tilldelade medel.
Flera projekt. - Det finns ett
gemensamt syfte med projek
ten. Vi vill göra FVRF till en
100-procentigt effektiv utbi Id
ningsorganisation. Lyckas vi in
te, återstår endera ökade resur
ser eller minskade uppgifter. 
En utmaning att respektera. •
Tore Bertilsson
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40-årspresent
"En. historisk återblick å
prOjektering, utveckling tff,
'
verkning och f"
d
Janster inom
O~h svenska,. finska, danska
"
oste;nkiska flygvapnen"
ar den langa men spa" n
de
d'
nan
un ertitein till boken
ed
ml den lakoniska huvudti
te n: DRAKEN.
För den bedriften svarar
pnsbe/önte flyghisto "k
Bo Widfe/dt. Dvs J~t e~.n
honom vi skall tacka ~.. ar
flyg~/an 3S Drakens I~~t~~t
na ommlt på pränt D
t
skedde lagom till 40_år:_
minnet av den första fl
planet 35-1 " Röd Urban " d 2 nlngen, då med provfl~f
Sedan dess har samt/;'a en 5 ,oktober 1955.
presterat cirka 1.000.000
1615 .) td/verkade 35:or tot It
Boken - 170 sl'd
k ygtlmmar.
a
H'
or - an b ni
Istoric Research AB A . es a as direkt från fÖrlaget A'
samt använd p-giro 454 4~g:8_~a m~,. a~res~ + bokens tit~;
VI
InSattnlng av 268 kr. •

Boken om f 8:s J 34:or
Boken om Hawker Hunter vid
Barkarby-flottiljen F 8 under
delar av efterkrigsårens 50
och 6O-tal blir till en intressant
och givande läsning, trots att
den är koncentrerad till flyg
planets existens vid bara ett
flygförband. Men det är natur
ligt, då författaren Sune Blom
qvist ägnat sitt yrkesverksam
ma teknikerliv just där. Flyget

blev hans bästa kompis - bo
ken är ett bra bevis härpå . Den
100-sidiga bildunika boken re
kommenderas och kan erhållas
genom att sätta in 224 kr (in
kluderar fraktporto) på p-giro
47 31 77-4. Ange: F 8 bok
kommitte, c/o Sune Blomqvist
som betalningsmottagare.
•
j c/]

-

SUNE BlOMQVIST

n

J. Ch

GRArrlS
säger redaktionen till PETER LIAN DER till priset för årets
bästa flygbild "Best of the Best" i en årlig internationell fo
totävling med världens bästa flygfotografer som deltagare.
Tävlingen arrangeras av världens kanske mest ansedda
flyg- och rymdtidskrift, den amerikanska Aviation Week &
Space Technologi. Resultatet publicerades i december
numret (18-25/95). En härlig julklapp till Peter; fotografen
som FlygvapenNytts läsekrets väl känner genom sitt flitiga
"medarbetarskap" på våra artikelsidor. - Att segrarbilden
har ett marint motiv visar bara Peter Lianders stora Försvar
smaktsintresse. God forts "Lia"!
•
j c/)

Flygsurfa på Internet

Bäst i golf 1995

Via knappen NETSEARCH
i Netscape viewer kan man
söka efter en viss informa
tion.

1995 års upplaga av flygva
penmästerskapet i golf genom
fördes i augusti på Linköpings
Golfklubbs utmärkta bana. För
arrangörskapet svarade överste
löjtnant Jan Godin med stöd av
personal ur FTC (Flygvapnets
Taktiska Centrum) och F 16M.
För första gången sedan
mästerskapetsstarten
1957
genomfördes tävlingen i en
herr- och en damklass. Och
här serveras resultaten.

Försvarsmakten har adress:
http://www.mil.se/FMI
DOD (Department of De
fence) har adress:
http://www.dtic.dla.mil/defe
nselinklindex.html. - Däri
från kan man länka vidare
till de övriga myndigheterna.
USA Air Force Webadress:
http;//www.dtic.dla .mil/ai r
for celinklpalindex.html.

Damklass open
1) Kn Hansen
F 15 170 slag
2) Kn Ahlqvist
F 16 202 slag

N o rth rop/ Mc Don n e II
Douglas YF-n har adress:
http://www.ece.ufl.edul-hs
inhow.

Open (par=142)
F 10 158 slag
1) Fk Klarqvist
2) Kn Ljunglöf
FKS 161 slag
3) Kn Björnehag F 7 162 slag

Aviation & Technology
sidan med många länkar
har adress:
http://www.singnet.com.sgl
-colnah/tech.htm.

Hep
1) Kn Rådeström F 16 143 slag
2) Ljunglöf
FKS 145 slag
3) Fk Klarqvist
F 10 146 slag

J-O Newborgs hemsida
SAAB JAS 39 information
har adress:
http://www.algonet.se/-ne
wborgljas39/jas39.htm.

l.agtävling (tremanna)
1) F 16 lag 1: (H Gebhart, L
Johansson, M Johnsson)489 slag.
2) F 10 lag 1: (R Sjunnesson, K
Svensson, S Klarqvist) 498 slag.

Good Luck! friends and fre
3) F 15 lag 1: (B Hansen, J Ols
aks!
son, G Nygren)
512 slag
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et var i månadsskiftet augusti
september som "allt" skulle
falla på plats. Fallskärmshoppa
re - tjejer och ki Ilar - av det rätta vir
ket från fyra nordiska länder hade
mönstrats in. Centrum för rekordförsö
ket var ovanför Hovby flygfält utanför
Lidköping (ett "stenkast" från F 7/Såte
näs). Och målet för alla var att få
chans att slå det nordiska rekordet på
80 och europarekordet på 126 hoppa
re . Tävlingsformen var alltså storfor
mationshoppning.
Rekordhoppsorganisatör var Sven
Mörtberg från fallskärmsklubben Aros
i Västerås. Han har varit fallskärmsjä
gare en gång i tiden men har konver
terat och håller nu till i den civila
hoppluften. När han inte organiserar
rekordhopp.
Rekordprojektets initiativtagare, Pelle
Hagberg - vars goda kontakter har lett
till fruktsamt samarbete mellan Sven
ska Fallskärmsförbundet, flygvapnet
och armens fallskärmsjägarskola - kan
inte nog betona betydelsen av att få
möjlighet att utföra hoppen från För
svarsmaktens Herculesflygplan. Bara
från denna flygplanstyp ges möjlighet

D

att från akterrampen slussa ut 70-talet
fallskärmshoppare på kortaste möjliga
tid - vilket är en absolut nödvändighet
om alla 140 skall hinna frifallssamlas
innan man måste utlösa skärmarna.
Och för flygplansbesättningarna är
detta bra ti II fällen att träna formations
flygning och urlastning av "fallskärms
trupp" (som är en av krigsuppgifterna).
• • Formationshoppning av denna
storleksordning kräver att man tar upp
alla hoppare till en uthoppshöjd av
5500 m (normalt räcker det med 4000
m). Skall man upp över "gränsen"
3000 måste man andas syrgas. Men
en syrgastub till var och en behövs
inte - man låter 4-5 individer dela på
en tub. Det fungerar.
Efter att ha gjort träningshopp i 40
och 50-mannagrupper, gick de 140 ut
valda i närkamp med europarekordet.
Syrgasen kopplas vid 3000 m och fick
avslutas vid uthoppshöjden 5500. Två
Hercules var engagerade och flög
bredvid varandra. På fem sekunder
hade alla 140 som trängts på akterram
pen slängt sig ur respektive flygplan
och friflög sedan i cirka 100 sekunder

ner till 1.750 m där Cirkelformeringen
bildades. För att ett rekord skall kunna
slås och godkännas måste formeringen
hållas - man skall hålla i varandras
händer - i minst tre sekunder.
Men ack, denna gång fattades
någon sekund från dundersucce. Själv
klart en besvikelse efter så stora
ansträngningar men likväl en magnifik
prestation. Med lika bra förutsättning
ar så klarar man nytt rekord vid nästa
attack.
• • Kanske såg ni förresten doku
mentärfilmen i TV 2 nyråsdagen? Rap
ports fallskärmshopparentusiast Folke
Ryden visade då tillsammans med
filmteamet Bly Sky ett 35 minuters re
portage från rekordförsöket. Fallskärm
shoppning har blivit populärt hos allt
fler. En modefluga som spås hålla i
sig. Vårt lands överbefälhavare, gene
ral Owe Wiktorin, gillar som läsaren
vet - se FV-Nytt 5/94 - att även flyga
på detta sätt. Han gjorde för övrigt
under "rekordveckan" själv ett par tju
siga frifallshopp.
Försök själv! Att friflyga är att leva
... ännu lite mer!
•

I

•

Flyg apnet - en fönlarbar bit al Fäntan

ä~

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid defi nitiv eftersändning
atersänds /örsändelsen med
nya adressen här nedan.

Saabs Gripen-provflygplan har nu genomfört
över 2000 provflygningar. I nr 4/95 berättade vi
om Saabs stundande "hög-alfa-prov" med prov
flygplan JAS 39-2 Gripen. Dessa prov har nu
inletts. För att kunna stabilisera flygplanet när det
drivits in i okontrollerbart flygläge, har 39-2 för
setts med en anordning som hyser en moment
skärm att aktiveras i det kritiska flygläget, t ex
spinn. Bilderna visar begynnande hög-alfa-läge,
spinnskärmsanordningen och flygplan 39-2 med
aktiverad spinnskärm under skärmprov.

