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Överbefälhavaren har hemställt hos regeringen om att få göra
vissa förändringar i Försvarsmaktens centrala ledningsstruktur.
Under hösten skall ett omfattande arbete genomföras för att dessa
förändringar ska kunna träda i kraft från den l januari 2003.
Under senare delen av 2003 ska den operativa insatsledningen
flytta lill Uppsala och en samgruppering av de taktiska komman
dona ska då genomföras. Detta skapar, enligt min mening, förut
sättningar för oss att pil ett effektivare sätt insatsleda För
svarsmaktens förband.
Förändringarna av den centrala ledningen innebiir också att
försvarsgrenarnas främste företrädare, de nuvarande generalin
spektörerna, och de nyinrättade generalinspektörerna för bland
annat lednings- och utbildningsfunktionerna flyttar till Hög
kvarteret i Stockholm. Detta kommer att skapa bättre möjligheter
till en effektiv verksamhetsledning och samordning av våra för
band, skolor och centra.
Förändringen leder till att huvuddelen av Försvarsmaktens
ledningskompetens fördelas på tre tydliga ledningar. Den "nor
mala" förbandsproduktionen kommer att ledas från Grund
organisationsledningen, Gro, där bland annat generalinspektören
för flygvapnet (GI FV) kommer att få en viktig roll. Krigsför
bandsledningen, Kri, kommer att ansvara för insatsförbandens
utveckling samt Försvarsmaktens materielanskaffning. Den
Operativa insatsledningen, Opil, iir därefter nyttjaren av förban
den och därmed en kravställare. Utöver dessa ledningar kommer
den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, och en
stab för styrning och avdömning på strategisk nivå att vara orga
niserad i Högkvarteret.
Jag är av den bestämda uppfattningen att den föreslagna led
ningsstrukturen kan bli bra. Den skapar goda förutsättningar för
att förbättra Försvarsmaktens möjligheter att snabbt kunna vidta
nödvändiga prioriteringar och förändringar. Något som allt tydli
gare krävs i en ständigt föränderlig omvärld, och som måste
kunna ske i enlighet med den framtida viljeinriktning som våra
folkvalda kommer att uttrycka.

Professionalism och ansvar
Omslagsbilden:

JAS 39 Gripen klargörs inför robot

provskjutning vid RFN i Vidsel.
Foto: Peter Liandel/Försvarets bildbyra

Ett stort ansvar vilar på oss alla som, på olika sätt, har fått för
troendet att leda eller handha Försvarsmaktens ytterst kvalifice

Ny ledningsstruktur
skapar nya möjligheter
rade materielsystem i vår vardagliga gärning. Några fä, nog
grant utvalda indi vider, har fått förtroendet att framföra en kor
vett, en stridsvagn eller ett stridsflygplan. Framförandet före
gås aven ged igen och kostsam utbildning, där professio nalism
byggs upp både vad gä ller personliga färdi ghe te r och vårt för
hållningssätt till den yrkesroll vi är satta att utöva. Till detta är
det självklart sä att vår verksamhet omgärd as av rigorösa regel
verk, ofta framtagna på ytterst bittra erfarenheter.
I detta perspektiv ställer jag mig mycket frågand e och sam
tidigt ytterst bek laga nde till händelsen i somras, då ett krigs
flygplan ur Försvarsmakten allvarligt skadade ett flertal perso
ner som befann sig på marken i samband med fl ygplanets start
från e n av våra fly gflottiljer. Olyck shändel se n utreds av
Statens have rikommi ssion va rs slutsatser och ställningstagan 
den kommer att utgöra en viktig de l, att li gga till för grund för
ansvarsfrågan me n också för det fortsatta verksamhetssäker
hetsarbetet.
Oavsett resultatet av have rikommiss ionens utredning har
händelsen resulterat i att den "goodwill " som omgärdat fly g
vapnet allvarligt har påverkats negativt. Gemensamt måste vi
nu försöka återskapa det förtroende som flygvapnet förtjänar.
Det gör vi främ st genom att visa att vi mycket klart vet vad vå r
verksamhet ytterst syftar till, och genom att genomföra den pä
ett profess ionellt och ansvarsfullt sätt.

Internationell insatsförmåga prioriteras
I början av septem ber levererades den fö rsta JAS 39C Gripen.
Flygplanet är tekniskt anpassat för att fullt ut kunna ve rka på
den internationella arenan, och fö r första gången i det svenska
fl ygvapnets historia innehar vi nu taktiska flygplan med för
måga till lufttanknin g.
Leveranse n är en viktig milstolpe i vår strävan att möta
dagens och framtidens säkerhetspolitiska utmaningar och hot.
Redan id ag är uppgiften att försvara Sverige e n betyd ligt
vidare uppgi ft än att försvara vå ra gränser mot ett väpnat
angrepp. Huvudkursen i vår säkerhetspolitik är idag att vi skall
kunna verka tillsammans med andra nationer i avs ikt att före
bygga och dämpa kon flikter i vårt närområde.
Eit viktigt delmål i denna kursändring är att öka vår inter

nationella in satsförm åga. Detta är en uppgift som är starkt pri
oriterad inom fly gs tridskra fterna. Men jag vill återigen under
stryka, att det även fortsättningsv is är vår förm åga att verka i
väpnad strid som ligger till grund för att vi skall lyckas med de
uppgifter vi har.
:;.: :7: ;.;<

När jag nu avs lutar min sista ledare i Flyg vapenNytt vill jag till
all personal i flygvapn et utrycka min uppskattning över de
insatse r Ni genomfört under mina är som generalin spe ktör för
flygvapnet. Det har varit en stor förmån att få vara Er främste
företrädare och jag har vid många tillfäll en kunnat känna en
stor trygghet oc h stolthet över vad tlygva pnet kan och preste
rar.
Det görs väldigt mycket bra arbete, väldigt ofta, av väldigt
många männi skor i fly gvapnet. Med dessa ord tackar jag Er,
samti digt som jag lyckönska r min eftelträdare i rollen att leda
och företräda ett av världens förnäm sta fly gva pen.

vilja
an var
la anda
MATS NILSS ON
GENERALIN S PEK TÖR FÖR FLYGVAPNET
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Höjdpunkter
Välkommen till höstens första nummer av
FlygvapenNytt. 48 sidor med glimtar från
höjdpunkter, den vardagliga verksamheten
och några större internationella övningar.
Leveransen av JAS 39C Gripen i början
av september är givetvis en höjdpunkt, lik
som skjutning med jaktroboten Rb99
Amraam.
Skolflyg är ett välbekant ämne som
varit aktuellt under lång tid. Men vad hän
der egentligen under GTU, den grundläg
gande taktiska flygutbildningen? Möt
några av dem som vet i två artiklar, den
första börjar på sidan 10
Flygräddningsuppdrag tillhör också
vardagen för vissa. FlygvapenNytt var
med under en av de sista övningarna med
räddningshelikoptern i Visby. Numera
svarar ett civilt helikoptelföretag för rädd
ningsberedskapen på Gotland.
Under sommaren har flygvapenperso
naI deltagit i två internationella övningar.
Pä hemmaplan var det i övningen Nordic
Peace, utomlands den stora flygövningen
Maple Flag. Vad som hände under dessa
beskrivs i ord och bild.
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Simulatorer antas fä en allt större bety
delse i framtiden. De kan förvi sso aldrig
helt ersätta verklig flygning, men möjlig
heterna till att utbilda och öva utvecklas
ständigt. Vid F 20 i Uppsala finns en om
världssimulator där de övade i princip inte
ska kunna skilja på verklig och simulerad
information. Läs mera med början på
sidan l6.
När du läst färdigt , glöm inte Försvars
maktens sidor på Internet: www.mil.se
eller www.flygvapennytt.mil.se
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Mats Nilsson utnämnd
till generallöjtnant
Flygvapnets general inspektör,
generalmajor Mats Nilsson
kommer att tillräda befattningen
som chef för Högkvarterets
krigsförbandsedning (HKV Kri)
i Stockholm. Detta sker den l
december, samtidigt som han
befordras till generallöjtnant.
Mats Nilsson är född 1956
och har tid igare i sin karriär bland annat
varit spaningspilot vid F l7 i Ronneby,

Ledare

provflygare vid Försvarets
materielverk, flyg- och flottilj
chef vid F 16 i Uppsala. Han
har varit general inspektör
sedan den I juli 2000.
Vem som efterträder Mats
Nilson som generalinspektör
för flygvapnet är när denna
utgåva av FlygvapenNytt
trycks ännu inte bestämt. Utnämningen
beslutas av regeringen.
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Försvarsmakten i förändring

Centrala edn-ngen
organiseras o
Ännu en gång står Försvars
maktens centrala ledning
inför en större omorganisa
tion. Överbefälhavaren, ÖB,
har i en hemställan till
regeringen föreslagit föränd
ringar som bland annat inne
bär stora förändringar för
Flygtaktiska kommandot,
FTK.
Antas förslaget flyttar
generalinspektören till Hög
kvarteret i Stockholm.
AV CLAS NIL SSON·LUNDST EDT

nligt det förslag som ÖB har lagt
fram ska Förwarsmaktens cen
trala ledning koncentreras, vilket
bland annat betyder alt operativa insats
ledningen, Opil , blir en del av Hög
kva rteret. Utöver Opil ska det i den nya
organisationen bara finnas fyra ledningar
i Högkvarteret, samt en central stab.
Staben ska stödja myndi ghetsled
ningen, vara kontaktyta mot regerings
kansliet och samordna arbetet inom
Högkvarteret.
De övriga ledningarna blir den mili
tlira undeIT~itte l se- och säkerhetstjänsten,
Must , en krigsförbandsledning, Kri , en
grundorganisationsledning, Gro. samt en
ledning med en ÖB controller och en ÖB
internrev ision.
l Opil kommer också de taktiska
kommandona för armen. marinen och

E

CENTRALLEDNING
fr o m 2003-01-01

ÖB har till regeringen föreslagit en ny organisation av Försvarsmaktens centrala ledning.
Illustration: Kjell Ström

flygvapnet att ingå. Den nya organisatio
nen ska gälla från den första januari 2003
och vara helt ge nomförd den förSIa sep
tember 2003 . Den ska därefter utvärde
ras inför del kommande försvarsbes lu te t
och tanken är att de båda led ningarna
Gro och Kri ska kunna slås samman till
en sammanhållen produktionsledning
senast 2005.
En åtgärd som redan iir genomförd är
att generallöjtnant Johan Kihl , tidigare
chef för strategiledn ingen. C Stra, har
utnlimnts till chef för Hög kva rteret,
C HKV
För FTK inne biir förslaget, prec is
som tidigare har beslutats, att FTK blir
kvar i Uppsala och samgrupperas med
övriga delar av Opil som j'lytlas till
UppsaIa, medan övriga Högkvarteret ska
vara lokali serat till Stockholm. Men en
allnan konsekvens för FTK är att genera
lin spektörerna i de taktiska komman
dona avveck las. D~iremot kommer gene
ralinspektörer för armen, marinen och
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fl ygvap net att organise ras i Högkvar
terets grundorganisationsledning, Gro.
Ytterli gare e n ge neralinspe ktör ska
organiseras inom Gro. med ansvar för
kompetensutveckling av personal och
med sä rskild vikt på o fficersutbild
ninge n. sa mt des su tom en generalin
spek tör inom Kri med ansvar för stöd
jande av ledningssystem med särskild
vikt på utveck lingen mot ett nätverk sba
serat försvar, NBF.
ÖB:s fö rslag grundar sig pö en utred
ning, L U 02, som har gjorts av brigadge
neral Björn Andersson , och vars syfte
har varit att utreda hur man kan skapa
tydligare ansvarsförhftllanden samtidigt
som man filr en organisation som är
anpassad till ett fiirre antal officerare i
den centrala ledningen. Det i sig är en
anpassning till hur det ser ut redan idag
då det finns ett stort antal vakanser.
Förslaget ligge r nu på regeringens
bord och ett beslut kan väntas under hös
ten.
•
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id en ceremoni hos Saab i
Linköping den 6 september över
lämnades det första exemplaret av
Gripe ns C-ve rsion tilJ Försv are ts mat'e ri e l
verk (FMV), represente rat av ge ne rald i
re ktöre n Birgitta Böhlin. Innan dess hade
tv å provflygningar genomförts med fl yg
planet i tillverkarens regi.

V

Flygplanet överlämnades också sy mbo
li skt till fly gvapnet genom att ge ne ralin
s pektör Mats Nilsson tog e mot dess logg
bok. Men det dröj e r ytterligare en tid
innan JAS 39C kommer ut på förband, det
sker för st efter att FMV:s provflygare oc h
TUJAS 39: s piloter ge nomfört si na prov
program av de n nya versi one n.
Utveckli ngsarbetet av JAS 39C beställ
des av FMV under J 997 och de n nya
Gripe n-versionen har på e n mängd punk
te r anpassats för att .kunna opereras utom
lands, även i samverkan med andra natio
ners strid s krafter. C-versione n ä r i stort
sett av samma utförande som exportv er
s ione n , som Saab kallar Gripen EBS
(Export Base line Stand ard) .
Bland nyheterna med JAS 39C märks
möjlighe te n att kunna utöka aktion stide n
genom att tanka i luften , lik som att kunn a
kommunicera med Nato: s lednin gssys te m .

Nu levereras JAS 39C

Internationel

Färgbildskärmar
Undantaget lu fttan knings röret, uppv isar
JAS 39C inga exteriöra skillnade r i jämfö
relse med de tidigare A- oc h B -vers io
nerna . Men invändigt är förändringarna så
pass o mfattande att Saabs provfl yga re
Mats Torbjörnsson vid leveransceremo
nin betecknade C-ve rsione n som ett " nytt
flygpl an" .
Vad han åsyftade var främ st förarkabi
nen , där de t märks tydlig a förändr ingar.
Den stora nyheten ses på frontpan e len där
de tidigare monokroma bild skärmarna
e rsatts av tre större färg skärmar, dä r flyg
och mål info rmatione n presenteras.
Text information presente ras på eng
e lska. Fa rt och höjd indik eras i knop
respe ktiv e fot, i stället för so m tidigare i
måtte nhete n me ter.
6
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la Gripen

AV PETER LIAN DER

Nu flyger en ny Gripen-version, JAS 39C, som
är anpassad för operationer utomlands. Det
första flygplanet har överlämnats till Försva
rets materielverk för utprovning innan C-ver
sionen kommer ut på förband 2004.
JAS 39C har bland annat längre aktionstid
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genom att kunna tankas i luften. En nyhet i
kabinen är att instrumentpanelen karaktäri
seras av tre stora färgskärmar, analoga
instrument saknas helt.
JAS 39C kommer att ingå i det internatio
nella snabbinsatsförbandet Swafrap JAS39.
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Den 6 september överlämna
verk vid en ceremoni hos Sa

Provflygaren Mats Torbjörnsson i samspråk med en ffygtekniker efter den första ffygningen med JAS 39C den 14 augusti.

Anmärkningsvärt är också att reserv in
strument av "klocktyp" - som vi är vana att
se dem - för höjd, fart, attityd , horisont och
motorn inte alls förekommer i JAS 39C.
Ett förhållande som är världsunikt. Skulle
reservinstrumenten behövas , presenteras
de i en särskild så kallad mode på bildskär
marna.
Förändringen av kabinlayouten har
också medfört att det till och med finns
tomma ytor på sidopanelerna, vilket är
gynnsamt med tanke på utvecklingsmöj
Jigheterna och eventuella ti II kommande
system.
En anpassning av skrovet och de olika
delsystemen har också skett med syfte att
Gripen ska kunna användas i betydligt
varmare klimatförhållanden än det
svenska. Ett väl fungerande kylsystem är
nödvändigt för såväl piloters som datorers
välbefinnande och funktion.
Strukturellt har JAS 39C förstärkts , vil

8

ket medger att de exempelvis kan svänga
hårdare med vapen last än tidigare.
Vapenbalkarna har anpassats till Nato
standard, liksom bränsle- och luftanslut
ningar.

Nato-kompatibel
Andra nyheter är införandet av ett nytt
radiosystem, CDL 39. Förkortningen står
för Communication and Data Link och är
ett system som är integrerat med stridsled
ningssystemet StriC. CDL 39 är också en
grundläggande funktion för Gripens fort
satta integration i det framtida nätverksba
serade försvaret, NBF.
Kommunikationssystemet är också för
berett för att kunna användas under opera
tioner i internationella sammanhang och i
samverkan med andra länder genom
Nato:s standardlänksystem Link 16.
JAS 39C är dessutom förberett för ett

Lufttankningsröret fälls ut fr

nytt navigeringssystem kallat NINS , lik
som Jandningshjälpmedlet NILS. (Se FV
Nytt 4/99). Det är också möjligt att utrusta
flygplanet med vanlig ILS liksom Nato:s
identifikationssystem för eget respektive
fientlig flyg (lFF).
När det gäller beväpning kan JAS 39C
utrustas med de befintliga vapnen inom

Flygvapnets generalinspektör Mats Nilsson tal
ar när JAS 39C levererades den 6 september.
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es den första JAS 39C Gripen till Försvarets materiel-

b i Linköping.

Bilder: Peter Liander/F6rsvarets bUdbyrå

ett utrymme i den vänstra delen av flygkroppen.

Gripen-systemet. Den nya versionen är
även förberedd för att kunna förses med
framtida system, som exempelvis nya
jaktrobotar, lasermålutpekare, bomber och
spaningskapsel.

Tanka i luften
Att kunna tanka i luften har tidigare inte
varit möjligt med något svenskt stridsflyg
plan. Däliör innebär denna funktion i den
nya Gripen ett betydelsefullt steg framåt
för svenskt stridsfl yg.
Tankningsröret är placerat på det
vänstra luftintagets översida, där det nor
malt är infällt i skrovet och skjuts ut inför
tankningen. Röret är konstruerat som ett
teleskop, vilket gör att det kan rymmas i
det relativt lilla flygplansskrovet.
Till följd av den ökade aktionstiden ,
som blir möjlig genom lufttankningen,
krävs ett nytt system för pilotens syreförFlygvapenNytt • 3 • 2002

Tre stora färgbildskärmar dominerar förarplatsen i den nya Gripen-versionen JAS 39C.

sÖrjning. Det kallas för OBOGS, On
Board Oxygen Generating System, och är
en syregenerator som gör att syre bildas
ombord. Dess kapacitet medger flygning
upp till tio timmar i sträck.
Än så länge finns det inget tankflygplan
i Sverige, men arbetet med att modifiera
en TP 84 Hercules påbörjas under hösten.
Det kommer att tas i bruk under nästa år
och kommer att användas till utbildning
och träning i lufttankningsmetodik.

Första flygningen
Efter en period av inledande markprov
genomfördes den första flygningen med
JAS 39C på eftermiddagen den 14 augusti,
med start och landning på Saabs flygfält i
Linköping. Provflygaren Mats Torbjörns
son beskrev den 55 minuter långa flyg
ningen med flygplan nummer 39208 som
odramatisk.

Innan flygplanet överförs till FMV:s
prov- och valideringscentrum på Malmen
ska Saab ha genomfört cirka tio flygpass
med 208:an som en leveranskontroll av
flygplanet.
Av de totalt 204 Gripen som beställts
har drygt 120 levererats hittills. Urs prung
ligen var det tänkt att de 64 flygplan som
ingår den så kallade delserie tre skulle ha
39C-status. Under utvecklingsarbetets
gång beslöts det dock att införa föränd
ringarna på även på de 20 sista flygplanen
i delserie 2.
Därmed kommer 84 flygplan att tillver
kas med 39C-status, varav 14 tvåsitsiga.
De kommer att betecknas JAS 39D.
JAS 39C kommer att ingå i det interna
tionella snabbin satsförbandet Swafrap
JAS 39. Blekinge flygflottilj, F 17, i
Ro nneby har fått uppgiften att sätta upp
förband e t.
•
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Grundläggande taktisk utbild
ning - GTU - kallas det ut
bildningsskede där flygele
verna får de första kunska
perna i konsten att strida
med flygplan.
GTU bedrivs vid F 16 i
Uppsala och präglas av ett
intensivt flygande med stän
digt stegrande svårighets
grad.
AV PETER LIAN OER

lygutbildning ha r varit ett aktuellt
ämne de senas te åren. Fas t de t har
förståss mes t handl at om var utbild
ninge n s ka bedri vas snarare än vad den
inne hå ller. Utbildnin ga rna o mnämns med
förkortning ar som GFU oc h GTU. Det
s istn ämnd a står för g rundlägga nd e takti s k
utbi Idning, som utgör de t and ra stora ste
get i en fly gvapen pilots utbildning.
Under det inledand e s kedet GFU,
grundläggand e fly g utbildnin g, ges kun
skaper om hur man fl yger fl yg plan. Unde r
GTU får eleve rna de fö rsta inblickarna i
hur man stride r med f lyg plan .
GTU pågå r i sex m ånade r oc h lik som
unde r GFU ske r a ll fl ygnin g med SK 60.
Än så länge är de t F 16 i Uppsa la oc h dess
femte di visi on " Petter Svart" som ansvarar
för GTU , vilke t varit fa llet sedan 1983.
Att ve rk samhe ten pågått i närmare 20
år innebär dock inte att de n bedrivs i slent
rianmässi g a fo rm e r. Divi sion sc hefen
major Conny Forsberg be rättar, att inne
håll et i GTU de senas te åre n ge nom gå tt e n
omfattande revide rin g oc h anp assats för
att el e verna s ka komm a till s ina blivande
d iv isioner med bästa möjli ga fö rut sätt
ningar.
- Tidigare va r anfa ll mo t markm å l e tt
dominerande in s lag, men så är det inte
längre . Nu kon ce ntre rar vi oss mera på
luftstrid sde le n, ä ve n på re lat ivt låga fly g
höjder, säger C o nn y Forsberg.
Divi s ionsc hefe n beto nar vikte n av att
öv nin g på låg höjd pri o rite ras, i synnerhet
över hav. D et är e n ty p av flyg ning so m
med fö r ökade ri s ke r. Fl yg vapne t dra bba
des av fl e ra fatal a have ri e r unde r lågflyg
nin g öve r ha v und e r I990 -tale t. D ä rför
kriivs bättre kun s kap oc h kontinue rlig trä 
nin g.

F

Hög intensitet

Majo r Conny Forsb erg är chef för GTU-divisio
nen vid F 16 i Uppsala.
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Efte r GFU har eleve rn a cirka 120 fly gtim
m ar. GTU präg las av in te ns ivt fl ygand e
d ä r svå rig he tsgrad en på öv nin g arn a
steg ras med hög takt.
- Under de n se naste ku rse n fi c k e le

verna fl yga cirka 110 timmar varde ra, vil
ke t ä r g lädj a nd e m yc ket, säge r Co nn y
Forsbe rg.
Di vision sche fe n framh å ll e r här d e n
te kni ska persona le ns in sats. De ras fö r
må ga att ställ a upp e rforderli gt anta l fl yg
pl a n på linje n und e r e n längre tidsperiod
har varit dire kt avgö ra nd e för de t höga
fl ygti dsuttage t.
- Jag är myc ke t impone rad av attityde n
hos fe m te fly g unde rhållsk o mpani e t. De
har ve rkli ge n fö rstä tt hur vik tiga de ras
insatse r är fö r att GTU ska fun gera.
So m exe mpe l berätta r ha n om e n
öv nin g på Go tland då man flö g sa mm an
lag t J 38 pass - på e n vec ka.

Avancerad flygning
Kapte n Tor Eriksson är fl yg lä rare vid
Petter Svart oc h en av dem som har arbe
tat med att fö rn ya utbildnin gsskedets inne
håll. Nä r man hör ho no m berätta om de n
omfatta nd e kurse n in ser ma n snabbt att de t
krävs stort engage man g både från e leve r
oc h fl yg lärare för att resultate t ska bli bra.
Kursens inne hå ll är uppdel at i avs ni tt
med o lik a ty pe r av flyg nin g, där e leve rna
måste nå de uppsatta må le n fö r att bli god
kä nd a.
GTU inleds med att eleve rn a återinfly 
ge r sig på SK 60 ge nom att ö va avance rad
fl yg ning , me n närm are grän svärd e na ii n
vad de t få tt gö ra tidi gare. Det ske r både
e nskilt oc h i rote oc h de t före ko mmer att
man även gö r de t i fyrgru pp.
- Me n fy rg ru p p är någo t av ö verkurs
oc h flygs ba ra o m man hinner med , för
kurse rn a är ganska tajta tidsmäss igt, säge r
To r Eriksso n.
M å le t med det inleda nde skedet är att
e le ve rna fortas t möjli gt s ka bli va na me d
rote n so m e tt standard fö rba nd när övnin g
arn a övergå r till att me ra re nodlat han dl a
om taktiskt uppträda nde. Nytt för eleve rn a
blir d å att fl yga i fö rsvarsgruppering, dä r
avstå nde t me llan rote ns två f lyg pl a n ä r
stort på bredde n.
Fl yg nin g i fö rsva rsgr upperin g övas
Fl ygva penN ytl • 3 • 2002

St ri dsflygn i ng
från ruta ett

~ ~ ~

under relativt många pass. Inledningsvis
på höjder över 2 000 meter, men succes
sivt minskas flyghöjden efterhand som
elevernas färdigheter ökar. Till sist sker
övningarna på låg höjd, ner till 200 meter.
- Nästa steg är att öva växling mellan
olika grupperingar under skilda omstä n
digheter, t ex under höjdförändringar. Det
innebär att eleverna lär sig att bli lite mer
fria i sina rörelser so m en enskild för
bandsmedlem och inte so m tidigare en
rotetvåa som alltid håller sig tätt ansluten
till rotechefen, säger Tor Eriksson.
Enligt kurspla nen vidtar sedan instru
mentflygningsövningar. Tor Eriksson:
- Vi lär dem använda MILS, som är det
viktigaste militära landningshjälpmedlet
för SK 60. SRE och PAR har de använt
tidigare, men de repeteras.
Under några pass övas eleverna i att ta
sig ur onormala flyglägen enbart med
hjälp av instrumenten. Under några pass
får de även flyga lite hårdare på instrument
än att bara göra svaga svängar, och att
flyga avancerat med enbart instrumenten

so m referens. Svårighetsgraden varieras
också genom att eleverna får använda allt
från hela instrumentuppsättningen ner till
enbart grundinstrumenten.
- Det här är livsv iktigt att behärska om
man hamnar i ett okontrollerat läge i moln
under en luftstrid, säger Tor Eriksson.

Lågflygning
Nästa utbildningsavs nitt bjuder på en helt
annan karaktär, nämligen lågflygning.
Först enskilt på höjder ner till 50 meter,
momentant ner till 30. Dessa pass sker
först i dubbelkommando (DK) med flyglä
rare ombord. När eleverna övergår till att
flyga ensamma (EK) är lägsta tillåtna flyg
höjd satt till 100 meter. Alla lågflyg
ningsövningar sker i speciellt rekognose
rade lågflygningso mråden .
Svårighetsgraden stegras genom att
övningarna flygs i rote, som ett attackför
band i anfaJlsgruppering med cirka 50
meters inbördes avstånd. Det är också en
förträning inför skjutning mot markmål i

Kapten Tor Eriksson är flyglärare på GTU-divi
sionen vid F 16 i Uppsala.

rote. Tidigare skedde detta även i f yr
grupp, men det momentet har utgått.
- Enda gången vi använder grupp är i
avancerad flygning, säger Tor Eriksson.
Under lågflygningsskedet övas preci
sionen att navigera rätt på låg höjd genom
så kallade tidtabellsnavigeringar. Då ska
man passera vissa i förväg angivna punk
ter på exakta förutbestämda klockslag.
Skjutningen med övningsraketer förbe
red s med några pass dykövningar. De
skarpa skjutpassen är fem till antalet. De
tre första anfallen sker enskilt följt av två
anfall i rote, som genomförs i fonm av ett
flankanfall.
Raketerna so m används har 6,3 cm
kaliber, vilket bara används i övningssyfte,
och eleverna skjuter cirka tio skott var.
Dessa attackanfall är den enda skjut
ningen som görs under GTU. Skjutning
med automatk anon mot luftmål kan inte
längre genomföras vid vanliga flygvapen
divis ioner.

Mycket luftstrid

Lärare och elev kliver ur sin SK 60 efter ett avslutat skolpass. Cirka 60 procent av övningarna
inom GTU sker i dubbelkommando.
Bi/der: Peter Uaoder/Forsvarets bi/dbyra
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Vid det här laget har eleverna kommit
fram till det s törsta utbildningsavsnittet,
luftstrid. Denna del börj ar med att man
övar olika specifika mom e nt som före
kommer under en luftstrid. Sedan övergår
man till att under relativt många pass träna
olika manövrer som ska leda till att man
Flygvape nNyu • 3 · 2002
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Genomgång i GTU·divisionens ordersal på F 16 i Uppsala inför nästa flygpass.

kommer i skjutläge mot målet. Då är det
också dags att lära sig använda siktet mot
mål i luften.
Flygövningarna s ker först genom strid
en mot en , men snart tar roteuppträdandet
vid då man är två mot en. Här får eleverna
tillämpa sina tidigare inhämtade färdighe
ter i breddat uppträdande och samverkan
inom roten. Komplexiteten i övningarna
ökas efterhand, exempelvis att anfalla mål
genom att dela upp roten eller mot ett mål
som undanmanövrerar.

Ledning från marken
Ett moment som tillkommer är att lära sig
ta stöd av stridsledning (Stril) från mar
ken, vilket är helt nytt för eleverna. Här tar
flyglärarna hjälp av flygstrids ledare som
först lär ut grunderna teoretiskt innan det
tillämpas i luften. Oftast handlar det om så
kallad direktledning i fram sektorn, men
man orienterar också om kurvledning.
En del av övningarna med Stril går ut
på att lära eleverna att växla mellan offen
siva och defensiva roller inom roten. Det
ger en försmak om hur flygövningar
bedrivs vid divisionerna där det är nonnalt
att man växlar roller under samma flyg
pass.
I slutet av luftstridsutbildningen börjar
man uppträda även på I~ga höjder. Elev
erna får lära sig att göra gungor ner till 300
Fl ygvapenN Ylt· 3 • 2002

meter i EK, men ända ner till 100 meter i
DK. Dessa övningar upprepas också i rote
och man gör också anfallsmoment mot
luftmål på låg höjd. Syftet är att lära sig
agera nära terrängen.
- Mönstret under hela GTU är att börja
på höjd för att sedan krypa neråt, säger Tor
Eriksson. Vi försöker lägga minst ett pass
i varje moment över hav, där det kan vara
svårt att bedöma höjden.
Mot slutet av GTU övas luftstrid i rote
mot rote. I början undanmanövrerar inte
målroten, men redan under det andra pas
set undanmanövrerar den genom att
svänga i höjdplanet. Eleverna i den anfal
lande roten ska snabbt och på e tt effektivt
sätt komma i skjutläge och bekämpa
målen. En komplicerad övning , där det
gäller att hålla koll på tre olika flygplan
samtidigt, vilket försvåras av att både vän
och fiender ser likadana ut, eftersom man
flyger samma typ av flygplan.
Tor Eriksson:
- Det kan dyka upp faror när man minst
anar, det sker lätt förväxlingar. Man tar lätt
fel på mål och jakt, i synnerhet när man
kanske svängt bort från sin chef.
- För att underlätta identifieringen har
vi bÖljat märka målflygplanen med vita
markeringar på vingarna, precis som man
gjorde förr.
GTU innehåller en stor andel övningar
i dubbelkommando, hela 40 procent. En

övning som exempelvis rote mot rote krä
ver tre lärare. Lärare krävs också när väd
ret är dåligt men flygbart, dock inte till
räckligt bra för att passa elevernas
minima. Då får en lärare åka med för att
passet ska kunna genomföras.
Eftersom det generellt råder brist på
flyglärare krävs flexibiltitet för att allt ska
hinnas med under det halvår som kursen
får ta. Beroende på omständigheter som
flygväder, tillgång på lärare och flygplan
osv kan däliör inte alla skedena genom
föras i exakt turordning.
- Vi försöker hålla eleverna i luften så
mycket som möjligt EK. Faller t ex Stril ur
eller om det är lärarbrist, får de flyga alter
nativa övningar, säger Tor Eriksson.
- Men allt under GTU hänger ihop och
det är en bra tråd i utbildningen.
Vad är svårast för eleverna?
Tor Eriksson:
- Att bryta sitt skoltänkande, där man är
mera uppstyrd. Under GTU är ramarna
vidare och lärarna försöker få eleverna att
vara mera kreativa i sitt flygande. Vi vill få
dem att bli en hyfsad rotetvåa i alla situa
tioner, som agerar med eget ansvar och på
ett flygsäkerhetsmässigt sätt.
- Deras utvecklingskurva är otroligt
brant. Ibland känns det som att vi mås ta slå
av på takten för att verkligen säkerställa att
alla hänger med, alla utvecklas ju inte i
samma takt. Det är ganska lite repetitioner,
men nya uppgifter i nästan varje pass och
ibland blir övningsmomenten korta efter
som man växlar roller.
- Efter EK-passen får de prata av sig
och det är högt i tak, man vågar tala om
sina misslyckanden. Det är en del av det
egna ansvaret och tar de inte tillräckligt
ansvar för sin egen insats fungerar det inte.
Varje genomfört pass noteras i en spe
ciell liggare - av flyglärarna. Där går en
gräns för elevernas delaktighet. Men de
följer upp noteringarna, för ingen vill var
ken missa något pass eller att en genom
förd övning inte noteras.
- Jag kan försäkra att eleverna själva
håller noga reda på vilka pass de har eller
inte har flugit, säger Tor Eriksson med ett
stort leende.
•
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GTU-e/even Johan Sparrdal:

Kul, med högt tempo
Fänrik Johan Sparrdal har
just avslutat sin grundläg
gande taktiska flygutbild
ning, GTU. Ett steg i hans
utveckling som pilot som
präglats av mycket flygning
och högt tempo.
AV PETER LIAN DER

F

lygVapenNylt möter fänrik Johan
Sparrdal när det bara är någon
vecka kvar till examen för den
grundläggande taktiska utbildningen,
GTU. Hur skulle du vilja karaktärisera
denna del av din utbildning?
- Det är givande och stimulerande. Det
är en otrolig utveckling hela tiden och man
hinner knappt reflektera över det. Man
förstår nog egentligen inte riktigt hur myc
ket man utvecklas förrän man s tannar upp
och verkligen tänker efter, säge r Johan
Sparrdal.
Inför GTU hade han hört äldre koll eger
berätta om vad de gjorde under utbild
ningen och han såg fram emot att börja
kursen.
- M ed tanke på vad man befann sig då,
verkade det där med luftstrid väldigt svårt,
e tt stort steg att ta. De t kan s ke det är också,
men det går ju bevis ligen fastän utbild
ningen är väldigt komprimerad under ett
halvår.
Ä ven om utbildnings tempot är högt
tycker Johan Sparrdal inte att det har gått
för fort.- Det är ju inte meningen att man
s ka bli superduktig på allt, utan mera att
man ska få en inblick i olika moment.
Stockholm aren Johan Sparrdal har

1.4

trivts utmärkt under GTU :n, med Uppsala,
lärarna och allt som hört till kurse n.
- Det har varit flygning och idrott hela
tiden l
Vad har varit roligast?
- Svårt att säga, men luftstridspaketet
är väld igt roligt och givande. Det är
mycket man måste hålla reda på, man
måste ha god kommunikation inom roten,
separationsansvar, tänka på höjd, fart, atti
tyd , g-belastning och allt annat. Det har
varit jättekul.
Han nämner också s kjutningen mot
markmål.
- Det var också väldigt intressa nt, det
hände ju någonting där ute på vingarna när
man kom med roten och sköt övningsra
kete rna mot målet på Ross holmen.
Roteflygning på låg höjd gjorde också
intryck på honom , han nämner att det var
en annorlunda känsla.

Friare roll
På frågan om vad som har varit svårast
tänker Johan Sparrdal efter en stund innan
han svarar:
- r början av luftstridsdelen var det
ganska ovant att tänka på g-belastningen.
Under den grundläggande flygutbild
ningen var det mera att man sk ulle hålla de
värden som var förutbe stämda innan pas
set. Under GTU är det annorlunda, där får
man ramar för fartområden och höjdskikt
inom vilka man i princip kan manövrera
hur man vill för att lösa uppgiften.
- Det var lätt att koncentrera sig för
mycket på t ex målet och då missa att kon
trollera höjden fartmätaren eller kanske g
belastningen i en nedåtgående manöver.
Men ju mer man övade desto snabbare
blev blickarna och därmed kontrollen över

flera saker sam tidigt. Men jag upplever
inte att något har varit svårare än något
annat.
Har du hamnat i någon farlig situation
under luftstrid?
- Ja, det har varit några obehagliga
lägen när jag har tappat kontakten med de
andra flygplanen, då jag bara har dragit i
spaken för att snabbt komma därifrån.
Man ska egentligen inte behöva hamna i
sådana lägen , men det händer ju. Då få r
man ta kontakt på radion och säga vilken
kurs och höjd man går ut på, de andra går
då rakt ut på kurs och man får återsamla
innan övningen kan fortsätta.

Flyger Viggen
Artikelförfattaren mötte för något år sedan
några av Johan Sparrdals kurskamrater när
de tittade på en Viggen-upp visning. De
konstaterade då att de aldrig skulle få flyga
Viggen, de var inplanerade att flyga
Gripen direkt efter GTU.
Men omplaneringar är inget ovanligt
och när FlygvapenNytt lämnar pressarn a
flyger de tio eleverna i Johan Sparrdals
kull in sig på - just det, Viggen .
Det kan tyckas vara en besvikelse att få
flyga gamla Viggen när den toppmoderna
Gripen finns. Men Johan Sparrdal ser fram
emot att få flyga Viggen , Gripen räknar
han med att flyga längre fram i karriären.
- Ja, det ska bli kul. Det blir den senaste
versionen J A 370 och den sägs ju vara rätt
så bra, i alla fall sys temmässigt. Vi börjar
med sex månaders inflygning som följs av
den grundläggande flyg s lagsutbildningen.
Fyra av oss gör den på F 2 I Luleå, vi
övriga blir placerade vid F 4 på Frösö n.

•
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Blir simulering
Simulatorer kommer att få allt större betydelse för Försvars
maktens verksamhet. Med olika typer av simulatorer sam
mankopplade i nätverk, kommer komplicerade övningar med
flera deltagare att kunna genomföras i realtid, oavsett de
övades geografiska placering.
Verkliga miljöer kan simuleras med stor realism och det
blir också möjligt att samverka mellan verkliga flygplan i luf
ten och simulatorer på marken.
AV BJÖRN RYSTEDT

E

nligt Försvarsmaktens nya inrikt
ning finns fyra huvuduppgifter:
väpnat angrepp, territoriell integri
tet, internationella insatser och stöd till
civila i samhället. Dessa nya uppgifter ger
upphov till en hel del nya träningsbehov.
Vid internationella insatser kommer
svenska förband att skickas utomlands till
ett område de tidigare aldrig har varit i och
agera i en hotmiljö som de tidigare aldrig
har mött och som dessutom är okänd innan
uppdraget ges.
Svenska trupper måste ges möjligheten
att träna i en miljö som motsvarar det ope
rationsområde de ska sändas till tillsam
mans med de övriga förband som ska del
taga och mot ett hotscenario som motsva
rar aktuell hotbild. Internationellt kallas
denna förmåga Mission Rehersal, d v s att
uppdraget kan utföras i simulerad miljö
innan det genomförs i verkligheten.
De övriga uppgifterna kommer att lösas
inom det så kallade nätverksbaserade för
svaret - NBF. Sensorer kopplas ihop och
ger data om omvärlden till lednings
system, där ledningsorganisationen tar
beslut om vilka vapenbärare som ska sät
tas in mot olika typer av mål.
Detta är dels ett ledningsproblem att
kunna hantera denna infOJmationsmängd
16

samtidigt som att kunna använda vapen
systemen på ett optimalt sätt. Det är även
ett problem på den enskilde soldatens nivå
eftersom tillgången till en stor mängd
information ger möjlighet för en fänrik att
fatta sekundsnabba beslut som tidigare låg
på generalsnivå eftersom han var den ende
som hade överblick på hela slagfältet.
Svenska trupper måste ges möjlighet att
träna tillsammans, men dessutom måste
ledningsorganisationen ges möjlighet att
leda dessa trupper.
Dessa uppgifter ska dessutom lösas
med helt ny materiel. Ibland t o m materiel
som enbart är inköpt i studiesyfte för att
det ska vara lättare att hänga med i den
tekniska utvecklingen, vilket medför att
det är svårt att få tillgång till utrustning att
öva med.
Frågeställningar som uppstår är: Hur
ska vi i framtiden utbilda vår personal?
Vad kan tränas i verkligheten och vad
måste tränas i simulerad miljö?

Flygvapnets simulatorer
Flygvapnet har länge varit den del av
Försvarsmakten som använt mest simula
torer, i första hand för att utbilda piloter.
Dessa simulatorer har framför allt använts

för att utbilda på nivåerna systemhandha
vande inklusive nödträning samt stridstek
nik inklusive vapen- och sensorhantering.
Nya tekniker medger att andra funktio
ner än piloter tränas:
• Genom att koppla simulatorer mot led
ningsfunktioner kan även personal på en
högre nivå tränas samt att dessa simulato
rer kan användas på samma sätt som den
skarpa utrustningen i det nätverksbaserade
försvaret.
• Genom att koppla ihop simulatorer i en
gemensam taktisk omgivning kan flera
elever tränas samtidigt och även träningsFlygvapenNytt • 3 • 2002

n verkligheten?

Den mest avancerade simulatorn till JAS 39 finns i Gripen-cen trum vid F 7 i Så tenäs.

ni vå ta ktik nås. De tta övas red an id ag på
FLSC i Bro mma sa mt i JAS 39-s imulato
rerna vid F 7.
En s imul ato r är o ft as t den enda möjli g
hete n till tränin g av moment som är far 
li ga, dyra e ll er be lagda med sådana se kre
tess krav att de inte ka n utföras i fredstid då
de skulle avs löj a pres tanda eller taktik. Fö r
att cite ra D r Ed Cook v id VS Fede ra l
Aviati on Adm inistrati on:
" I ett rikti gt fl yg plan kan du e nd as t
s imule ra träni nge n, i e n s imulator ka n du
gö ra de t på ri kti g t".
D v s i luften anvä nds oftas t si mulerade
Fl ygvapen Nyll · 3 • 2002

vape n som hand g reppsmäss igt skilj e r sig
e n de l frå n de riktiga. Ett må l som trä ffas
finn s fo rtfa rande kvar och kan på verka
öv ningssce nariot. I en simulato r a nv änds
skarpa vapen och motståndare n blir sk a
d ad e ll.er utslage n aven träff.

FTK samordnar
FTK har a v Högkva rte re t fått uppdrag att
sa mo rdna f lygv apnets simul ato re r samt att
leda verksa mhe te n på DFS - Dyna mi sk
Fl yg S imu lato r i Linköping. Uppd rage t
leds v id FTK av överstelöjtnant Christer

Olsson. Samordningsa rbetet s ka leda till
de ls generella mål, de ls till ko stna d s
minskningar på te kni kn ivå geno m att
f ramtage n teknik kan åte ranvän das i lle ra
anl ägg nin gar.
Ett anta l generell a m å lsä ttnin ga r s ka
lösas:
• Må /bild fö r s imul ato ranvä ndni ng ko pp
lat mo t de sto ra mål bilde rn a i nätve rks ba
se rat försvar och inte rn atio ne ll a insatse r.
Hur ska s imulatorer använd as för att träna
perso na l mot dessa uppg ifte r?
•

L edning ssfrukfur. Hur ska träni nge n

......
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Simulator

Simulator

Flygplan

Flygplan

F7

FLSC

Simulator
...... samordnas? Vilka anläggni ngar ska göra
vad?
• In ventering av nu va rande simulatoran

vä ndning och fram tid a behov. Detta fö r att
vi ska veta ex akt vad vi har oc h hur det
anvä nd s fö r att i framtid en kunna återan
vända teknik och ffl en total användning
som är bättre än idag, då varje system
använd s fö r sig själv.

Simulator
Strids
ledning
F 20

Flygplan

F 17

SÅTENÄS
• AI1\'ändargrupl) för att spri da kun skap.

Möten där användarn a kan sprid a sina
erfa renheter. Resultatet från dessa möten
kommer att spridas i form av mötesproto
koll , nyhetsblad och via e-pos l.
Tek ni s k samordning där respekt iv e
system måste anpassas för att kunn a
användas i en gemens am Iräningsm iljö:
• Distrihuerad simulering. Hur ska simu
latorema kunna kopplas ihop? Finns det
ett behov, e ller löses delllla typ av träning
bäst i luften? En gemensam infras truktur
baserat på FM lP-nät?
• Taktisk oml,ärld. Om taktik ska kunn a

tränas måste modeller av motstånd arens
utru stning samt egna vapen och sensorer
byggas. Dessa modeller måste sedan
använd as i samt liga anläggningar om det
ska kunna vara möjligt att verifiera att den
hotbil d som systemets designats för även
är den som det tränas mot. Ett stort pro
blem i detta område är sek retess kraven .
Dock måste utbildnings behovet vägas mot
önskad sekretessnivå.
• Visu ella system. Ett visuellt system kos
tar mycket vid inköp. Dock iiI' inköpskost

naden oftast bara en bråkdel av vad det
kostar att underhåll a samt att ta fram data
baser fö r t ex nya strid sområden vid en
internationell insats. Genom att så många
simu latorer som möjligt kan hantera ett
gemensamt databa sformat kan visuella
18
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databaser återanvända s. Fram stegen på
TV-spe lsmarknaden har lett till att en va n
li g hemm adator har kapac itet som de
dyras te militära syste men för bara fem år
sedan.

sig vid behov. Jämför motsvarande spe lda
tabaser på Internet där tusental s deltagare
hela tiden kopp lar upp sig och deltar en
stund i en kont inuerl igt gåend e övni ng.
KOn1l1lun ikatiol1sprotokoll. De o lik a
simul ato rerna måste ha ett ge mensa mt
protokol l e ller språk för att kunna kom
munice ra sin semellan. Detta innebär att
ski cka information om olika typer av Ilän 
delse r som I ex avfyrni ng av vapen ell er
position på ege n fa rkost. Det finns redan
idag standard iserade protokoll som DIS
och HLA.
•

Samordning av vi suell a database r och tak
tisk omvärld är ett mås te om distribuerad
simulering ska kunn a genomföras så att
alla deltagande simul atorer har samma
uppfattning om hur omvärlden ser ut.

En vision om framtida simulering
För att lösa det komm and e trän ingsbeho
ve t fi nn s endast en möjlighet och de t är att
till stor del använda sig av simul eri ngsba
serad träning. Att koppla ihop simulatorer
mot simulatorer, simulatorer mot riktiga
enheter sa mt sim ulatorer mot lednings
systemen. För att klara detta mås te doc k
ett anta l prakli ska problem lösas:
• Infrastruktur. Det mås te finn as ett nät
ve rk mellan samtliga simu latorer där
övn in ga r kan bedrivas kontin uerli g t.
An tinge n som separata övningssce narier
e ll er som ett kontinuerl igt gåend e sce nari o
där deltagande simulatorer kan koppla in

• Syntetisk omgil'ning . De olika sim ulato

rerna måste ha samma uppfattning om hur
omvä rld en ser ut. Visue ll databas för
öv ningsområden , modeller fö r rada rsimu
lering, taktisk t beteende på motståndare
och simulerade egna obje kt m m.
För att ta ett prak ti skt exem pel. När vi idag
tränar elever i indirekt samverkan med
JAS 39 eller JA 37, där pi loterna kommu
nicerar med varandra via flygp lanens da ta
länkar, kan det ta upp till åtta fl yg plan med
piloter och två stridsledare för att träna en
FlygvapenNy l1 • 3 • 2002

Illustrationen visar en ide om hur flyg- ocll ledningssimulatorer av
olika typ kan kopplas Ihop I etl nätverk.
//IU'lrallen l(jell S/mm

Simulator

Syntetisk omvärld. Den omvärld som
simulatorerna arbetar i. Består av
fysikaliska objekt som mark, mot
ståndare, egna fordon och väder.
Dessutom egenskaper som IR-signa
turer och radarreflektion för att sti
mulera simulerade modeller av radar
och NVG samt signaler som radar och
radio.

Simulator
Flygplan

DIS. Distribuerad Interaktiv Simu
lering . Protokoll för att kommunicera
mellan två simulatorer.

F 21

HLA. High Level Architecture . Ersätta
re till DIS . Standardiserat sätt att
skapa nya protokoll för att använ
darna ska kunna definiera de signaler
som behövs skickas mellan simulato
re r i en övning.

FRÖSÖN

LULEÅ

elev i ett av flygplan en. Genom att koppla
ihop simulatorer med en strids led
ningscentral skull e detta kunna lösas på
följande sätt:
• En elev i ett flygplan.
• Tre instruktörer i varsin simulator.
• En stridsledare som leder eleven i luften
samt instruk törerna i simulatorerna.
• Fyra simulerade motstån dare och en
simulerad stridsledare som leder dessa.
Vinsten ligger i minskad kostn ad efter
som färre flygplan används. Instruktörer
på andra flottiljer kan vid behov användas
i simulatore rna. Större chan s att passet kan
genomföras fullt ut eftersom inga flygplan
kan gå sönder. Mer flexibelt uppträdande
på målet eftersom det inte behöver restrik
tioner som övningsområdets begränsning
samt att flyga ut till ett utgångsläge . Detta
ger att fl er kontakter kan trän as under ett
pass och ge r eleven större öv ningsutbyte.
D et skulle kräva en anpassning i fly g
planen för att se nsorer som länkar, radar
och radarvarnare ska kunna kommuni cera
FlygvapenNy ll' 3 • 2002

Distribuerad simulering. En simuler
ing där de deltagande enheterna är
spridda geografiskt och kommunice
rar via nätverk.

med de simulerad e enheterna. Dessutom
behöver Stri-Iän ken anpassas för att skicka
nya data upp till flygplanet.
Det är dess utom en fl ygsäkerhetsfråga
eftersom det kan vara svårt att skilja mel
l an vilka objekt som är simulerad och
vilka som är verkliga. En situation där en
elev i ett verk Iigt flygplan försö ker und
vika en kolli sion med ett simulerat objekt
är oacceptabel.
Trot s detta överväger nog effekterna av
denna typ av tränin g de svårigheter och
ri sker det skulle innebära. Med en fram
tida hjälmdi splay kan t o m de simulerade
objekten presen teras visuellt i hj älmen för
eleven.

När verkligheten är bäst
Ä ven om simu latorer kan använda s till
avancerad e övningar kan de aldrig helt
ersätta verklig flygning. Exempel på pro
blemområden är bland annat:
• När/uftstrid . Av sa knaden av g-krafter
som begränsar pilotens agerande gör att
felaktiga beteenden kan tränas in. Bl and
annat är det i verk l igheten svårt att vrida
på huvudet under höga belastningar. Om

eleven i en simulator lär si g alt hämta
inform ation frå n en del av kabinen som
man nOImalt sett inte använder i luften ger
det negativ tränin g.
• Lågflygning . Upplösningen på de visu
ella systemen klarar idag inte av l ågflyg
ning på ett reali stiskt sätt.

• Lufttankning. De fl esta simulatorer av
högpres tandaflygpl an som JAS 39 har
inget rörel sesys tem p g a svåri gheten att få
rörelserna att öve rensstämma med den
bild som visas. Det ger att det är svårt att
simulera krafter i hori sontalpl ane t och ele
ven märker inte att han åker fram och till
baka förrän det syns vi suellt. Dock k an
procedurerna fram till själva lufttank 
ningen med förd el tränas i simulator.
• Formationsflyg ning. All typ av presen
tation av föremål som befinner sig inom
cirka tio meters av stånd kräver någon ty p
av tredimensionell vi sning (3 D). Det bör
jar komma produkter som klarar det, men
de är för närvarande mycket dy ra.
•
ARTIKELFÖRFATTAREN ÄR FLYGI NGENJ ÖR

VID F 7 I SÄ TENÄS.
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Verklighet eller
simulering?
Till det nya stridslednings- och luftbevakningssystemet StriC
finns en simulatordel som benämns StricS. Här kan personal
oavsett befattning inom systemet tränas på sin ordinarie
funktion och där miljön överensstämmer exakt med verkliga
förhållanden.
Alla ingående parametrar är simulerade, men det är omöj
ligt för den övade att skilja från verkligheten.
AV PETER LI AND ER

id F 20 i Uppsala finns en ava n
ce rad simulatoranlägg ning kall ad
StricS, som använd s för utbild
ning av all personal inom Stril, dvs luftbe
vak ning och flygstridsledning. Den har
utvecklats para llellt med och som en del
av konceptet StriC, dvs det nya strids led
ningssystem som successiv t tas i bruk
inom flygvapnet.
StriC kan beskrivas som ett nav med ett
stort antal gränsytor där infonnat ion från
radarstationer, flygbaser, flygpl an, stabe r,
luftvärn , civil flygledning etc samlas. Det
är den verkl igheten som ska simuleras i
omvärld ss imulatorn StricS.
Jämfört med en flygsi mulator skiljer

V

Händelserna som pre
senteras i omvärlds
simulatorn StrieS kan
påverkas av så kal
lade givare.
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Omvärldssimulatorn till stridsledningscentralen StriC kan simulera en mängd objekt av olika typer.

sig StricS p å ett avgörande sätt. I den först
nämnda eftersträvas att efterlikna verklig
heten. I StricS anvä nds ingående värden
som exakt överensstämmer med verkliga
förhå lland en, även o m de är s imulerade.
En luftbevakare e ll er f lygs trids ledare
som övar i StricS kan från s in position inte
avgöra om informa tion e n som prese nteras
på bildskärmen framför sig är verkli g eller
simulerad . Denna realism gör att operatö
ren alltid kan till ämpa de korrekta meto
derna oc h tryc ka på exakt sa mm a knappar
som i et t verk lig t läge.

Hög realism
För att fö rstä rka rea lis me n har exe mpe lvi s
olika s imule rade radarstationer i StricS
samm a karaktäri sti k so m i verkligheten.
En specifik ve rkli g radarsta tion so m alltid
fångar upp vissa markekon, gör detta äve n
i s imul ato rn . De flygplan som simule ras
har, så långt de är binda, samma prestanda
som i verkligheten.
Den upplevda sk illn aden mellan verkFlygvape nNytt • 3 • 2002

lighet och fiktion kan således bli så gott
som obefintl ig.

Påverka i realtid
Vid Strilcentrum i Uppsa la finn s tv å
StricS-anlägg nin ga r, vara v e n tillhör Fö r
svarets materiel ve rk. De n som tillhör F 20
har varit i bruk sedan 1998 och anvä nd s
till att utbilda stril-pe rsonal både und er
grundutbildning och unde r senare fortbild
nin gs kurse r.
Fysis kt består s imul atorn av åtta dato
rer som är sammankopplad e i ett nätverk
med tol v operatörsplatser. De so m övas i
s imulatorn sitter i ett rum med vanliga
StriC-stationer, rummet skulle i princip
kunna vara en skarp stridsledningscentral.
Det scenario som spelas i simulatoll1 styrs
från den så kallade givardelen, som är
belägen i ett intilliggande rum.
Det mesta av de värden som används
under ett spel i StricS är förpro g ramme
rade och tillverkade i ett autonomt block
av simulatorsystemet. Att göra denna pro

g ramme ring är tids krävande, det kan ta
upp till ett par må nade r för ett spel som
pågår unde r fl e ra timmar.
Fö r spe l prog rammeraren gäller det att
åstadko mma e tt scenario som är rimligt
och där alla skeenden är så verklighets
trog na so m möj lig t. Det ä r inte bara flyg
pl a n so m sim ul eras , även radiotrafik,
informa ti on från radarstationer både på
marke n oc h i luf ten, om flygbaser och
deras status, te le- och radarstörningar
m m. Olika simu lerade händelser kan ock
så integ reras med varandra.
Men und e r ett spe l de ltar också männi
skor i ro llen som s k g ivare. Unde r ett spel
har dessa en komp lice rad uppgift. Vanligt
vis får de ofta age ra i olika roller oc h då
gä ller det att ha en bra öve rbli ck över för
loppet, liksom stor kunskap om de olika
rollern as funktion fö r att kunna age ra
trovärdigt.
Givarna har stora möjlig hete r att i real
tid gö ra förä ndringar med hänsyn till hur
spelet utveck las. E xempelvis kan s imule
rade fl ygp lan sröre lse r påverkas unde r spe ......
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vanligare i framtiden.
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lets gång aven så kallad jaktgivare som
s itter och "kör flygplan ". De t sker dock
inte med joy-stick, utan med tangentbord
och knapptryckningar i olika bildskärms
menyer med e n vanlig datormu s.
Jaktgivaren kan styra flera olika flyg
plan, enskilt eller som förband upp till
grupps storlek. Givare n har tillgång till
sa mma typ av information som presente
ras i ett riktigt flygplan.
Det är också möjligt för jaktgivaren att
bekämpa mål och om ett mål bekä mpas
försvinner det också på StriC: s bildskär
mar, vi lke t ger en real istisk bild för de
övade. Under en verklig flygövning kanju
inte StriC-personalen se om ett mål blir
be kämpat eller inte, för oavsett anfallets
utgång visas fortfarande verkliga flyg
plans radarekon på skärmarna.
l simulatorn är det också möjligt att
tillämpa olika funktioner i både StriC:s
och Gripens olika system i större omfatt
ning än vad som av säke rhetsskäl är tillå
tet i verkligheten.

Stor potential
Flexibiliteten i StricS erbjuder stora möj
ligheter till att öva olika typer av scena
rion, men det gäller att ha utbildad perso
nal som kan skapa komplicerade spe l.

- Det är personal som det råder brist på
och hittills har vi bara nosat på ytan av
simulatorns möjligheter, säger major Kjell
Carlsson som är chef för specialutbild
ningssektionen vid F 20.
Kjell Carlsson anser att det skulle behö
vas ett antal fa s ta tjänster med detta so m
enda uppgift, dessutom personal so m kan
arbeta med framtidsscenarier.
De se naste årens mins kade övnings
ve rk sa mhet inom Försvarsmakten gör att
de t allt mera s~illan blir tillfälle för st ril
personai att öva komplexa stril-miljöer i
verkligheten. l s tället har m a n börjat
använda StricS.

- Vi har genomfört särskilda s trilspel
här i Uppsala, då personal från olika för
bcllld har kommit hit och övat under en
vecka, säger Kjell Ca rl sso n.
Detta förfarande kommer att bli vanli
gare i framtiden och tanken är att de
övande förbanden ska kunna beställa vil
ken typ av spel som man vill öva. På sikt
räknar Kjell Carlsson också med att man
ska kunna köra StricS i Uppsala och öva
mot ett StriC på annan plats i landet.
Förmågan finns idag men utnyttjas inte
eftersom Försvarsmaktens lP-nät inte är
ackrediterat för dessa ändamål.
- Framtiden är simulering, det är jag
helt övertygad om, säger Kjell Carlsson.
Att vi kan göra misstagen i simulatorn, för
att efterhand förfina metodiken och kunna
genomföra uppdragen i verkligheten.
Likaså tror jag inte att det kommer att bli
så många tillfällen att öva i så pass stora
områden so m moderna vapen s långa skjut
avstånd kräver.
- Kan vi sedan ansluta StricS till flyg
simulatorerna vid FLSC i Bromma samt
Flygtaktiska
kommandots
lednings
system , då får även piloterna sam t FTK:s
beslutsfunktion en allt mer realistisk
övning i simulatormiljö.

•

Elever som övar i omvärldssimulatorn StrieS
kan inte avgöra om de data som presenteras
på bildskärmarna är verkliga eller simulerade.

22

Flygvapen Nytt • 3 • 2002

r1

J .)

~,.J

j 0] jJJ~J~~J
Kraven på svensk flygpersonal inom begreppet CSAR Combat Search and Rescue - har ökat de senaste åren.
Efterhand har den svenska förmågan blivit allt bättre och nu
finns kompetens att bedriva utbildning helt i egen regi.
Flyglaktiska kommandot (FTK) har funktionsansvaret för all
CSAR-utbildning inom Försvarsmakten. Överlevnadsskolan i
Karlsborg ansvarar för utbildningens genomförande.
AV ROBERT NYLEN

tvecklingen av den svenska
CSAR-förmågan (Combat Search
and Rescue) har pilgåll under
några ~k Det har inom Försvarsmakten
vidtagits IItglirder i syfte att strukturera
arbetel. Högkvarteret delegerat funktions
allsvaret för Försvarsmaktens CSAR
utbildning till FrK.
FrK:s mbete har resulterat i hestäm
melser för hur Försvarsmaktens CSAR
utbildning ska hedrivas. HHr anges bland
annat riktlinjer för vilka som ska eller hör
utbildas, kursbeskrivningar, typ av förkun
skapskrav för deltagande elever, vilka som
fär utbi Ida i CSAR samt bestämmelser för
övningsutrustning.
För det praktiska genomförHndet av
utbildningarna svarar Överlevnadsskolan
(FÖS) vid K 3 i Karlsborg. FÖS planerar
och genomför dessa med stöd av FrK och
Flygmedicincentrulll (FMC).
l höst kommer FÖS alt genomföra en
CSAR-utbildning för personal ur Swafrap
C-130. Unikt för detta tillfälle lir att kursen
genomförs helt i sve nsk regi. Tidigare har
utbildningarna stöttats av personal ur det
amerikanska flygvapnet. me n framöver
ska uthildningarna bcdr,i vas av svensk per
sonal.

Ny nöd radio

Avseende personli g CSAR-utrustning
finns det nu nya CSAR-nödflygvästar
avsedda för s karp insats och övn ing.
FJygvapenNytt· 3 •
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Västarna iiI' anpassade för personal ingä
ende i de internationella snabbinsatsför
banden Swafrap C-130 och A.lS37.
Med sikte på framtiden sker också
utveckling och framtagande av ny typ
CSAR-nödllygväst som är anpassad för
Swafrap .lAS 39 Gripen. Arbetet är i full
gäng och fortlöper enligt plan .
Ett viktigt inslag i den ökande kompe
tensen inom CSAR är också den pågående
anskaffningen aven nödradio t.ill den tly
gande personalen som är anpassad till
CSAR -räddni ngsoperationer genomförda
inom Nato.

Kunskap från utlandet
Under hösten kommer svensk personal att.
delta i Nato-övningen Cooperative Key 02
i Frankrike. En övning med tyngdpunkt på
CSAR-ope ratione r och andra typer av
räddnings insa tser.
Syftet med det svenska deltagandet iir
alt inhämta mer kunskap om hur CSAR
operationer bedrivs inom Nato. FTK kOIll
mer att ha personal ingående i JFACC och
då i de n del som iir ansvarig för CSAR
operatione r.
FÖS kOlllmer alt ddta mcd personal
med inriktning på de mera praktiska insat
serna i e n CS AR-operation. Utvecklingen
a v funktionen CSAR inom Försvars
makten kan anses ha kommit lång t.
•

Major Thor Cavalli-Björkman är chef för
Försvarsmaktens överlevnadsskola som ska
utbilda svens/(a flygbesättningar i CSAR.

Detta är CSAR
CSAR = upptäckt, lokalisering, identi
fiering och räddning av nödlandad flyg
besättning på icke vänligt sinnat terri
torium i kris och krig och när det är
lämpligt, isolerad militär personal i
nöd som är tränad och utrustad att
mottaga CSAR-stöd, i hela operations
området.
Definitionen av CSAR är hämtad ur Natos regel·
verk (STANAG 7030) , vilken är giltig även inom
Försvarsmakten .

ARTIKE LFÖR FATTAREN ÄR KAPTEN VID FTK I UPPSA LA.
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Gripens jaktrobot RB 99 Amraam har försetts med
uppdaterad mjukvara och en provskjutning av den
nya versionen genomfördes i augusti.
Skottet avfyrades över provområdet i Vidsel aven
pilot från den taktiska utprovningsenheten TUJAS39,
kapten Fredrik Siisskind.
AV PETER LIANDER

Foto: Ken Lindberg
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ör första gfll1gen har en flygvapen
pilot avlossat en jaktrobot av typ
RB 99 Amraam från en JAS 39
Gripen. Det skedde i början av augusti
över NOlTbotten och i provområdet nord
väst om Vidsel.
Pilot var kapten Fredrik Siisskind från
TU JAS 39 i Linköping, d v s taktiska ut
provningsenheten för Gripen. De tidigare
skjutningarna med RB 99 har genomförts
av provflygare från Saab och Försvarets
materielverk (FMV).
Skjutningen med roboten, som utom

lands betecknas A lM-120, ingick i e n
provkampanj arrangerad av den ameri
kanska tillve rkaren Ra yth eon. Proven för
anl eddcs av att tillve rkarcn har vidareut
vecklat robotens mjukvara .
När den nya progra mvarans funkti on
sk ulle verifieras va lde Raytheon att gen
omföra skjutproven hos RFN i Yidsel.
Unde r två veckor skö ts totalt tre robots kott
av pilo ter från tre nordi ska länder.
r Yidsel uppträdd e dock de tre ländern a
var oc h en för s ig . D anska rna anlände
först, sköt si n robot med en F- I 6 Fig htin g

Falcon dag två och reste tillba ka dag tre.
Sven skarna hade tlygplan på plats under
tv ii dagar samma vecka, medan Finland
sköt si n robot frän e n Fl A-IS Hornet undc r
påföljande vecka.

Radarstyrd jaktrobot
Jaktroboten RB 99 Amra am (Advanced
Medium-Ra nge Air-ta-Air Miss ile) är
G ripens mest avancerade vapen i luftför
s varsrollen.
Som namnet ange r är den avsedd för
mål på mede lsdistans, vilket innebär att

må let inte behövcr vara vis ue llt synligt för
pi la te n innan roboten avfyras. Med ett
annat utryck kallas detta BYR , Bey ond
Yisual Ran ge.
Efter avfyrningen styr robote n på in
formation liinkad från Gripen för all
se nare med hjälp av ege n radar avsluta
a nfa lle t, vilket m e dger att piloten kan
svänga undan och påbörja nästa uppg if t.
Radam gör också aU roboten är o beroende
av väders ituati o nen.
Den nu ak tuella s kjutnin gen från
Gripen gjordes i ett så kallat skjutfall som
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svenskarna fått välja själva. Det alternativ
som valdes var att anfalla ett mål framifrån
och skjuta från ett höjdöverläge.
Det är ett skjutfall som ställer höga
krav på robotens prestanda. Bland annat
p g a mötandehastigheten i förhållande till
målet är hög och att robotens radar riske
rar att störas av markekon.
Detaljer om skjutvinklar och avstånd är
belagda med sträng sekretess. Men om det
nu genomförda anfallet kan nämnas att det
skedde med ett avsevärt höjdöverläge mot
en målrobot typ RB 06, styrd från marken,
som flög på relativt låg höjd.
Hela förloppet leddes från ledningscen
tralen i Vidsel och registrerades genom
olika mätsystem för senare utvärdering.
Förutom personal från RFN och
Raytheon fanns även generalmajor Mats
Nilsson, t'lygvapnets general inspektör, på
plats för att följa skjutprovet. Efte rft t
uttryckte han sin bel{ttenhet med provens
genomförande och resultat.

Positivt för RFN
Ledningen för RFN har också anledning
att vara nöjd med Raytheons kampanj.
Den norrländska provanläggningen, dri

ven av FMV:s validerings- och valide
ringscentrum (FMV VoVC), vann uppdra
get i konkurrens med prov platser i USA.
Provplatsen utnyttjas inte längre i
samma höga omfattning som tidigare och
ett ansträngt ekonomiskt läge har tvingat
fram nedskärningar på personalsidan.
Därför ser RFN-chefen Nils Widen med
stor tillfredsställelse att Raytheon denna
gång valde just RFN.
- Det känns bra när en amerikansk
industri väljer att använda provpJats Vid
sel, säger Nils Widen.
Relationen med Raytheon påbörjades
1996 inför de första proven med Amraam
och Nils Widen bedömer att det är företa
gets tidigare erfarenheter av samarbetet
med RFN som bäddat för valet av prov
plats denna gång.
RFN har unika förutsättningar för olika
typer av testverksamhet och FMV satsar
nu på att offensivt marknadsföra anlägg
ningen gentemot utländska uppdragsgi
vare. Ett led i satsningen är att överstelöjt
nant Mats Gustavsson arbetar på heltid
med denna uppgift.
Arbetet bedrivs bland annat genom del
tagande i internationella konferenser och
mässor. Bland annat var man represente

rad vid den internationella flygutställning
i Farnborough i somras.

Ytterligare kampanjer
[ flygvapnets och FMV:s ordinarie verk
samhet har ytterligare skjutningar med
Gripen genomfölts i Vidsel. Under en två
veckorsperiod i augusti sköts med RB 75
Maverick, bombkapseln DWS 39 och RB
74 Sidewinder av FMV och TUJAS39 . •

Dubbelt Amraam-skott
Skjutningar med RB 99 AMRAAM har
skett vid ett antal tillfällen under 2002.
Förutom under Raytheons kampanj
under sommaren har det tidgare i år har
det genomförts två lyckade robotskjut
ningar med RB 99 från Gripen.
Även de tidigare skotten avfyrades över
Vidsel-området i övre Norrland och inne
bar att två viktiga milstolpar passerades
i JAS 39-programmet.
Den första av de två skjutningarna
genomfördes i Saabs regi från ett prov
flygplan , dock fluget av den militära pilo
ten Anders Håkansson, provflygare vid
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FMV:FCPF i Linköping. Det viktiga med
just denna skjutning var att det var
första gången som ett "dubbelskott"
med RB 99 utfördes från JAS 39.
Under detta flygpass leddes Gripen
flygplanet i ett framifrånanfall mot
målen som flög an på medelhög höjd.
Den inbördes separationen mellan
målen var några kilometer. Piloten i JAS
39 etablerade som planerat radarmål
följning på båda målen på långt avstånd
och avfyrade i snabb följd en RB 99 mot
respektive mål.
Skjutavståndet var långt, flera mil.
Efter avfyring genomförde målen en

undanmanöver, men båda robotarna
styrde mot respektive mål på avsett vis.
Ny programvara
Det andra robotskottet utfördes i
FMV:VoVC:s regi och var den första RB
99-skjutningen från en serietillverkad
JAS 39. Tidigare skjutprov har alla
genomförts från provflygplan. Skjut·
ningen utfördes med flygplan nummer
39202 som var utrustat med den nya
serieprogramvaran
datorsystemet
benämnd E 15.
Pilot var provflygaren vid FMV:FCPF
Sievert Ohlander. Även detta skjutprov
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RB 99 Amraam hängs på en av vingbalkarna
inför skjutprovet i Vidsel.
Bilder: Peter Liander/ ForsvarelS bild byrå

Kapten Fredrik Susskind från Gripens taktik
utvecklingsenhet, TUJAS 39, blev först att
skjuta den uppgraderade versionen av RB 99
Amraam från Gripen.

genomfördes som ett framifrånanfall,
men som enkels kott, d v s en robot
mot ett mål. Även i detta fall avfyrades
roboten på långt avstånd varefter
målet utförde en undanmanöver,
Robotsystemet fungerade som förvän
tat och ännu ett lyckat RB 99-skott från
JAS 39 kunde inregistreras,
Genom dessa skjutningar verifiera
des JAS 39 Gripens förmåga att med
RB 99 samtidigt bekämpa flera mål på
långt avstånd samt att RB 99-systemet
fungerar som avsett i de serietillver
kade flygplanen,
P-O ALMSTEDT
HÖGKVARTERETS LUFTSTRIDSAVDELNING
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Amraam i korthet

Roboten används av 18 länders flygvapen, och förekommer på flygplanstyper som
F-15 Eagle , F-16 Fighting Falcon , Tornado, Harrier, Eurofighter och JA 37 Viggen.
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Den internationella flygövningen Maple Flag
genomförs årligen vid den kanadensiska bas
en Cold Lake.
Övningen genomförs med simulerade hot
miljöer som anses ligga nära verkliga strids
förhållanden. Besättningarna får därigenom

erfarenheter och kunskaper om egna och
andras flygsystem som är livsviktiga inför
insatser i skarpa operationer.
Sverige deltog i år med TP 84 Hercules
och besättningar ur snabbinsatsförbandet
Swafrap C-130.

AV CLAES SVAHNQV IST FOTO: F 7 TRANSPO RT FLYG ENHET

idigare i år har delar av det interna 199 1 samt Koso vokri sen 1999. l å r var det
tionella
snabbinsatsförbandet 3S:e gå ngen som öv nin ge n genomfördes.
Map le Fl ags öv nin gso mråde , Cold
Swafrap C-130 deltagit i övningen
Lake
Air Weapon s Range, ä r impone
Maple Flag 35 i Cold Lake, Kan ada.
rande.
De t sträcker sig över 1,2 miljoner
Förbandet är till större delen rekryterat
(jämfö rbart med Skåne) och till
hektar
från F 7:s Transportflygenhet i Såten äs,
handahåller
ett luftrum utan restriktioner
men det ingår även personal från andra
Det finn s
för
f
ull
stridsflygmanövrering.
förband och enheter. De svenska de ltaga r
mer
ä
n
350
mål
i
området
samt
radarsän
na i Maple Flag 35 kom i huvudsak från
dare
och
transmittrar
för
att
simulera
luft
F 7, Flygtaktiska kommandot i Uppsala
förs
varssystem
.
och F 21 i Luleå.
Map le Flag är uppdelad i tre till inne
Övningen Maple Flag är uppl agd för att
hå
llet
lika omgångar. I årets övning deltog
den så verkligt som möjli gt ska simulera
ä
r
totalt
elva nationer med cirka 330 fly g
den hotbildsmiljö so m fi nns under verk
medverkade i de två första
plan.
Sverige
liga stridsuppdra g. Denna filosofi kommer
omgångarna.
Varje omgång är på två
ursprun glige n från United States Air Fo rce
veckor
med
totalt
tio övningsdagar.
övning Red Flag. Under Vietnamkriget
Under omgång två, där artikelfölfatta
framkom det a tt 90 procent av all a besätt
ningsförlu ster skedd e under de ti o fö rsta re n deltog, användes cirka 120 flygplan,
uppdragen. Red Fl ag oc h Maple Flag är e n av största omgångarna någonsin.
Syftet med det svenska deltagandet i
därför konstruerade för att simulera dessa
Ma
ple Flag är att i första hand ge Swafrap
tio för sta uppdrag, fö r att ge besättning-.
C-130 en möjlighet att medverka i en stor
arna erfarenhet inna n de sätts in i strid .
Maple Fl ag geno mfö rd es för fö rs ta multinationell övning. Dess utom att öka
gången 1978 oc h har ba ra ställts in tv å fö rm åga n till interoperabilitet oc h träning
gånger, und er kriget v id Pe rsis ka Viken i Nato :s procedurer. För flygbesättningar

T
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är målsättninge n att rea li stiskt öva tak ti skt
uppträd a nd e , i såväl simu lerad som spe
lade hotmiljöer, i samve rk an med andra
nationers fl ygsys tem.
Övningen är Nato "U nclassified", vil
ket innebär atl det är upp till respek ti ve
enhet vad som är he mligt.

Flygplan och uppdragstyper
De fl ygsys tem som ingick i Mapl e Flag 35
var F-4 Phan tom , F-l S E ag le, F-16 Fi g h
tin g Fa lcon, F-1 8 Hornet, Mirage Fl oc h
2000 , Jaguar, EA-6 Prowler, E-3 Sen try,
C- 130 Hercu les oc h KC-13S.
De uppg ifte r som flygplanen i övning
en hade var:
BAl - BalIlejield Air Int erdictiol1, genom
fördes med F-16, F-18, Mirage Fl och
2000 och Jag uar.
CAS - C/ose Air Support, genomfördes
med Jag uar och F-16.
Recce - Recol1l1a issance, genomfördes
med Jag uar oc h Mirage Fl.
OCA - Offensive air support, genomfördes
med F-1 6, F-IS och F-4.
Fl ygv apenN ytt • 3 • 2002

AWACS - Airhorne warning and con /roi
sys/em, genomfördes med E-3 Sen try.
AAR - Air /0 air relue/ling, genomfördes
med KC-13S. (Boeing 707 ).
TRS - TaClical resupply, genomfördes med
C-130 Hercules.
EW - Elec/mnic wwfare , genomfördes
med EA-6 Prowle r.

Uppdragsplanering
Planeringen av uppdrage n leds aven
Packige Commander (PC = in satsleda re)
som har samtliga res urser till sitt förfo
gande.
Varje övningsdag inneh åller en huvu
duppgift som in satsledaren ska lösa. Detta
kan vara uppgifter som att bekämpa luft
värnsställ n i ngar, säkra luftherrav äldet,
skydda transportuppdrag eller att skära av
den tänkta fiendens logistikkedja.
Varje förmåga har en egen Commander
som lyder direkt under pe. I svenskt fall
var detta Transport Commander, Te.
Under denna övning fick Sverige bemanna
rollen som TC vid vartannat företag.
Planeringen av uppdragen pågick i stort
sett kontinuerligt under veckan. Det flögs
två företag per dag, med cirka 90-100
flygplan per företag.
Planeringscykeln såg ut som följande:
• 1300L (lokal tid) sänds en ATO (Air
Tasking Order) ut för nästa dag samt en
ACO (Air Co-ordination Order).
• 1300L sänds även ett utkast ut på näst
nästa dags ATO.
• 1430L kallar Packige Commander till
"Initial Assignment Meeting" och
"Intelligent Briefing". Närvarande är
befälhavare för respektive förmåga med
stödpe rsonal. Syftet med mötet är att ge en
tid sp lan för planeringen samt en möjlighet
till "brainstorming".
Eftermiddagen består sedan av planer
ing och möten för att kunna lägga planen
för morgondagens fötmiddagsflygning.
Samtidigt genomför eftermiddagens
Package Commander sitt uppdrag.
Omedelbart efter uppdraget tar han emot
en ATO för nästa dag. Uppdraget planeras
pr\ morgonen samma dag som det ska
genomföras. Detta innebär att det kontinu
erligt pågår planering av uppdrag .
Fl ygvapenNytt • 3 • 2002

Två Hereules i samver·
kan under övningen
Maple Flag i Kanada.

Flygteknikern löjtnant
Henrik Bergman redo
för start.

Underättelseofficeren
löjtnant Camilla Piiri
mets ger information
om det kommande
övningspasset över
CLAWR, Cold Lake Air
We apans Range.

--

29

--~-,.,

Lake sedd från en
annorlunda vinkel,
utkiksplatsen i
förarkabinens tak.

En av de svenska besattningarna som deltog i Maple F/ag.

En svensk TP 84
Hercules parke
rar efter ett av
övnings passen.

Artikelförfattaren kapten Clas SVClnqv/s t pla
nerar nästa pass.

Mirage 2000
från Frankrike
på Gold Lake.

En av de amerikanska F-16 Fighting Falcon som tillhörde
Maple Flag-övningens motståndarsida.

Lastmastama luj/naM Pär Svensson ocll kapten Jesper
Schlelmann·Jenssen poserar framför TP 84 Hercules.

Skogsbränder härjade pa
manga platser i övningsomradet.
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06.30 eller 12.30 med en gemensam sam
ling för de deltagare som ska övas.
Agendan presenteras och bÖI~ar med
närvarokontroll. De namn som används på
respektive enhet får en osökt att tänka på
filmen Top Gun. Här finns namn som
Weasel, Thunder, Samurai, Pastis, Ghost,
Cowboy, Razor m fl. Detta är ett väl
tillämpat system inom Nato och de delta
gande enheterna vet t ex vad Samurai har
för flygplan och uppgifter.
Vi svenskar har inte samma typ av
"callsigns". Övningsledningen skapade en
åt oss, "Santa". Ett namn som gav upphov
till en slogan, "Santa always deliver".
När alla deltagare är inräknade, går
meteorologen igenom dagens flygväder
och direkt efteråt tittar man på övningsom
rådet och dess restriktioner.
Eftersom det har varit väldigt torrt
under hela våren, var det stora restriktio
ner i övningsområdet p g a bränder. Vid
övningens slut var halva övningsområdet
avstängt av denna orsak. Detta berodde
dock inte på Maple Flag, det hade brunnit
i området hela våren. Kanadensarna är
vana att hantera problemet, men det tar tid
och är resurskrävande.
Det finns även en punkt för ATC
(flygledaren) på agendan, de tar upp hur
verksamheten ska gå till på flygplatsen
samt vilka radiokanaler och frekvenser
som ska användas.
ATC har en stor uppgift att lösa när det
tillämpas "Silent Launch", vilket innebär
att samtliga flygplan startar radiotyst.
"Silent Launch" är en taktik som kan ge
ett överraskningsmoment gentemot mot
ståndarna, då man alltid måste förvänta sig
att det pågår någon typ av spaning/sig
nalspaning mot en krigsflygbas. Det är
imponerande när cirka JOO flygplan startar
inom 30 minuter - helt radiotyst.
När väder, övningsområdet och ATC iir
avklarat, tar PC över samtidigt som B
sidans deltagare lämnar briefingen. Nu
Den färdiga lösningen på uppdraget pre
senteras i en svindlande fart, så det gäller
att hänga med. PC tar hjälp av sina under
ställda befälhavare för att presentera hur
t ex SEAD eller transportflyget ska lösa
sin uppgift.
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skämt.
Karaktäristiskt för dessa genomgångar
är att de genomsyras av effektivitet och
flygsäkerhetstänkande.

Realistiskt scenario
Flygningen i övningsområdet sker enligt
taktikens grunder. För att överleva krävs
uppmärksamhet och en lämplig taktik. Om
man gör för många misstag så kan man
räkna med att bli simulerat bekämpad.
De som simulerar B-sidan är ti II stor
del från USA och kallar sig US Aggres
sors. De åker runt på de olika Flag
övningarna och använder mestadels F-16
Fighting Falcon, målade som Su-27 och
MiG-29.
B-sidan består även av övade luftvärns
enheter från olika Nato-länder.
Transportflyget är väldigt beroende av
att det banas väg för sitt uppdrag. Jaktflyg
skyddar, attackflyg sJår ut markhot samt
telekrig stör ut radar och sensorer för mot
ståndaren.
I ett scenario SOm använts i Maple Flag
35, är transportflyguppdragen oftast s k
"HVAA - High Value Air Assets", vilket
innebär att de ska skyddas till varje pris.

Debriefing
När uppdraget är genomfört sker en utvär
dering inom respektive förmåga. Därefter
samlas alla i storforum där PC går igenom
uppdraget och utvärderar. Ä ven B-sidan är
med och ger både ros och ris.
Elfarenheter från gårdagens flygningar
finns ute inför nästa dags flygningar och
tillämpas direkt. Snabb feedback och tak
tikanpassning.
Under övningen pågår ständigt planer
ing och genomförande parallellt, vilket
gör att övningsutbytet blir optimerat.
Tempot är mycket högt och sätter de
svenska besättningarna på prov i bl a eng
elska, flygterminologi och taktik.
Planeringen och flygverksamheten som
genomförs under övningen speglar vad
som har använts under större operationer,
såsom i Kuwait, Kosovo och Afghanistan.
Eftersom övningen pågår under tio

mycket givande. Det simulerade hotet i
övningsområdet är extremt högt och en
C-130 Hercules i ett sådant område är
mycket sårbar.
Transportflygresurserna måste samar
beta med de olika "commanders" för att
säkerställa att man blir skyddad under
uppdragen. Detta kan innebära att det
måste bekämpas mål längs flygvägen samt
stöd med störning och jaktskydd etc.
Bekämpningar är inte ovanliga, men
det tillhör övningen. Det skapar en lärdom
av vad systemen klarar och för vilket stöd
som erfordras vid olika uppdrag.

Kunskap och materiel
Sverige ställer transportflygresurser i form
av Swafrap C-l30 till det internationella
samfundets förfogande, efter ett beslut av
Sveriges riksdag. I verkl igheten kan detta
innebära att Swafrap C-130 sätts in med
mycket kort varsel.
Dagens flygsystem är avancerade, men
planeringen görs ändå på tavla och karta.
Det är denna metodik och kunnande som
är livsviktig att ha om man ska delta i
skarpa operationer. Övningar typ Red Flag
och Maple Flag ger besättningarna erfa
renheter som inte kan erhållas vid övning
ar i Sverige. Därför är svenskt deltagande
i dessa internationella storövningar nöd
vänd igt för att det svenska förbandet ska
vara trovärdigt.
Det är inte den som har den bästa mate
rielen som vinner - det är den som bäst vet
hur man utnyttjar sin materiel samt vad
man behöver för stöd under olika uppdrag.
När det väl kommer til I genomförandet
skiljer det sig mycket mellan olika länders
materiel. Vissa har hjälmsikte, datalänk
och BVR-kapacitet m m. Det som är vik
tigt för Swafrap C-130 är att kunna kom
municera med andra länders enheter och
ledningssystem. Härför krävs en Nato
kompatibel radio med hoppfrekvenser
samt Nato-kompatibelt igenkännings- och
identifieringssystem (IK/IFF). Men dessa
funktioner saknas i våra svenska TP 84
Hercules.
•
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En flygräddningsepok är över

Super Puman
lämnar Visby

För första gången sedan 1960-talet finns det inte längre
någon militär räddningshelikopter fast stationerad i Visby.
FlygvapenNytt var med på en av de sista räddningsövning
arna innan det civila Norrlandsflyg övertog uppdraget.
AV PETER LI AN DER

E

n militär rädd nin gs he likopter base
rad på Gotland har under fl e ra
decenni e r va rit en självklarhet.
Men i en tid präglad av fö rändrin gar gälle r
inte det längre och omprioriteringar av
Försvarsmakten s helikopterresurser har
bland annat gjort att baseringen dragits in.
Gotland blir förvisso inte utan rädd
ningshelikopte r, ett av tal har slutits mellan
Sjöfartsverket och det civ il a helikopter
företaget Norrlandsfly g .
Ursprun g ligen var det flygvapnet som
började basera e n räddningshelikopter på
ö n. Sedan 1967 har baseringen varit fast
och de t var dåvarande Svea fl ygkår, F 8,
på Barkar by som hade uppgifte n.
För perso na len innebar de t att man

Magnus Persson, Martin Frick, Mikael Dellrud,
Björn Zacharoff och Wilhelm Jungwart ingick i
en av de sista beredskapsbesättningarna på
Bilder: Peler Uander/Försvarels bildbyrå
Gotland.

turades om att veckovis ha beredska p dyg
net runt. Helikoptern av typ HKP 4 kunde
servas i en mindre hangar. Sedan F 8:5
nedläggning 1974 är det mestadels besätt
ningar F 17 i Ronne by som ha r haft
Gotland som en naturlig del av sin vardag.
Totalt har 2362 skarpa rädd nings upp
drag utgått från Visby-basen.

Två larm i veckan
FlygvapenNytt passade på a tt besöka
Visby-basen under en av de sis ta bered
skapsveckoma. På plats fanns flygvape
nofficerare från andra helikopterbataljo
nen och dess SAR-kompan i Uppsala.
De fem besättningsmed lemmarna går
klädda i sin fly gutrustnin g. Det är pilote r
na major Björn Zacha roff och flygingen
jör Magnus Persson , syste mo pera töre n
kapten Mikael Dellrud , fä rdmeka nikern
löjtnant Martin Frick och den värnplik
tige ytbärgaren Wilhelm Jungwart.
Det framkommer snabbt att alla tri vs
med både sina jobb och Gotlandsbase
ringen. De känner att de utgö r e n viktig
resurs för hel a samhä llet. Till nackdelarna
hör att vara borta hem ifrån och familjen
under en hel vecka.
En HKP 10 Super Puma, står fulltankad
och starkla r i en hangar, som även rymmer
en sektion med kontors- och sovrum. Det
förekommer ingen militär flygverksamhet
i området denna dag, men eftersom man
även ha r sjöräddnin gs bered skap är bered
ska ps nivå n satt till 15 minute r.
Unde r icke tj ä ns tgörin gs tid är kravet att
besättningen ska vara på basen inom 45
minuter.
Under åren på Gotland har åtsk illiga
fl ygräddningsi nsatser ge nomförts. Mag- ......

Pos itionerna för alla insatser finns marke
rade med nålar på två stora väggkartor.
Insatsfrekvensen har av naturliga skäl
skiftat, men han uppger att i genomsnitt
larmas helikoptern cirka två gånger i
veckan. Tiden där emellan ägnas åt egen
träning, utbildning och övningar, även i
samarbete med sjöräddnings- och sjuk
vårdsenheter.

Vinschövn ing
Denna dag står en vinschningsövning på
flygprogrammet. Den ska ske i samarbete
med ett mindre sjöräddningsfartyg.
Färdmeknikern Martin Frick bogserar
ut helikoptern till den lilla startplattan,
besättningen går ombord, motorerna star
tas och snart är vi i luften. Det lilla farty
get ligger och gungar på vågorna några
kilometer utanför Visbys hamn och pilo
terna har trots gråvädret inga problem att
lokalisera den visuellt.
Det blåser från sydvä st och efter an
flygningen hovrar helikoptern på 40 fots
höjd och med nosen mot vindriktningen
strax akter om fartyget.
Martin Frick förebereder vinschningen
genom att öppna den stora sidodörren. I
vinschen hänger en styrlina med en tyngd
i änden som firas ner till fartyget och
fångas aven besättningsman.
Färdmekanikern tar in vinschens krok i
kabinen. Därefter hjälper han FY-Nytts
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sätta mi g på golve t, med benen över kan
ten. Till vänste r om mig sitter o peratö ren
Mikael Dellrud , som manövrerar he likop
tern i Jängd- och sidledd med e n joys ti c k.
Jag nickar när de två besättnin gs mä nn en
gör tummen upp , tittar upp mot vin sc hen,
ser hur linan sträc ks och känner hur jag
lyfts utåt oc h lämnar heliko pte rn .
Åker neråt i den krafti ga rotorvinden,
stundtals roterande, oc h hänger med arm
arna tätt längs kroppe n och hä nd e rn a sam
manhå llna över magen . Titta r ne r mot fa r
ty get och ser hur besättnin gs ma nne n käm
par med att dra i s tyrlinan för a tt jag ska
komma rätt. Jag anar s nart att han ä r ovan ,
för de t är inge n rak nerfä rd som sker.
Närmar mi g fartyget, me n börj ar också
glida fram och tillbak a i sidl ed. Blir efter
ett ryck hän gande under några sek und e r,
men känner snart att det bär neråt ige n.
Under svag rotation ser jag plötsligt
fartygets master under mig , de börjar
komma obehagligt nära. Försöker hålla
dem i sikte, men de försvinner bakom mig
när jag plötsligt känner ett rejält ryck över
ryggen. Förstår att Martin Frick tillfälligt
stoppat vinschen och jag glider snabbt bort
från masterna och hamnar återigen akter
om fartyget. Försöker hålla det inom syn
håll , men rotationen fortsätter och situa
tionen känns lika ovan som den är.
Från fartyget fortsätter dragandet i st yr
linan och jag näimar mig däcket allt snab
bare. Förbereder mig för att eventuellt

gå r till passe ras den utan komplika tioner
och plöts li gt s tå r jag på däcket.
r nästa mome nt firas ytbä rga ren Wil
helm Jungwart ne r oc h de t märks på hans
sä tt a tt agera med tecken till vinschsköta
ren att det ä r en vä lbekant si tuation.
La ndninge n blir dock lite problematiskt
och han blir ligga nd e på relingen und er
några sekunder innan han lyfts upp något
och slutligen land ar på däcket. Där ko pp
la r han vant ihop sig med en perso n f rån
fa rtyget. Tillsammans vinschas de upp till
heli ko ptern för att sedan vinschas ner igen.

Givande övning
Efter ytterligare några vinschningar avslu
tas öv nin gen oc h Björn Zacharoff styr till
baka mot Vi sby f lyg pl ats. Efter la nd
nin gen vid tar det vanliga eftersnacket om
hur övningen för löpt.
Martin Fri ck tyckte att min nerv in
sc hning varit kompli cerad oc h såg den
som e n giva nde erfaren het:
- Kill en på båten drog inte ti ll räck ligt
hårt i styrlinan, därför c irk lade du ibland
runt med en diameter på cirka tio meter.
Då är det inte lätt. rbl an d är det också svårt
för mig att bedöm a höjde n och därför blev
det lite ryckigt ibland.

Framtidsoro
Besättningen uttrycke r besv ikelse över att

Ytbärgaren Wilhelm Jungwart låser vinschselen inför uppvinschningen till helikoptern.
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den skarpa räddningsuppdrag som utgår
från Gotland ger mera erfarenhet än van
liga övningar.
När Gotlandsbaseringen upphört kom
mer den militära räddningsberedskapen i
stället att finnas på andra helikopterbatljo
nens hemmabas Berga i Stockholms södra
skärgård.
För räddningsuppdrag i de östra del
arna av Österjön innebär det att tiden för
anflygningen från Berga i jämförelse med
Vi sby blir cirka 45 minuter längre. Björn
Zacharoff, som är chef för SAR-kompa
nie t i Uppsala, befarar att antalet skarpa
uppdrag därför kommer att minska efter
som den civila Gotlandshelikoptern tar
över en del av uppdragen.
- Kvaliteten på övningarna blir säkert
likvärdig när vi står på Berga. Om antalet
skarpa räddningsi nsatser minskar drabbar
det på si kt besättningarnas sam lade erfa
renhet från rikti ga räddningsuppdrag, vil
ke t naturligtvis inte är bra. Kraven på oss
under de uppdrag vi kommer att genom
föra blir ju inte läg re , säger Björn
Zacharoff.
- Jag oc h många av mina kollege r anser
det självklart att Försvarsmakte n har en
f1ygräddningsorga nisation med hög kom
petens, det är till ny tta för he la samhället.
Men det finns risk fö r att de n verksamhe
ten framöver inte kan ges tillräck ligt hög
pri oritet i re lati on till He likopterflottilje ns
•
övriga uppg ifte r. De t ä r oroande .

Major Björn Zacharoff på förarplats i HKP 10.
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Den internationella övningen Nordic
Peace 02, som i år genomfördes i
Sverige, involverade även flygstridskraf
ter. Helikoptrar, strids- och transport
flyg från flera länder övades att sam
verka i olika roller. Merparten var base
rade i Sverige, men flyg baserat i
Finland deltog också.
AV PETER LIANDER
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Skademarkörer anländer med en norsk Bell 412 för vidaretransport med TP 84 Hercules under
Bilder: Peter Liander/ Försvarets bildbyra
övningen Nordic Peace 02.

Lastfällning från 400 fots höjd från TP 84 Hercules mot en må/markerIng på marken.
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öv nin ge n N o rdi c Peace 02 i
S ver ige. Ö vnin gen, so m ge no mfö rdes i
" pa rtne rska p fö r f reds and a", foku se rade
på c ivil -mili tä r sa m ve rka n, C imi c, oc h
samlade c irka 3800 militära och c ivila de l
tagare frå n de nordis ka oc h balti ska län
de rn a sa mt S tor bri ta nni e n.
Öv nin gsscena rio t kan beteck nas som
av "B a lkan-ty p", där insatsern a konce ntre
rades till stöd och s kydd av c ivilbefo lk
nin g. S wed int i Söde rtä lje var centrum för
öv nin gen, so m bedrevs i Söderma nl a nd
och på Östersjön.
Flygs tyrk o r i form av he liko ptra r, trans
port- och s tridsflyg pl an fr ån flera lände r
deltog i öv ningen. I relatio n till övnin ge ns
storl ek va r fl ygva pnets de ltaga nde enhe ter
både få oc h sm å. Me n fö r de n skull va r
ö vnin gen inte mindre viktig fö r d e n
be rö rd a pe rsona len. M å nga av dem ingår i
de två in ternatione lla snabb insatsfö rba n
den (S wafrap).
Kjul a- basen utanfö r Eski ls tuna bem an
nades bl and ann a t me d bas pe rsonal ur

förbund .

Basering i Uppsala
Fl ygva pnets fly ga nd e e nhe te r hade F 16 i
Uppsala so m bas. På pl a ts fa nn s två
He rc ul es, e n svensk TP 84 oc h en brittis k
C -1 30 C 3 f rå n Lyneha m Transpo rt Wing .
D är fa nns också AJSF 37 Vig ge n från
första divisione n, "Urban Röd" , ur F 2 1 i
Luleå. Di visio ne n flög med e n rote , två
flygpla n, upp till fe m pass pe r dag. En
uppgift som kräv de e n kä mpa in sats av den
få taliga te kni ska personal sty rka n.
U p pdrags type rna med Vi gge n varie 
rade, exempelvis renodl ade fotos panings
uppdrag mo t markm1l1såväl som att age ra
i roll en so m anfa ll ande j akt i sa möv nin ga r
med de n brittiska He rc ules. På program
me t stod oc kså sam öv nin gar med fin ska
f lyg plan av type rn a H a wk oc h F-I 8
Ho rnet, som ope rerade från Fi n la nd .
Avs tå ndet från U ppsa la lill öv ningens
hu vudo mråde i Södermanl and är kort. Fö r

nav ige rin gsfly gningar in na n m åle n fo to
g rafe rades.
De svens ka oc h britti ska transpo rtfly
get samverkade vid ett fl e rta l tillfä lle n.
In satserna le dd es centralt från s ta be n i
Södertä lje, där dess A ir Ope rati o n Center
(AO C) enligt Natos rutiner beo rd rade upp
drage n vi a ATO (A ir Tas kin g O rd er) till
tra nsportflygets så ka ll ade Fl ight Ope ra
ti o ns- kontor i Uppsala. D ä r fö ljdes varje
flyg ni ng upp oc h pl a ne ringssc he ma t
kund e utläsas på e n stor wy te boardtav la.
De t gällde även fl ygpassen med Viggen.
Uppdrage n so m ge nom fö rd es med
He rc ules bes tod bland ann at av fä llning av
last fr ån lufte n. Anflygnin g arn a skedde
so m nav igeri ngsöv nin gar över Uppl and
oc h Väs tmanl a nd innan man nådde tra kte n
av Sträng näs oc h fä lte n d är las te rn a sk ull e
fä llas med hjälp a v fa ll skärn1 ar.
Under nav igeringsfl yg ni nga rn a höll s
re lat ivt låga fl yg höjd er, c irka 300 me ter,
oc h med någ ra kilome ters luc ka me llan
fl yg pl ane n. Vä l över m å le t gällde de t att

845
Kju la-basen utanför Eskilstuna. En finsk helikopter typ Mi-8 Hip an länder med
skademarkörer för vidarebefordran med svenska och brittiska Hercules. Nedan
montera r sjukvårdspersonal båra r i lastrummet i TP 84 Hereules.
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Höjdpunkten för denna typ av uppdrag
kom i slutet av övn ingen, då de respektive
ländernas besättningar sk ulle fälla olika
typer av last över samma fä lt inom loppet
aven minut.
De båda tlygplanen flög in frå n olika
hål I. Den brittiska först, tätt följd av den
svenska. Från det första flygplanet fällde s
ett stOJ1 ko lli , som ham nade nära mål mar
keringen på marken.
Svenskarna flög in över grusväg som
korsade fältet och fällde en stor mängd
kollin längs väge n. Hur det S[lg ut kan ses
på fö regående uppslllg, som synes med
"träff i målet" .
Kapten Kent We rneho lm, lastmästare i TP 84 Hercules, målspanar under ett uppdrag i den inter
nationella samövningen Nordic Peace 02.
Bilder: Peter Liander/ Försvarets bildbyrå

Många helikoptrar
Cirka 20 helik opt rar var base rade på
Kjula-basen , aven varierande typflo ra.
HKP 11 !Bell 412 fann s i svensk och norsk
uniform , från Finland kom ett antal Mi-8
Hip oc h Hughes 500.
Helikoptrarna kom till användning till
en mängd skiftande uppdrag oc h i stor
omfattn ing. En norsk besättning uppgav
under mitten av den andra övningsveckan
att de dittill s hade flugit cirka 20 timm ar.
Under en av övningsdagarna simul era
des en omfattande tågo lycka' utanför
Strängnäs, som genomfördes på ett rea li s
tiskt sätt med vä lsminkade skademarkörer.
Somliga av dem evakuerades från olycks
pl atse n med helik opt rar och flö gs till
Kjul a- base n utanför Eskil stu na. Här mötte
sjukvårdspersonal som dessförinnan hjälpt
till att iordnin gställa bårplatser i Hercules,
i vi lken de skadade därefter transportera
des vidare.
Ett annat exempel där en helikopterin
sats samordnades med tungt transportfl yg
var en fÖlf lyttning av ett kom pani amfibie
so ldate r. De blev hämtade med he likoptrar
från sin grupperin gs plats i trakten av
Nyköping, fl ögs till Kjula där de än trade
en Hercu les för vidaretransport till Visby.
En procedur som senare upprepades i
omvänd ordning under återtransporten.
Den gav således ytterligare ett övnings
tillfälle där det gä llde att koordinera olika
typer av insatser, sinsemellan beroende av
varandra och med deltagare från olika län
~r.
•
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En brittisk Hercules-navigatör förbereder ett
flygpass över Mellansverige.

Kapten Carstein Martinsson tjänstgjorde i
Flight Ops vid F 16 i Uppsala.

En flygtekniker från F 21 i Luleå i awa ktan
på motorstart aven AJSF 37 Viggen.
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för 40 år sedan

SMS till jakten
När man talar om stridsledning av JAS 39 Gripen från StriC
med ~jälp av tal radio och avancerad dataöverföring, så höjs
inga ~gonbryn i Sverige. Men internationellt väcker det fort
farande förundran att Sverige utvecklat denna teknik i över
fyrtio år.
AV BJARNE DARWALL
BILDER: FLYGVAPENNYTTS ARKIV

et var med rösten som enda hjälp
medel som radarjaktledarna under
19S0-talet ledde jaktplanen til I
kontakt med sina mål. Stor inlevelseför
måga krävdes för att "måla upp" scenariot
i luften för flygarna. Flygplanen uppträdde
som ljusa punkter på den' svarta radarskär
men, och det gällde för radarjaktledaren
(njal) att beordra rätt styrkurs på jaktflyg
planen för att de till slut skulle träffa på
målfiygpl.anen.
När J 3S Draken infördes förändrades
kraven. Man behövde bland annat nog
grann , kontinuerlig höjdmätning och möj
lighet alt preci sionsstridsleda flera enheter
samtidigt - inte bara med tal, utan även
med slyrdata.

D

Banbrytande teknik
mitten av ] 950-talet hade tekniken
utvecklats så mycket att man började fun
dera på hur datameddelanden sk ulle kunna
sändas från marken upp till flygplanet.
Med hjälp av dessa så kallade styrdata
skulle stridsledningen kunna fungera även
om talradion var störd.
Stockholmsföretaget Standard Radio &
Telefon AB fick i mars 1959 uppdraget att
konstruera ett sådant syste m. I anslutning
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till de stora radarstationerna PS-08 skulle
stora så kallade op-rum byggas, varifrån
såväl stridsledning som luftbeva kning
skulle bedrivas. Trots att det till s tor del
fortfarand e rörde sig om analog teknik var
de nya kommunikations- och prese nta
tion slös ningarna så banbrytande att de
kom att kallas "S tril 59". Vektorer, sym
boler och e n elektronisk kartbild lyste på
radars känna rna samtidigt som den halvau
tomatiska målföljningen höll reda på alla
flygplan inom radarns räckvidd.

Från marken till luften
Styrdata kunde sändas till Draken från och
med version J 35B, där de togs emot aven
utrustning kallad "Flugan". Med en kort
ton i hörlurarna uppmärksammades föra
ren på att ny information sänts från op
rummet, beläget åtskillga meter under
markytan.
Det som skickades var i allt väsentligt
samma information som radarjaktledaren
sade på tal över radion. Den visades sedan
på flera indikatorer i kabinen - i f Olm
symboler, visare, spaltmätare eller till och
med som text. 31 olika textmeddelanden,
" di sk reta kommandon", fanns att välja
mellan: " Nytt mål", "Sväng", "Avbryt"

med flera, som skickades samtidigt som
radarjaktledaren sade dem.
Antalet var tyvärr för litet, men proble
met löstes genom att ma n s kickade olika
kombinationer av textkommandon.

Radarbiträde
Till radarjaktledarens hjälp fanns radarbi
trädet. Tjäns ten kunde även innehas av
kvinnor, som senare ofta blev bland flyg
vapnets första kvinnliga rrjalar. Biträdet
såg he la tiden till att radarjaktledaren hade
seku ndfärsk information om bland annat
bäring och avstånd till fienden.
Datan fanns att läsa på en speciell
tabellindikator vid sidan av arbetspositio
nen, och med lite elfarenhet visste radarFlygvape nNyll • 3 • 2002

Den stora antennen på radarstationen PS-OB.
T v; Radarjaktledare och ett kvinnligt radarbi
träde leder ett jaktfJygföretag någon gång
under 1960-talet. Kommunikationen skedde
bland annat genom textmeddelanden.

biträdet när det var läge att störa den lätt
stressade njalen I
Med hjälp av två rattar kunde man på
skärmen lägga ut en linje mellan det egna
jaktflygplanet och fienden. Den kunde
även användas för att markera en styrkurs
för jakten, men radarbiträdet (eller radar
jaktledaren) utnyttjade den för att peka ut
fienden. Låg den helt rätt kunde man till
och med rikta in Drakens radarlob, så att
jaktradarn fick låsning nästan i samma
ögonblick som den öppnades! Rätt använd
sparade funktionen många viktiga sekun
der i den snabba striden.
Med hjälp av symboler och vektorer
kunde alltså målet pekas ut grafiskt på
flygplanets indikatorer. Om föraren upp
täckte flera mål låg symbolen från radarFlygvapenNytt • 3 • 2002

jaktledaren på det prioriterade målet.
Risken för vådabekämpningar och miss
förstånd blev därför mycket mindre.

Taktiken utvecklas
Radarstationerna PS-OS och indikator
system m/59, som op-rummet med dess
utrustning benämndes, lades ned i slutet av
1970-talet. Sedan drygt 15 år hade då Stri l
60 med sina stora luftförsvarscentraler och
radargruppcentraler byggts ut. Styrdata
ledningen av J 35 Draken, och senare även
JA 37 Viggen, utvecklades med tiden, och
till den senare kunde ännu fler textkom
mandon och grafiska symboler siindas.
Med bättre prestanda på den flygburna
jaktradarn förändrades även det taktiska

tänkandet och radarjaktledaren fick i vissa
övningar en ny roll. Det var fortfarande
viktigt för radarjaktledaren att ha uppsikt
över närområdet och varna för fientlig
jakt, samtid1igt som civila flygplan passe
rade området och behövde tas ut separa
tion till.
Idag är det svenska flygvapnet inte
ensamma om att skicka information frun
marken till luften. Flera länder har tekni
ken, men det sätt som Sverige utnyttjar
den på är fortfarande unikt. Om detta vitt
nar militära studiebesök från hela världen.
Över 40 års erfarenhet borgar för att flyg
vapnet även i framtiden ligger på framkant
i detta avseende.
•
ARTIKELFÖRFATTAREN ÄR LÖJTNANT OCH
FLYGSTRIDSLEDARE VI D F 7 ISATENÄS
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Intensivt flygande på Frösön
Vid F 4 på Frösön flygs det
för fullt. Flygtidsuttaget för
året är planerat till 2 100
timmar JA 37 samt 600 tim
mar SK 37, Första divisio
nen genomför grundläg
gande flygslagsutbildning
(GFSU) med sex elever och
fortsatt flygslagsutbildning
(FFSU:Y) med två piloter
medan andra divisionen
genomför typinflygning (TIS)
med elever,
Men resurser för att be
driva effektiv flygtidsproduk
tion vid F 4 på Frösön har
under året varit begränsade,
Till stor del beror det på den
sedan ett år tillbaka pågå
ende Gri pen-anpassningen
aven av hangarerna,
Ombyggnationen har in
neburit att a II flygverksam
het med JA 37, SK 3 7, SK
60 och HKP 10 vid flottiljen
har koncentrerats till en han
gar, Flygunderhållsenheten

Major Göran Malmberg, chef för Flygunderhållskompaniet vid F 4
på Frösön , och divisionschefen major Gabor Nagy kan glädjas åt en
intensiv flygverksamhet vid flottiljen,
FotO: Göran Car/sen

har därför tillfälligt organise
rat sig med ett FU-kompani
och bedrivit så gott som all
verksamhet i en hangar med

tillhörande platta, Det är
med andra ord ingen över
drift att säga att det har varit
trångt för både personal och

materiel. Dessutom har de
cirka 45 flygtekniker som är
utbildade på JAS 39 genom
fört praktiktjänstgöring om
åtta veckor per man under
året,
De båda divisionerna har
koncentrerats till divisions 10
kalerna i en och samma
byggnad, Trots detta ligger
flygtidsproduktionen över
planering , I början av sep
tember passerades 2000
timmars flygning,
Förutom en tydlig priori
tering av flygtidsproduktio
nen vid flottiljen har en fram
gångsfaktor just varit de be
gränsade utrymmena, Detta
har lett till att rutiner och
samarbetsformer inom och
mellan enheter utvecklats,
Resultatet så långt är ett
bra exempel på lagarbete
som inspirerar till fortsatta
framgångar vid flottiljen,
URBAN ISBERG

Den sista omgången
Viggen-elever (?)
Efter semestern anlände tio förväntansfulla elever till andra
divisionen vid F 4 på Frösön, Under cirka sex månader kom
mer de att under fyra skeden flyga växelvis SK 37 (dubbel
kommando) och JA 37 (ensitsigt),
Enligt planeringen är dessa elever de sista som kommer
att utbildas på Viggen-systemet,
På bilden ses merparten av elevkullen, Bakre raden från
vänster: Johan Lindqvist lärare, Michael Hård, Marcus
Jakobsson, Peter Wirenstedt. Nedre raden : Olof Stenbergh ,
Patrik Lindblad, Jakob Carlen, Henrik Wänseth,
Saknas på bilden gör Martin Hambraeus och Johan
Sparrdal.
PER BRODD
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Saab:s UAV
i luften
Kommer nästa flygplan från
Saab att vara o.bemannat?
Kanske, företaget har under
några år arbetat med olika
koncept för UAV:er (Unman
ned Aerial Vehicle).
I samarbete med Försva
rets materielverk har Saab i år
genomfört provflygningar med
en UAV-demonstrator inom ett
koncept kallat SHARC (Swe
dish Highly Advanced Rese
arch Configuration). Dessför
innan har farkostens flygegen
skaper testas i vindtunnel hos
FOI i Bromma .
Demonstratorn är en för
enklad variant av SHARC, som
tagits fram i syfte att få ut
ökad kunskap om UAV
system, dess utformning
samt praktisk erfarenhet av
flygning. Efter utvärdering av
flygningarna kan utvecklingen
mot verkliga obemannade far
koster bli verklighet inom de
närmaste åren.
UAV-system antas bli allt
viktigare i framtidens nät
verksbaserade försvar, som
komplement till bemannade
flygplan, fartyg och mark
stridsförba nd.

F21 mot 1000 timmar Gripen

Vid F 21 i Luleå pågår omskolningen till JAS
39 Gripen i hög takt. Flygningarna från hem
mabasen i Kallax påbörjades i större omfatt
ning efter påsk, när piloterna var klara med

Femkampsguld
Saabs UAV-demonstrator som har
provflugits.

Foto. Per KusMk/Saab

Flygvapnet deltar i
internationella övningar
Under hösten deltar flygvapnet i flera internationella
övningar. En tysk Tornado-Division besökte F 4 på Frösön i
mitten av september, och samövade med en Viggen-divi
sion .
F 4 deltar också med JA 37 Jaktviggen i den holländska
övningen Frisian Flag, som genomförs i oktober. Bland
övriga deltagande länder märks Finland , Norge Tyskland
och USA.
F 10 i Ängelholm blir engagerat med JAS 39 Gripen i
övningen Nordic Airmeet, som sker i Norge i oktober.
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sin inledande utbildning vid F 7 i Såtenäs.
Den 31 juli passerades 500 flygtimmar vid
Urban Blå. På bilden ses flygtekniker och
piloter - gänget som gjorCet.

Traditionen med svenska framgång i militär flygfemkamp
består. Årets VM avgjordes i Frankrike, där Niklas
Isaksson från F 16 i Uppsala vann sin andra guldmedalj.
Peter Carlsson, F 16, blev tvåa och Jonas Rohlen ham
nade på fjärdeplatsen.
I lagtävlingen segrade återigen Sverige , för 29:e
gången sedan 1954. Värt att notera är även att Niklas
Isaksson seger resulterade i den 30:e individuella guld
medaljen till Sverige.

Ny helikopterchef
Överste Mats Westin är
sedan den 1 september chef
för Försvarsmaktens helikop
terflottilj . Företrädaren kom
mendör Håkan Neckman
övergår till Försvarets materi
elverk (FMV).
Mats Westin har ett förflu
tet inom marinflyget och har
bl a varit chef för 11:e heli
kopterdivisionen på Berga.
Närmast kommer han från
FMV.
FOTO: LENA HOLMGREN

43

Flygva net på RAF Waddington
En av årets större flygupp
visningar i England ägde rum
på RAF Waddington utanför
Lincoln. Sverige represente
rades av JAS 39 Gripen i
flygprogrammet och S 100B
och tvåsitsiga JAS 39B i
markutstä lin ingen.
Delegationschef var över
stelöjtnant Jan Wikström ,
teknisk chef på F 7. Major
Tomas Hermansson från F
16M höll i S 100B. Från de
båda förbanden kom också
tekniker, operatörer och de
piloter som skötte markpre
sentationerna och under
hållet på flygplanen.
Det var andra gången
Sverige deltog på Wadding
ton. Övriga länder var Nya
Zeeland, Australien, Tysk
land, USA, Frankrike, Dan
mark, Schweiz och Italien för
att nu nämna flertalet. De
båda uppvisningsdagarna

präglades av hyfsat bra
väder och den svenske upp
visningspiloten kapten Mar
tin Birkfeldt kunde genom
föra sitt täta program fullt ut.
De svenska inslagen
väckte stor uppmärksamhet
bland publik och medier.
Svensk presschef var major
Håkan Brandt från F 7 som

genast upprättade nära kon
takter
med
framförallt
loka Ipressen.
Temat för den svenska
markutställningen
var
Flygvapnet 2000 och flera
tidningar, radio och TV be
skrev den svenska försvars
modellen i en förändrad
värld.

Den svenska gruppen be
stod av ett trettiotal flygva
penambassadörer vilka i
penningbesparande syfte
inkvarterades i sommartom
ma studentrum på Lincoln
University.

T EXT OCH FOTO, LE NN ART BERNS

F 10 producerar in i det sista
Trots den förestående omlo
kaliseringen av verksamheten
vid F 10 i Ängelholm har pro
duktionen fortfarande varit
intensiv under året. Flygunder
hållskompaniet har som regel
ställt upp åtta Gripen på linjen
och flygtidsproduktionen låg
under augusti på mellan 45 
50 flygtimmar i veckan.
I mitten av augusti hade
inflygningen av piloter från
F 17 i Ronneby avancerat till
det tillfälle då de 14 eleverna
kunde göra sin första ensam
flygning i JAS 39.
Omlokaliseringen av F 10:s
Gripenverksamhet till F 17 har
påbörjats.
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Lärare ur F 10 i Ängelholm och elever från F 17 i Ronneby har sedan i
våras bedrivit utbildning på Gripen inför flytten till Ronneby.

Den först flyttade F 10-divisionen ska vara i full produktion i Ronneby den 1 oktober

och kommer att utgöra stom
men för den framtida Swafrap
JAS39-divisionen. Nästa divi

sion ska vara helt överflyttad
den 1 december och kommer
att bestå av de piloter från
F 10 och F 17 som har jobbat
tillsammans under omskol
ningen i Ängelholm.
Flygskolan genomför grund
läggande flygutbildning (GFU)
med sex elever. De började
flyga SK 60 efter sommar
semestern och ska fortsätta
hösten ut. Därpå vidtar flytt till
F 16 i Uppsala för att där slut
föra sin GFU.
All militär flygverksamhet
vid F 10 i Ängelholm upphör
den 31 september i år.
ULF OHLSSON
FOTO, S-O WILLHÖFT
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I månadsskiftet augusti - sep
tember deltog flygvapnet i en
stor flygdag i Tjeckien. Hela
15 nationer deltog med 120
flygplan av 40 olika typer.
Flygdagarna gästades av ett
mycket stort antal besökare.
Sverige medverkade med flyg
uppvisning med TP 84 Her
cules, Team 60 och Gripen. I
markutställningen visades en
JAS 39B med beväpning.
Vid flygdagarnas avslutning
utsågs Gri pen-pi loten ka pte n
Martin Birkfeldt till vinnare av
priset "Best Flying Display
Overall", som utgörts aven
ståtlig kristallva s. En poäng i
sammanhanget är att priset
donerats av den amerikanska
F-16-tillverkaren Lockhe ed
Martin ...
Under flygdagarna gjorde
kapten Per Götharsson troli
gen sin sista uppvisning med
Hercu les efter sex år som
uppvisningspilot. Li kaså var
Ingemar Moberg " den vita
Hulken" på lastrampen för
sista gången.

Svenskt vinnarteam i Tjeckien. Kapten Martin Birkfeldt (t h) utsågs bäste uppvisningspilot vid en stor interna
tionell flygdag i Tjeckien. Här tillsammans med löjtn anterna Erik Svensson och Ulf Tössberg, flygteknikerna
so m servade uppvisningsflygplanet.

Sveriges deltagande upp
märksammades i medierna.
Starkt bidragande till detta var
kapten Catharina BergselI
och major Martin Vobora,

Sverige medlem
i Open Skies
Den 27 augusti blev Sverige formellt medlem i
Open Skies, ett samarbete om observationsflyg
ningar för konventionell rustningskontroll.
Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2002 och
Sverige ansökte om medlemskap några daga r
sena re.
Sedan 1999 har Sverige genomfört övnings
flygningar inom Open Skies och likaså tillåtit
spaningsflygningar över svenskt territorium vid
ett flertal tillfällen.
Enligt avtalet kan medlemsländerna begära
att få genomföra inspektionsflygningar över
varandras territorier med 72 timmars varsel.
Internet: www.openskies.mil .se

som agerade i rollen som tol
kar.
En tredjedel av intäkterna
frå n flygdagsa rra ngemanget
skänktes till de som drabbats

av översvämningarna. Det var
ett av kraven från den tjeck
iska regeringen för att flygda
garna sku lle få genomföras.
TE XT & FOTO: HÅKAN BR ANDT

Flygargolfen 2002
Skånska Flygflottiljen arrangerade
den 20 augusti Flygargolfen på
Båstad GK. Under optimOlla väder
betingelser och på en bana av
mästerskapskaraktär kämpade 60
tappra golfare. Det var deltagare
från samtliga förband , skolor och
staber, som under 36 hål försökte
bevisa sina golfkunskaper.
Löjtnant Pär Sahlstrand, F 7
Såtenäs, var den man som lycka
des bäst denna soliga dag. På
utmärkta 144 slag vann han sin
första inteckning i Flygargolfen.
Bodil Kugg, FlO Ängelholm, var
bästa dam för dagen.

Två nöjda deltagare frå n Uppsala i
Flygargolfen 2002, major Manfred
Johnsson, F 20, och kapten Anna
Carin Carlsson, F 16.

TE XT & FOTO: STEFAN KLARQUIST
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Frivilliga sattes på prov
under Nordic Peace
Det har under flera år varit
få större övningar där
FVRF-personal kunna delta.
I år har Försvarsmaktens
ekonomiska förutsättning
arna förbättrats, därigenom
har övningarna Flyg
vapenövning 02 och Nordic
Peace 02 kunnat genom
föras.

FVRF K.a nsll
Besöksadress:
Riddargatan 13
114 84 Stockholm
Tel. 08-7888948
Fax 08-788 89 51
Generalsekreterare:
Göte Pudas

08-7888947
Utbll dnIngs avdelningen :
Thomas Hillemar

08-7888944
Åke Axelsson

08-7888948

FVRF valde att delta i övning
arna med så många medlem
mar som möjligt, under förut
sättning att dessa kunde erbju
das kvalificerade uppgifter.
Drygt 130 personer ur FV
RF som delar i hela övande
förband deltog i Nordic Peace
02. De förband som FVRF
deltog med var e tt Lomos
kompani (merparten av perso
nalen), två grupper flygbasjä
gare och två grupper närskydd
flygbas.
FVRF kunde också utveck
la samarbetet med estniska
Kaitseliit, som med elva per
soner ingick som del av
Lomos-kom paniet.
Lomos-kompaniet omfatta
de 107 personer och bestod av
frivilligpersonal från samtliga
flygflottiljer och frivilligorga
nisationer inom Lomos. Hela
Lomos-förbandet grupperades
till HVSS Vällinge.

Frivilliga ur FVRF tjänstgjorde som vaktpersonal på I-\jula-basen.
Foto: Carl Edefhjelm

begrepp. Alla benämningar
var på engels ka och utbild
ningen omfattade: CP/MCP
Check Point/Mobile Check
Point, OP/OPT - Observation
Post/ Observation Post
Temporary, Patrol, Escort,
Helivac procedures,
Negotiation , Riot Control,
MA - Mine Awareness, samt
information om GO/NGO 

Governmental Organisationes/
Non Gove rnmental
Oganisationes.
Utbildningen upplevdes posi
ti vt av deltagarna , trots vär
men och de långa dagarna.

"Duty week"
Efter välbehövlig vil a och e n
så kallad Culture Day i Stock-

Utvecklingsavdelningen:
Carsten Flensburgh

0431-401959
FlO, 262 82 Ängelholm
Admfnfstlallon/ Ellonoml :
Fabriksgatan 8, 821 82 Bollnäs
Margareta Sundqvist

0278-13470
Carina Runqvist

0278-13471
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"Training"
Första veckan genomfördes
ett tränings program med
utbildning som gav insikt om
situationer som kan uppstå vid
ett uppdrag inom internatio
nell tjänst och dess olika

Svensk och estnisk personal vid en gemensam postering.

Foto: L. Engman

FJyg vapenN yn • 3 ·2002

Sommarens
utbildningar
holm und er lördage n utgrup
perades Obsp luto nen på sönda
ge n inför den kommande
"Duty week". D e rekognose
rade obsplatsema var mer in
riktade på markobservationer
än luftbevakn ingsrapportering.
Oc-pl utonen g rupperades
på Almnäs med e n modifierad
Obsutbildningutrustning, som
hade e n e nge lsk presentation.
Även talsvaren var på eng
el ska.
UH-plu tone n med vakt,
transport, förplägnad, sjukvård
sa mt expedition hade sin
stabs plats på HVSS tillsam
mans med kompaniledning
och obsp lutonc hefer.
Obsg ruppe rna fick många
verksamheter att rapportera
samt ett antal moment so m
figuranter spelade upp. Dessa
moment speglade liknande
situationer som träningen
veckan före had e belyst.
Unde r Nord ic Peace var
det första gången som frivil

li gpe rsonal från alla flygflot
tilj er samövade. M å nga vik
tiga e rfare nh e ter samlades.

Skarp bevakning
En tropp frfm markförsvar
e t/bassäk inom FVRF deltog.
Uppg iften var att be vaka he li
koptrar oc h personal på en
krig sflygbas, "Kj ula helo-air
base", som i öv nin ge n använ
des som heliko pterbas.
Från base n ve rkad e heli
koptrar från Sverige, Finland
och Norge sa mt att man där
även land satte personal och
materiel frän en svensk och en
brittisk C-J30 Herc ul es.
Det kändes att detta var e n
sto r internationell övning.
Luften var konstant fylld av
olika flygföretag och pä ma r
ke n stölte man på utländ ska
"c heckpoints" ungefär var
hundrade mete r.
Att ge nomföra skarp be
vakning mitt i vimlet aven

FVRF ka n var mycket nöjda med det resultat våra medlem
mar presterat under sommaren. Över 300 elever har på ett för
tjänstfullt medverkat i vår cen tra la utbildnin g.
Den stora nyheten för året va r att den internation ell a
utbildningen integre rades i en svensk frivillig skola. Det inne
bar att 37 estniska e leve r deltog i Lomos-utbildningen i
Uppsala. Det gav u tb ildningen he lt nya dimens ione r, e tt lyft.
N ytt va r dess utom central fl ygbasutbildning vid F 21 i
Luleå. Flo ttilje n löste uppgiften pä e tt utmärkt sätt och e le
THOMAS HILLEM AR
verna var be låt na med utbildnin gen.

stor öv ning, där vi aldrig ku n
de va ra hel t säk ra på att de
förband v i mölte v iss te att vi
var skarpa, tillfö rde ett minst
sagt oberäkneligt in s lag. Vid
åtsk illi ga tillfällen h ördes vår
stressade säkerhetsc hef, med
betoning på tydlighe t framför
arti ghet, informera andra be fäl
om att inte passera med övan
de trupp ge no m vårt bevak
ningsområde.
På det hela taget var det e n
giva nde vec ka med må nga
ny ttiga aha -uppl evelser. Som
kritik vill jag ba ra beto na vårt
ö nskemål om tidi ga re och

bättre samband mellan FVRF,
öv nin gsledning och öv riga
fö rb and, för att vi som fr ivil
liga direkt och utan ok larhe te r
ska kunna sä tta oss in i och
lösa uppg iften.
Vid avlämningen inför
he mresan fic k v i beröm av
vå ra sä kerhetsch efer för ett
över förväntan gott genomfö
rande . Detta känd es spec iellt
bra med tanke på att det är
viktigt att vi frivilliga visar
vår kapac itet, så att man se r
vilken bra resurs vi är att
tillgå v id framtida öv nin gar.
THOMAS HILLEMAR/CARL EDEL HJELM

o

Arsboken
FVRF 2001
Årsbok FVRF 200 I finns nu att beställa på www.books-on
demand .com
Boken kan bes tä llas till ett pris av 100 kronor. Synpunkte r
på boken emottages tacksamt och bidrag till kommande års 
bok välkomnas. Sänd en artike lbidrag till: bewick@bred
band. net (te lefon 031 - 87 886 1).
PATR ICK BEWIC K
PR OJEKTA NS VARIG

Bevakningspostering med frivilligpersonaf.
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