


Väl ammen till F 4 - 15 juni 

Det är minsann inte bara flygvapnet som för på jaktsidan. För framtiden 

svarar JAS 39 Gripen. Frånsvarsgren och Krigsflygskolan/F 5 (f d Femte 
10- och 20-talen kommerflygkåren) som i år firar sina modiga 70 år. 
recinoljetuffande Bleriot XI

Lika fin jubilar är F 4 på Frösön. Uppsattes och Tummelisa. Totalt sett en 
1926, då som Fjärde flygkåren. 

Flygets frösöiter firar sin 70
årsdag med flygdag lördagen 
den 15 juni. Trots att flottiljen 
har konkurrens om uppmärk
samheten och publikums 
gunst med Östersundstravet 
(60-årsjubileum just denna 
dag) samt en norsk flygdag på 
andra sidan Kölen påföljande 
söndag, räknar arrangören F 
4 med stor anslutning; kanske 
upp emot rekord vid gassigt 
väder, dvs cirka 30 000 besö
kare. Bidrag härtill! Förlägg 
ett besök bland Frösö blom
ster på Margit-dagen. En 70
årsdag kommer aldrig åter. 

Flygdag är förvisso flygdag 
och blir som sådan av visst 
traditionellt snitt. Men intres
sant ska det bli att skåda F 4:s 
alla jaktflygplanstyper sedan 
flottiljen 1947 övergick till 
all agera som jaktflottilj - jet
ålderns J 26 Vampire, J 29 
Tunnan, J 32 lansen, J 35 
Draken och JA 37 Viggen. 
lägg därtill J 26 Mustang och 
J 34 Hunter och efterkrigsti
den i flygvapnet är komplett 
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militärflyg under mer än 70 
år. En innehållsrik högtid 
ingen borde få missa . 

Tyvärr har den amerikans
ka uppvisningsgruppen Thun
derbirds måst lämna återbud. 
Men eventuellt kommer en 
norsk F-16 Fighting Falcon att 
som kompensation förgylla 
flygshowen. (Blir det med 
kvinnlig pilot vid spaken?) 

På flygdagen finns F 4:s ju
bileumsbok klar att inhand
las. En diger anrättning om 
cirka 275 sidor. Alla våra flot
tiljer har låtit publicera sina 
liv och leverne i gedigna 
böcker - nu äntligen vår äld
sta skarpa flottilj . Ett mycket 
välkommet historiskt doku
ment - till vilket det finns 
anledning all återkomma då 
"Flyget på Frösön" dimper 
ner på recensionsbordet. • 

j. Ch 

Trycks p. miljövänligt papper. 

Foto: Torbjörn Caspersson 
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Flygvapenchefen, 
generallöjtnant Kent Harrskog: 

Att kunna se ljusen 

en fjä rde mars lämnade ÖB in För
svarsmaktsplan 97 (FMP 97) till rege
ringen. Planen innehåller kraftiga re

duceringar av krigsorganisationen och följ
aktligen också grundorganisationen. För flyg
vapnets del innebär det en avveckling av fyra 
divisioner (inklusive målflygdivisionen), åtta 
basbataljoner och tre strilbataljoner. 

Vi står infö r en genomgripande omstruktu
rering. Många anställda berörs och känner 
oro för sin framtid. Jag tänker naturligtvis i 
första hand på den personal som berörs vid 
de förband som avvecklas eller vars verksam
het flyttas . 

I ÖB:s högkvarter fö rbereds omstrukture
ringen så långt det nu är möjligt. Det är min 
förhoppning att de personalstödjande åtgär
derna för att avveckla och flytta personal 
skall bli så bra som någonsin möjligt och där
med underlätta såväl övergång ti ll annan 
verksamhet som fly ttning till annat förband. 

•• Våra försvarsansträngningar skall nu rik
tas in på att kunna möta ett väpnat angrepp 
efter sekelskiftet. Viktiga förutsättningar för 
planeringen blir då återtagning av förmåga 
och tillväxt om det säkerhetspolitiska läget i 
omvärlden skulle utvecklas ogynnsamt. Pla
neringsförutsättningarna innebär att vissa ris
ker måste accepteras. System som inte håller 
måttet efter sekelskiftet kan avvecklas. För
mågor som kan återtas a lltefter utvecklingen 
kan prio riteras ned till fö rmån för den mate
riella förnyelsen. 

Det är naturligtvis en klen tröst för den 
personal som hotas av att mista sitt arbete 
eller att tvingas flytta, att tala om det positi
va som framtiden ändå innebär. l åt mig ändå 
göra det. 

•• För flygvapnet innebär utvecklingen att 
vi materiellt sett praktiskt taget helt förnyar 
flygvapnet inom den kommande tioårsperio
den. JAS 39 Gripen förbandsintroduceras, 
nya fö rband med flygande radarstationer sätts 
upp, nya stridsledningscentraler etableras. 

Allt detta samm~mfogas med ett nytt rad io
system och understöds av ett a npassat led
nings- och informationssystem. Underhålls
organisationen förändras radikalt och defini
eras i två nivåer "stridsfältsnivån" och "stöd
nivån". Stridsfältsnivån utgörs, vad avser 
basorganisationen, i fred av stationskompa
nierna och krigsorganisationen av basbatal
jonerna. - Förändringen innebär bl a organi
satorisk utveckling, fö rändrat arbetssätt samt 
förstärkning av stationskompanierna. 

•• Den materiella förnyelsen ä r viktig. Än 
viktigare är persona lens fö rmåga! Ur dess 
kompetens och ledarskap växer styrkan i det 
fra mtida flygva pnet. Skälet till förändringar
na i vårt utbildningsyst.em är inte att nuva
rande utbildning är dålig, utan att vi tvingas 
minska antalet flottiljer. Utbildningsorgani
sationen ses därför över i avsikt att åstad
komma en sammanhållen kvalitativ utveck
ling av utbildningen som svarar mot materi
eiförnyelsens krav och som i högre utsträck
ning än tidigare t illvaratar styrkan i att bl a 
kunna varva förbandstjänst med utbildnings
uppgifter. 

Jag ser trots kommande reduceringar fram
tiden an med tillförsikt. Jag hoppas att många 
fle r också gör det. Den innehåller nämligen 
många utmaningar och utvecklande arbets
uppgifter för officerare, civila och värnplikti
ga i flygvapnet. • 
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jä de gene;as a stige 
•• Basförbanden organiseras i 16 
basbataljoner, vilket innebär att åtta 
basbataljoner avvecklas. Bataljonerna 

Försvarsmaktsplan 1997 innebär kraftiga re ska inn ehå ll a delar med hög krigsdug
lighet. Utöver klargöringsfunktionenduceringar för flygvapnet. Krigsorganisa
ska dessa delar med hög kr igsd ugligtionen minskar. Som följd av denna het säkerställ a tidig verkan med flyg

minskning sker nedläggningar av tre förbanden. 
flygförband. Trots reduceringarna om Utbyggnad till BAS 90 avseende 

start- och landningsmöjl igheter samtbildas dagens flygvapen till fjärde genera
flygplansplatser avstannar. Kvarståen

M

I', ')'1 tionens flygvapen som om än i en mind- de och tillkommande behov ska pla
· . re kostym kommer att innehålla moderna neras för återtagandet, vi lket innebär 

och effektiva flygstridskrafter. att utbyggnad ska ske inom ett år efter 
order. Fortsatt sambandsutbyggnad 

orgondagens flygva och anpassni ng ska dock 
pen ska byggas upp ske i syfte att kunna ledaBAKGRUNDutifrån tolv krigsor och betjäna Gripen och 

ganiserade Gripen -divisio Regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att övriga flygsystem från krigs
ner. I samband med 1992 redovisa en plan för det militära försvarets utveck baserna. 
års försvarsbeslut beställdes ling 1997-2001 och en översiktlig inriktning för 
JAS 39-fl ygpl an till åtta divi perioden 2002-2006. ÖB har tvingats hålla sig inom •• JA 37-förbanden organi
sioner. Den första Gri pen av regering och riksdag beslutad ekonomisk ram. seras i åtta divisioner Jaktvig
divisionen ska ll vara etab le Försvarsmaktsplan 97 (FMP 97) är Försvarsmak gen. Ombeväpning från JA 37 
rad vid F 7 1997 och den tens underlag till regeringen inför det försvarsbeslut till JAS 39 påbörjas 2001 . Vid 
andra 1998. som fattats i december 1996 (FB 96). Planen lämna ombeväpning bibehålls från 

Tolv Gripen-divisioner in des till regeringen den 4 mars och redovisar För och med 2001-2002 Jaktvig
nebär att flygplan till ytterli svarsmaktens syn på det militära försvarets utveck gen-flygplan för två JA 37
gare fyra divi sioner ska be ling de närmaste fem åren samt en översiktlig inrikt divi sioner i materiell bereds
ställas i en delserie 3. År ning för femå rsperioden därefter. kap. AJS 37 Viggen och J 35 
2006 planeras samtliga tolv Mot bakgrund av bland annat riksdagsbeslutet har Draken utgår successivt och 
JAS 39-divisioner vara upp Försvarsmakten i denna andra etapp lämnat ett för ombeväpning ti ll JAS 39 Gri
satta. djupat förslag till den närmaste utformningen av pen sker under programplane

Anskaffning av radarjak krigsorganisationen och den därav följande grundor perioden 1997-2001. 
troboten AMRAAM (R b 99) ganisationsutvecklingen. Från och med nu sker en Lätta attacksystemet (LA) 
fu llfölj s och anskaffn ing av politisk bearbetning. Regeringen lägger försvarspro avvecklas, men materielen 
en ny generati on I R-robot är position den 20 september. Riksdagens slutliga be till LA-förbanden förråds
inplanerad. Spaningskapsel slut fattas i december 1996. stäiis och bibehå lls i materi-

JAS 39 Gripen. 
Serie flygplan nr 21 har levererats. 
Flygvapenpiloten Mats Thorbjörnsson styr med nya minispaken i näven. 

till Gripen p laneras vara 
operativ efter 200-1. 

Ny Resurs - Färre StriC 

Den taktiska ledningen av flygstrids
krafterna omorganiseras under pro
gramplaneperioden 1997-2001 till tre 
flygkommandostaber och en med 
arbetsnamnet kallad "Central Fl ygre
surs" (CFR). CFR ska i kri g, en ligt 
OB:s fördelning, förstärka respektive 
militärbefälhavare med såvä l flygre 
surser som ledni ng av dessa. 

CFR organiseras först i grundorga ni
sa tionen och svarar i fred för produk
ti onsledn ing av de f lygande förban
den, som underställs CFR. 

Påbörjad utveckling och anskaff
ning av Str iC samt omsättning av 
äldre stridsledningscentraler fullföljs, 
va rvid de första StriC tas i begränsad 
operativ drift i börja n av perioden. 
Antalet Str iC m inskar frå n planerade 

tio ti ll fem. Det fl ygburna spa nings
systemet FSR 890 organiseras i två 
radarflyggrupper (2x3 S 100B Argus) 
vid seke lski ftet. Äldre stril scentraler 
och sensorer avvecklas successivt. 

ell beredskap. 

Omsä ttn ingen ti II signa 1
spani ngsförba nd S 102B slutförs. Sy
stemet blir operativt under 1998. 

Motorbyte genomförs på 105 flyg
plan SK 60 . 
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Signalspaningsflygplan S 1028 Korpen 

•• De yrkesofficerare som inte läng
re krävs för krigsorganisationens 
behov och Försvarsmaktens anpass
ningsförmåga avveck las. Avveckling
en planeras ske genom styrd avveck
ling av åldersgruppen 55 år och äldre 
med pensionsliknande åtgärder. För 
att kunna genomföra denna personal
avveckling krävs en särskild förord
n i ng från regeri ngen . 

För att undvika att i allt för hög grad 
försäm ra ålders- och kompetensstru k
turen, krävs att Försvarsmakten i stör
re omfattning än tidigare, erbjuder 
pensionsersättning för viss äldre per
sonal. Diskussioner pågår med arbets
givarverket och trygghetsstiftelsen i 
denna fråga. 

Utöver ovanstående ska, då arbets

brist föreligger, kompetensutveck
!ingsåtgärder genomföras för att öka 
den enskilde civile tjänstemannens 

Personallägets utveckling av yrkesofficerare  flygvapnet 

95 / 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Behov 
Till gång 
Differens 

4253 
3825 
-42 8* 

3299 
3627 

328 

3309 
3429 

120 

3309 
3351 

42 

3314 
3358 

44 

3299 
3364 

65 

Dagens vakansfäge* Tabellen redovisar planerade avgångar. 
Ingen yrkesofficer kommer att sägas upp. 

ningar på 
reduceras. 

konkurrenskraft och 
anställningsbarhet, så
väl inom som utom 
Försvarsmakten. 

Grundprincipen för 
avveckling av personal 
när verksamhet läggs 
ner eller reduceras är 
uppsägning på grund 
av arbetsbrist. Med de 
insatser som här be
skrivits bedöms konse
kvenserna av uppsäg

grund av att arbetsbr ist 

•• Likv iditetsproblemen 1997 och 
1998 ä r p g a den kraftiga ramsänk
ningen betydande. För flygvapnet 
innebär 
och 1998: 

närtidsbesparingarna 1997 

~ Cirka 520 (15 pro
cent) färre värnplikti 
ga än grund- och 
krigsorgan isa tionens 
behov. Dessutom er
håller vissa värn
pliktskategorier för
kortad tjänstgöring. 

~ Endast cirka 10 pro
cent av den planera

Personallägets utveckling av civila  flygvapnet 

95 /1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Behov 
Tillgång 
Differens 

3000 
3000 

O 

2460 
2870 

410 

2350 
2640 

290 

2300 
2300 

O 

2300 
2300 

O 

2300 
2300 

O 

de repetitionsutbildTabellen redovisar två års närtidsbesparingar 

= laO avvecklas snarast möjligt. ningen genomförs. 


~ 	Personalutbildningen reduceras med cir
ka 25 procent, vilket innebär begräns

ningar i specialutbildning. (Flygtiden 
är endast marginellt påverkad.) 

~ Kraftigt reducerad förbandsutbildning. 

~ 	Krigsförbandsverksamheten reduceras 
med 75 procent. 

~ 	Halverad intagning till FOHS:OK. Gäl
ler även 1999. 

Grundorganisationen 

arbetet inför FMP har begreppet 
huvudspår för flygvapnets grundorga
ni sation myntats. Bakgrunden är att 
enligt planeringsanvisningarna för
vä ntas en reducering av minst tre flyg
flottiljer. Ett principiellt övervägande i 
den reducering av grundorganisatio
nen, som är en följd av de krigsorga
nisatoriska nedskärningarna, är om 
flygvapnet ska behålla separata skol
förband. Relationerna mellan flygflot
tilj er och sko lförband kan vid gällan
de planeringsförutsättningar vara 6-0, 
S-l ell er 4-2 där alternativet (6-0) 
utan separata skolförband har be
nämnts huvudspåret. 

Infrastruktur. - Flygvapnets bas
och strilsystem utgör en betydande 
infrastruktur, v ilken är spridd över lan
dets yta för att medge insatser och 
kraftsamling i alla riktningar. Ökat 
antal flottilj er innebär fördelar för 
såväl produktion som förmåga att 
tidigt utveckla beredskap och eventu
ell mobilisering. ~ 

S 1008 Argus. Radarspaningsflygplan. 	 Foto: Johnny Lindahl Foto: Johnny Lindahl 
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Utbildningsvolym. - Flygvapnets 
Officershögskola (FOHS) och Flygvap
nets Krigshögskola (FKHS) är exempel 
där planerade volymer gör att ett mer
utnyttjande av resurser kan ske vid en 
sam loka I iseri ng. 

Flygvapnet bedöms sannolikt inte bli 
större, vilket gör att vi anpassar oss i tid. 

Kvalitetsutveckling 

En omlokalisering av skolorna kom
mer att innebära begränsningar i 
utbildningsverksamheten under en 
övergångsperiod. Denna svacka varie
rar med avseende på skola och var 
utbildningen lokaliseras. Det är en 
strävan att långsiktigt erhålla en kvali
tativ och effektiv utbildning. 

Flygvapnet kännetecknas aven 
mycket hög utbildningskvalitet på alla 
områden. En utlokalisering av verk
samheten bedöms inte försämra kvali
ten. Skolcheferna har påpekat behovet 
av att hålla ihop viss skolverksamhet 
vid en decentralisering, vilket vi har 
tagit fasta på i övervägandet. 

•• MÖjligheten att bedriva grundläg
gande flygutbildning (GFU) vid en flot
tilj med två tunga divisioner har belysts 
i särskild ordning. BI a har ett fullskaIe
prov genomförts vid FlO. Sammanta
get efter prov och omfattande diskus
sioner mellan företrädare med fackkun
skap bedömer flygvapenledningen, att 
sådan utbildning kan genomföras med 
fullt godtagbar kvalite. 

På sikt kan skolverksamheten vitali
seras genom att vara kopplad till för
bandsproduktionen. Det ger möj I ighet 
att utveckla och omsätta kompetens 
på ett bättre sätt än idag. Vi tror också 
att de förband som tar emot skolor 
kommer att vitaliseras, därför att sko
lor och elever ställer krav på engage
mang och kvalitet. Det innebär förde
lar för bägge parter. 

En grundorganisation där samtliga 
flottiljer producerar flyg-, bas- och 
stri I förband ger bästa förutsättn i ngar 
för en helhetssyn i utvecklingen av 
"FV 2000". 

Flottiljer med bred verksamhet un
derlättar för Försvarsmakten att kunna 
stödja det civila samhället och där
med leva upp till den efterfrågade hel
hetssynen på Försvarsmaktens roll i 
samhället i framtiden. 

Slutsatsen blir på kort sikt viss 
begränsning. i utbildningskvaliten, 
men på lång sikt erhålls en kvalitetsut
veckling. 

Återtagning + tillväxt 

Anpassning i form av återtagning (inom 
ett år) är centralt i planeringsanvisning

arna. Återtagning kan 
Grundorganisationsförändringarkomma att krävas sam

tidigt som omfattande avseende på skolor m m 
be reds ka ps u ppg i f ter 
skall utföras. Ett ökat 
antal flottiljer med 
k r i gs förba n d sprod u k
tion ger ökad förmåga i 
ett återtagn i ngs- eller 
ti Ilväxtskede. 

Effektivitet. En 
lokalisering av våra 
01 ika skolverksamheter 
ti II flygflotti Ijer ger ratio
naliseringseffekter. Sko
lorna kan utnyttja per
sonal från produktionen 
och minska behovet av 
korttidskommenderade. 
Dessutom erhålls sam
ordning av stödorgani
sation, vilket totalt för 
flygvapnet ger en ratio
nalisering. 

Samordning av för
bandsproduktion och 
skolor medger större 
flexibilitet för att möta 
omprioriteringar på 
kort sikt mellan exem
pelvis skolverksamhet 
och övrig produktion. 

Sammanlagt innebär 
ovanstående att en 
grundorganisation be
stående av sex flygflottiljer med såväl 
förbands som skolverksamhet föror
das. 

Tvånget att välja 

F 21, F 16 och F 7 är flottiljer som har 
operativt stor betydelse och/eller 
genomförda investeringar är av sådan 
omfattning att de inte kan lämnas. 
Övervägandet mellan F 4 och FIS 
innebär att av såväl operativa som 
ekonomiska skäl bör inte F 4 lämnas. 
Jämförelsen mellan F 10 och F 17 
resulterar i att F 17 inte bör lämnas av 
ekonomiska och produktionsskäl. 

För att föreslå ytterligare en flottilj
avveckling bör därför alternativen FlO 
och F 15 övervägas. 

Alternativjämförelsen mellan F 10 
och F 15 har givit nedanstående resul
tat, varvid de viktigaste faktorerna vid 
alternativgranskningen är: 

~ 	Att kunna flytta den grundläggande 
flygutbildningen med bibehållen 
kvalitet och flygsäkerhet. 

Flygutbildning av nya piloter till flygvapnet 
har sedan "urminnestider" skett vid 

F 5lLjungbyhed. Nu ser det ut som om den 
sagan är all. Skall man tro bilden är det 

knappt man vill höra talas om det. 
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Grundorganisationsförändringar 
avseende flygförband, 1997 

F4 

Målftyg 

~ 	Att kunna rekrytera, utbilda och vi
dareutveckla personalen samt un
derlätta personalrörligheten. 

~ Luftrum. 

Fördelar 

FlO 
• Säkra flygutbildning 

(arv, utvecklingspotentiall 
• Personalrekrytering 
• Infrastruktu r (Ledn/Stril/sbJ 
• Huvudspåret (F S/F 14 bort) 
• Koncess ion tre Gripen-divis ioner 

F15 
• Baslinjeproduktion 
• Luftrum 
• Flottilj i infrastruktur 

Förändringar - skolor 

IT-skolan lokaliseras till F 20 Uppsala. 
Det finns starka kopplingar till fack
sko lan StrilS. Ett tekniskt centrum för 
flygvapnets ledningssystem (Tel) pla
neras att upprättas vid F 20. 

Den framtida utbildningsvolymen 
beträffande vår officershögskola FOHS 
och krigshögskola FKHS gör att en 
samloka lisering bedöms ge effekt iv i
tetsvinster i form av samu tnyttjande av 
lokaler och personal. Dessutom kan 
en sammanhållen officersutbildning, 
vad avser allmänna utbildningsskede
na till och med kaptensnivån, ge för
utsättningar för bra och pedagogiskt 
stegrad utbildning inom och mellan 
FOHS och FKHS. Väderskolan (VädS) 
loka liseras till F 20/Uppsala p g a när
het till universitetet (med meteorolog
utbildning) och flygvapenledningens 
väderavdelning. 

Med hänsyn till att JAS 39 Gripen 
befinner sig i ett inskolningsskede är 
säkerstä llandet av den tekniska utbild
ningen v iktig. FTS (Flygvapnets teknis
ka skola) bör därför om möjligt place
ras på en tidig Gripen-flottilj. F 10 
uppfyller det kravet samtidigt som ris
ken minskar att personal med spec ia
I istkompetens försvinner. 

BBS (Basbefälskolan) har goda 
utbildningsbetingelser vid FlO. Mark
skolorna kan därmed sammanhå ll as, 
vilket är rationellt på sikt. 

FFL (Fl ygleda rskolanl lokaliseras till 
F 10 för att få samlokalisering med 
den grundläggande flygutbildningen 
(G FU ) och BBS samt närhet till f lyg
platsen Sturup 

F 5:s verkstad samlokaliseras med 
GFU vid FlO. 

•• Den grundläggande flygutbi ld
ningen (G FU ) kan p g a kravet på kor
sande banor enbart bedrivas vid F 10 
och F 16. F 7 är inte lämp ligt med tan 
ke på kommande JAS 39-verksam het. 
F 10 är härv idlag bäst, då man därige
nom säkerställer att arvet från F 5 till

Ej alternativskiljande 

• Ekonomi 
• Operativa krav 
• JAS 39 Gripen 

Förslag: F 10 behålls 

Som resultat av föreslagna förä,:-l 
ringar faller följande kort ut: 
F 10 blir andra Gripen-flottilj (3:dje 
+ 4:de JAS 39-divisionerna). 
F 21 blir tredje Gripen-flottilj (AJS
divisionen byts mot femte JAS 39
divisionen). 

varatas. Dessutom utgör (F 5:s) Ljung
byheds bansystem en potential som 
sa tellitbas, om fl ygutb ildningen under 
tidsbegränsande perioder behöver 
ökas utöver krigsorganisationens nor
mala omsättningsbehov. 

GTUl och GTU2 samm anslås till 
" GTU ny" vilken lokali seras till Upp
sa la, F 16. 

För närvarande pågår (på uppdrag 
av regeringen) en särskild utredning 
avseende TFHS (Trafikfl ygarhögsko lan) 
framtid. Framtida verksamhet vid 
TFHS påverkar inte övervägandet av 
F 5. Ställningstagandet till loka li sering
en av transportflygutbildningen tas när 
beslut fattats om TFHS. • 
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13 flygdivisioner, 13 armebrigader, 24 Yt
stridsfartyg och 9 ubåtar - så kommer den 
nya Försvarsmakten att se ut enligt ÖB:s 
Försvarsmaktsplan 97 som överlämnats till 
regeringen. Ett antal förband och enheter 
läggs ned eller flyttas. 4 000 anställda måste 
lämna Försvarsmakten. 

Riksdagens beslut den 6 december 1995 
om en sänkning av försvarsanslagen med 13 
miljarder kronor under den kommande fem
årsperioden innebär en kraftig reduktion av 
vår krigsorganisation. Inklusive tidigare re
duceringar innebär det att Försvarsmakten 

fram till år 2001 tvingas minska kostnaderna 
med cirka 39 miljarder. 

Planen innebär i huvudsak en total av
veckling i garnisonsorterna: Falun, Fårö
sund, Halmstad, Karlsborg, Ljungbyhed, 
Söderhamn och Södertälje. 

Värnpliktsutbildning om minst 7,5 måna
der bör behållas. Tre månaders värnplikt 
för placering i krigsförbanden har över
vägts men förkastats. Tre månaders utbild
ning för placering i Hemvärnet bör utredas. 
- Antalet reservofficerare behöver inte 
minskas. 

Den försvarsmakt som 
b lir resultatet av denna 
plan kan i nuvarande 

omvärlds läge svara mot de 
krav regeringen ställt vad gä ller 
förmåga att hävda vår territori
ella integritet och lösa interna
ti onella uppgifter samt stödja 
det c ivi la samhället. Försvars
makten kan slå ett angrepp 
mot Sverige, där angriparen 
har begränsade mål. 

- Försvarsmaktsplanen har 
tagits fram utifrån strikt militära 
utgångspunker; säger överbe
fälhavare Owe Wiktorin. 

- Den allvarligaste konse
kvensen av de ekonomiska ned
skärningarna i:jr att Sverige inte 
kommer att ha ett förs var med 
ti llräcklig omedelbar verkan. 
Försva rsförmågan finns inte ge
nast tillgänglig utan bygger på 
anpassning. Förutsättningen är 
att vi tidigt uppfattar signaler 
från omvärlden och tyder dem 
rätt samt all vi i tid kan vidta 
upprustningsåtgärder. 

Minus 39 miljarder 

Med utgångspunkt från för
utsättningarna i 1992 års för
sva rsbeslut uppgå r den ekono
miska ram- och köpkraftsminsk
ningen under perioden 1992 
200 1 till närmare 39 miljarder 
kronor. - Den formella sänk
ningen av försvarsa nslagen som 

ligger till grund fö r FMP 97 
utgör 13 miljarder kronor för 
den kommande femårsperio
den. Resterande belopp utgörs 
av ramsänkningar efter försva rs
beslutet 1992, ändrade budget
förutsättn i ngar och krona ns 
vä rdeminskning . 

De långsikt iga konskeven
serna av de ekonomiska redu
ceringarna blir därför att näs
tan 25 procent av den krigsor
ganisation som beslutades i 
1992 års försvarsbes lut måste 
avvecklas. Detta kommer att 
medföra omfattande reduce
ringar i grundorganisationen. 

För att klara den kraftiga 
ramreduceringen 1997 - cirka 
sex miljarder kronor - måste 
om fattande inskränkningar i 
verksa mheten ske . Bland annat 
reduceras vä rnpliktsutbildning
en både vad avser grund- och 
repetitionsutbi Idni ng. 

Operativa lednings
& underhål/sförband 

Ledningso rganisati onen min
skar genom att militärområdets
stabernas grundorganisation re
duceras. Antalet underhållsför
band reducera s i takt med att 
andra förband avveck las. Nya 
signa lspan ingsförband organi

seras. Ett för Försvarsmakten 
gemensamt operativt lednings
system utvecklas och införs. 

Armen 

Fördelningsförband. - För
del ni ngsförbanden om fattar 
ledn ings- och stödförband för 
att samordna flera brigaders 
str id. Förde lningsförbanden ut
görs bl a av jägar-, artilleri-, 
luftvä rns-, i ngenjörs-, hel i ko p
ter-, militärpoli s-, sJukvård s
och trafikförband. Antalet för
delningsförband minskas i takt 
med att brigaderna bli r färre, 
från nuva rande sex till tre för
delningsstaber. 

Kvaliteten i de kvarvarande 
förbanden höjs . Inom ledni ngs
funktionen införs ett nytt sam
bandssystem, Telesystem 9000, 
och ett nytt datorstött led nings
system. Arti Ileri lokal iseringsra
dar Arthur anskaffas. Pj äsmate
rielen inom artilleriet moderni
se ras och kva lificerad pansa r
brytande ammun ition, Bonus, 
införs. Luftvärnsrobotförbanden 
moderniseras. Utveck lingen av 
luftvärns roboten 23 Bamse fort
sätter och tillförs kri gsorganisa 
tionen efter sekelskiftet. Fältar
betsförbanden ti II förs nya snab
byggda broar och ny minröj

ningsmateriel. Antalet förba nd 
för ammunitionsröjning ökar. 
Nya transporthelikoptrar an
skaffas som ersät tning för utgå
ende (HKP). 

13 armeb ri gader vidmakt
håll s, va rav en på Gotland. 
Totalt tre brigader avveck las. 

• Brigaderna utvecklas och 
moderniseras efter hand genom 
att förbandens eldkraft, skydd 
och rörl ighet förbättras. B riga
dern as lednings- och mörker
stridsförmåga förbättras, främst 
hos de brigader som utrustas 
med nya stridsvagnar 121 /122 
Leopa rd och stridsfordon 90. 
Brigadernas luftvärnsförmåga 
förbättras successivt och sjuk
vårds funkti onen förs tärks. Ett 
antal av brigaderna grundutbiI
das för strid under vinterförhå l
landen i Norrland. 

• Infanteri- och norrlandsbri
gaderna får tre typer av sp lit ter
skyddade fordon : strids fordon 
90, pansarbandvagn 401 (MT
LS) och 501 (SMP-1 ) Huvud
delen av skyttebataljonerna kan 
därigenom spi itterskyddas . Fem 
av brigaderna får moderna 
stridsvagnar. 

• Två mekaniserade brigader 
Skövde respek ti ve Boden 
utrutas med nya Leopardstrids
vagnar och stridsfordon 90 
med början under 1997. Tre 
mekan iserade brigader tillförs 

OBS! Flygvapnet redovisas särskilt, sid 4-7. 8 



ren. 
begagnade Leopardstridsvag
nar och en mekaniserad brigad 
behåller str idsvagn 104 Centu
rion. 

Marinen 

Marinen s lednings- och under
hållsförband vidmakthålls och 
utvecklas mot större flexibilitet. 
Marina ledningssystem utveck
las och anskaffas samordnat 
med and ra program. Ytterligare 
samordning med Kustbevak
ningen, Sjöfartsverket och Luft
fartsverket eftersträvas. Norr
landskustens och Västkustens 
ma ri nkommandon red uceras . 

• Utvecklingen för Försvars
maktens samtli ga helikopter
förband utreds och underlag 
lämnas till regeringen i augusti 
1996. Det lätta helikoptersy
stemet HKP 6 avvecklas vid 
sekelskiftet. Nya helikoptrar an
skaffas efter år 2001, som 
ersättning för HKP 4. 

• Antalet ytstridsfartyg reduce
ras under försvarsbeslutsperio
den från 30 till 24, för att på 
sikt bli 20. Ytstridsfartyg 2000 
anskaffas och ti II förs krigsorga
nisationen med början år 2003. 
Luftvärnsförmågan förbättras 
och robotsystemen för sjömåls
bekämpning modifieras. 

Mineringsfunktionen vid
makthålls. Fyra minröjningsfar
tyg, typ Styrsö, tillförs som er
sättning för äldre minsvepare. 
Minröjningsfartyg, typ Lands
ort, moderniseras. 

Äldre ubåta r typ Sjöormen 
avvecklas och ersätts med ny 
ubåt typ Gotland. Totalt nio 
ubåtar bibehålls. Nya torpeder 
anskaffas. 

• Två rörliga kustartilleribrigad
ledningar med brigadlednings
förband organ iseras för led n i ng 
av bl a rörl iga kustförsvarsför
band. Luftförsvarsförmågan för
bättras genom tillförsel av luft
värnsrobotsys tem . Kustarti Ileri
bataljonerna vidmakthålls och 
modifieras. Tillsvidare erhåller 
fyra amfibiebataljoner ny båt
materiel. Större delen av de 
fasta kustförsvarsförba nden ut
går ur krigsorganisationen och 
avvecklas på sikt. 

Persona/avveckling 

De omstruktureringar som be
slutades 1992 har inneburit 
stora förändringar för Försvars
maktens personal. Nedlägg
ningar och flyttning av verk
samheter har ägt rum, men 

hög medelålder inom officerskå
Det tota la behovet av att 

omsätta personal blir där
för större än den ovan 

nämnda minskningen 
på 2 000, eftersom 
viss rekrytering samti
digt måste upprätt
hållas. Av ekonomis
ka skä l måste emel
lertid rekryteringen 

begränsas även under 
de närmaste tre åren. 
För att få en bra ål 

dersstruktur föreslås att 
officerare med fullmakt, 

också utveckling av organisa
tion och materiel. 

Antalet yrkesofficerare redu
ceras nu med cirka 2 000. An
talet officerare minskar dock 
inte i samma omfattning som 
organisationen i övrigt. Orsa
kerna härtill är bland annat 
den tekniska utvecklingen och 
kravet på anpassni ngsförmåga. 
Kvaliteten i officerskåren måste 
samtidigt sä kerställas. 

Omfattande rekryteringsbe
gränsningar har gjorts 1992-1 995, 
vilket har inneburit en något för 

som fyller 55 år eller mer 
under perioden fram till och 
med år 2001 , erbjuds pension 
samtid igt som de står til l För
svarsmaktens förfogande under 
en övergångsperiod. 

Civil personal påverkas också 
(cirka 2000) av den avveckling 
av förband och sko lor som sker. 
Även bland de civi la finns en 
sned ålders- och kompetens
struktu r. 65 procent av de civil
anståDda är 45 år och äldre. 
Diskussioner förs med Statens 
arbetsgivarverk med flera om 
möjlighet att erbjuda särskild 
pensionsersättning till de äldsta. 

Anta let reservofficerare be
höver inte minskas. Reservoffi
cerarna är en viktig grupp för 
att åstadkomma anpassnings
förmåga. Deras tjänstgörings
skyldighet måste dock justeras 
till den minskade krigsorgani
sationen. 

Vp/-utbildning 

Det primära syftet med värn 
pliktssystemet är att förse krigs
förbanden med välutb ildad per
sona l. Den allmänna totalför
svarsp likten har stor betydelse 
för den folkli ga förankringen 
och för synen på det mili tära 
försvaret som en integrerad del 
av det svenska samhället. 

Eftersom FB 96 innebär att 
många krigsförband läggs ned 
kommer det att finnas många 
utbildade värnpliktiga. Därför 
kan antalet som grundutbildas 
under 1997 och 1998 minskas 
med cirka 6 000 per år, utan 
alivari iga konsekvenser för 
kri gsdugligheten. 

Riksdagen lade 1972 fast att 
gru ndutbi Idn ingens 
längd skulle vara minst 
7,5 månader. Kort
tidsutbildning i tre må
nader har övervägts 
men förkastats. Moti
vet är främst att utbild
ningen inte kan med
föra krigsplacering i 
stridande förba nd. Där
emot finns det anled
ning att vida re utreda 
korttidsutbildning i tre 
månader med place
ring och obi igatorisk vi
dareutbildning i Hem
vä rnet. 

Anpassning 

Regeringen anger att 
alla förband inte behö
ver ha full krigsduglig
het i dagsläget, men 
ska kunna uppnå det 
inom högst ett år. Det
ta benämns återtag
ning. 

För att på lång sikt 
ha handl i ngsfrihet att 
anpassa förmågan till 
förändrade och ökade 
uppgifter kan långsikti
ga åtgärder vidtas - en 
ökning av organisatio
nen och dess kvalitet. 
Detta benämns tillväxt. 

Förmågan ti II anpass
ning är beroende dels 
av den befi ntl iga krigs
organisationens storlek, 
dels av landets försvars
industrieIIa förmåga.• 
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Flygvapnets 
Uppsalaskolor 

rella möta 2DDD-ta/et 
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oel 1 

F20 - F nets Uppsalaskol . r - r ns krav på 
undergått avsevärda förändringar un Försvarsmakten att deltaga I internatio
der de senaste drygt tio åren. nella insatser har bl a medfört att under

Dagens utbildningsorganisation med visning i engelska har införts vid FKHS, 
stab, krigshögskola, fyra fackskolor (FBS, STRI LS och UndS. TolkS utbildar, i 
STRILS, TolkS, FV UndS) och en taktisk ut samverkan med civila instanser, tolkar för 
provningsenhet Stril (TUStril) uppvisar tjänstgöring i de bataljoner som Sverige 
endast ytliga likheter med den "Kungliga sänder till det forna Jugoslavien. 
flygkadettskola" som beslutades av 1942 Utbildningsuppgifterna vid F 20 kom
års riksdag. Fram till 1983 bedrevs flyg mer även i framtiden att vara avsevärda 
tjänst vid skolan för flygande kadetter så trots kommande personal- och organisa
väl i syfte att vidmakthålla flygkunnandet tionsförändningar i flygvapnet. 
under studietiden som att genomföra ut
bildning i ledning av flygtjänst. • • Hela Försvarsmakten och därmed 

Omstöpningen av F 20 med 1982 års flygvapnet upplever osäkerhet inför det 
övergång till utbildningen för den "Nya kommande försvarsbeslutet. Flygvapnets 
befälsordningen" (NBO) är redan histo Uppsalaskolor är emellertid beredda och 
ria. Alltmera kraft läggs på att - tillsam orgniserade för att medverka till bästa 
mans med främst FOHS och MHS - inrik möjliga totallösning. • 
ta utbildningen mot de krav som ställs av Hans Hagberg
visionen "Officer 2000". ChefförF 20 

Modern utbildningsmetodik som dis
tansundervisning, distansarbete (DU DA) 
och helhetsbaserad inlärning (HBI) an
vänds och utvecklas. 

En ny skolbyggnad hyser det som från 
praktisk synpunkt kallas "Strilcentrum" och 
Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS) 
har flyttat in i den totalrenoverade före 
detta västra förläggningsflygeln. 

" 

Förkortnin lista 

FKHS = Flygvapnets krigshögskola 
FBS = Flygvapnets flyghefälsskola 
STRILS= Flygvapnets stridslednings- och luftbe

vakningsskola 
TolkS = Försvarets tolkskola 
FV UndS = Flygvapnets underrättelseskola 
FOHS = Flygvapnets officershögskola 
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IF Flygvapnets krigshögskola (FKHS) har i uppdrag att: 

• 	 Utbilda flygvapnets officerare till nivå 6 (dvs löjt
nant) och till nivå 5 (dvs kapten). 

• 	 Följa utvecklingen inom pedagogik, ledarskap och 
skolans huvudämnen. 

• 	 Medverka i samordningen mellan Officers-, Krigs
och Militärhögskolorna (OHS, KHS & MHS). 

• 	 Samverka främst med armens och marinens krigs
högskolor. 

Dessa uppdrag löses av skolans samma nslagna till en gemensam ut
ledning och lärare i samverkan bildning för blivande löjtnanter. Ge
med eleverna. Under året utbil nom att kurserna omfattar AU- och 

das cirka 300 elever på kurser av vari FU-skeden blir såväl HK som AKlSK 
erande längd, varvid det al lmänna ut en ettårig utbildning, vilket kommer 
bildningsskedet (AU-skedet) genom att ha betydelse för kommande merit
förs vid FKHS. Fackutbildningsskedet värdering. Kurserna för flygingenjörer, 
(FU-skedetl är fackskolornas uppgift meteorologer och reservofficerare ge
att lösa. Hela den nivåhöjande utbild nomförs under sommarperioden för 
ningen sker under FKHS överinseen att inte störa elevernas högskolestudi
de. FKHS svarar för samordning, or er mer än nödvändigt. Under ett nor
dersättning, betygsbestämmelser, upp malår avverkas cirka 15.000 elevda
följning och rapporter ing. gar vid skolan. 

Den längsla kursen vid FKHS är 

menderade för en period av ett till fem 
år. Detta är viktigt för att skolan inte 
ska stagnera i sin utveckling. Problem 
skapas dock genom det stä ndiga 
behovet av rekrytering av nya lärare. 
Från sommaren 1995 är den första 
kvinnliga läraren verksam vid skolan. 
En viktig förnyelse för såväl lärare som 
elever. 

FKHS är i många avseenden arvta
gare ti II Flygkadettskolan sedermera 
Flygvapnets krigsskola, som ursprung
ligen va r F 20. Detta märks bl a av att 
många gam la traditioner lever vidare. 
Nordiskt kadettbesök, vårbal , utlands
resa, de gamla lokalerna, mässen, 
operation Samverkan. Mycket känns 
välbekant för oss äldre officerare. 

En stor förändring är dock tydlig. 
El everna bor inte längre ute på F 20, 
på Arna-området. Sedan ett år tillbaka 
hänvisas eleverna till en ny elevbo
stad, Djäknen. Den ligger halvvägs in 
mot Uppsala centrum. Eleverna är inte 
helt nöjda med denna lösning. Verk
samheten på fritid är inte som förr. 
Mässlivet har ändrats och diverse pro

högrekursen/H K (kaptenskursen för blem med transporter m m har ska 
yrkesofficerarel, som har ett 20-vec Lärarbyten regelbundet pats. Värst är dock att den pedagogis
kors AU-skede. Denna kurs ställer de ka iden med att elever lär av varandra 
högsta kraven på såväl lärare som ele störs. Eleverna kan inte längre delge 
ver. Kursernas längd och ungefärlig tid Vid skol an finns normalt 14 lärare. De varandra erfarenheter och utföra ge
på året framgår av fig 1. Allmänna täcker de flesta kompetensområdena. mensamma arbeten på samma enkla 
kursen och speci alistkursen (AK/SK) är Alla lärare är förordnade ell er kom- sätt som förr. 
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Framtiden 

Hur ser framtiden ut för FKHS? T o m 
1997 gäller dagens uppgifter. Från 
1998 finns inte AKlSK och flygingen
jörs/meteorologkursen. Då etableras 
en ny HK. Den ska år 2001 vara så 
utvecklad att vi kan ta hand om de 
officerare som från början utbildats 
inom "Officer 2000". En förh oppni ng 
är att HK 98 ska delas upp i en vår

inlärning införs för HK 96. Vi avser att 
successivt pröva oss fram, varvid ele
verna - som vi sätter i centrum - ska 
del ta I utveckl i ngsarbetet. Skola ns 
datasal har medfört ökade möjligheter 
till att söka nya vägar. Varje elev får nu 
möjlighet att förbättra sitt ADB-kun
nande. Förmågan är fortfarande myck
et varierande. Alla motiveras nu att 
börja arbeta med datorstöd. 

•• Eleverfarenheterna visar att ele
verna sätter stort värde på tiden vid 

FKHS. Utbildningen och personkon
takterna är det som skattas högst. 
Lokal er, förläggning (Djäknen) och 
begränsningarna i lärartillgång stör 
den goda bilden. Dagens elever är 
mycket ambitiösa och seri ösa. Deras 
värdering av sko lan är vår viktigaste 
betygssättning. Eftersom eleverna i 
stort sett är mycket nöjda, vågar vi 
påstå att FKHS är en skola i tiden - väl 
medveten om behovet av att hänga 
med i framtiden. • 

och en höstomgång, så att bättre indi
viduell uppföljning av eleverna kan 
ske. Detta skall utredas. 

närtid gäller förändringsarbetet 
mera de pedaogiska metoderna. Vi 
strävar efter att If:im na den förmedlade 
undervisningen i syfte att nå större 
elevmedverkan. Alla ska känna ansvar 
för utbildningen. Hemstudieveckor 
har etablerats på alla kurser utom 
reservofficerskursen (ROK). 

De första försöken med distansun
dervisning har genomförts under hös
ten 1995 med AKlSK, varvid tiden i 
Uppsala begränsades från sju till fem 
veckor. Detta medförde en besparing 
för flygvapnet på ca 225.000 kr per 
vecka. 

Resultatet är gott. Helhetsbaserad 

Flygvapnets krigshögskola 

I Jan Febr I Mars I Apr Maj Juni Juli Aug Sept I Okt Nov I Dec I 

HK 80 1111111111111111111111 
AK/SK 1 80 II••• L __--I 

AKlSK 2 80 II••• 

FING/MET 11111111111111111111.,_ 
ROK 

TAKTIK 
KURSER 

20_ 40. 
D 

D 

___ = All-skeden med elevantal 

L--_-'I FU-skeden, varierande längd 

___ Högskolestadier 

orska eever studerar svensk säker etspoliti 

Flygvapnets krigshög i ngick även en mycket fin flyg nades åt hur säkerhetspolitiken sade sig vara mer än nöjda 

uppvisning, där major Michael omsätts i praktiken och främst med besöket och föreslog ettskola (FKHS) var under 
Martin visade Jaktviggen i sitt då de svenska flygstridskrafterna utökat samarbete mell an skotvå dagar i augusti rätta element. Dagen avsluta med bl a besök vid 2. divisio lorna i framtiden. Därefter åkte 

1995 värd för sex löjt des med en guidad stadsvand nen F 16, F 20 StrilS och FV norrmännen vidare till Hel
nanter och deras följe ring i kulturens Uppsala. Kväl UndS. si ngfors för att få Finlands syn 
Iärare från Luftkrigs len avs lutades med en diskus Flygvapnets roll i det säker på säkerhetspolitiken i Nor

sionsmiddag. hetspol iti ska sammanhanget den. •skolen i Trondheim i 
Den andra besöksdagen äg- diskuterades särskilt. Gästerna Göran Assarssol1Norge, som genomför

de en studieresa i ämnet 
säkerhetspolitik. Gäs De, norska gästerna Flankerade av sina värdar. Från vänster: mj Göran Assarsson FKHS, It Ole Kristian 

Pettersen, lt John Graham, It Arvid Josefson, högskolelektor f'Jistein Espnes, It Espen Guklid, It Dagterna var elever vid nors
Ola Lien, It Rune Jomaas och C FKHS övlt Sven Hammar. ka Luftkrigsskolens hög

re kurs, Luftkrigsskole 
II. De genomförde en 
fördjupningsstudie in
om ämnet nordisk sä
kerhetspolitik omfattan
de 140 timmar. Besök i 
Sverige och Finland in
gick i kursen. 

Den första dagen ägna
des huvudsakl igen åt 
föreläsningar och reso

nemang runt den svenska säker
het spolitiken, utbildningssyste
met kring OFFICER 2000 och 
läget inför totalförsvarsbes lut 
1996. Under eftermiddagen 
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F 20 och Flygvapnets krigshögskola 
har haft uppdraget att utveckla dis
tansutbildning (DU) inom flygvapnet. 
Här ges exempel på hur FKHS prövat 
denna ekonomiserade utbildningsme
tod. 

Under vå ren 1995 be
stämdes att AKlSK (löjt
nantskursen ) AU -skede 

skulle kortas med en vecka vid 
skolan i Uppsala. Ku rslängden 
bibehölls men eleverna skulle 
rycka i n vid sko lan en 
vecka efter kursstart. För 
att kompensera bortfallet 
av lektionst immar tillde
lades eleverna hemstudi 
euppgifter att läsa i n vid 
hem ma förba ndet. 

Vi såg i detta et t flerta I 
utmaningar nämligen: 

~ Risk för att eleverna 
deltar i andra aktiv ite
ter vid hemmaförban
det och därmed miste r 
viktig studietid. 

~ Förlust av v iktig lek
tionstid då hemstud ier 
inte helt kan kompen
sera lektioner, va rfö r 
tid ägnas åt de i nstu
derade avsnitten under 
kom ma nde lekt ioner. 

~ 	Skolan s pedagogik som 
bygger mycket på ti 11
va rataga nde av al las 
kun skaper och erfaren
heter i lektionssa len. 
Detta fungerar givetvi s 
inte under sjä lvstudier. 

Under förra vårens pla 
neringsmöte diskuterades 
olika metoder för att bätt
re tillvarata den vecka eleverna 
inte finns på skol an. Olika for
mer av distansutbildning i kom
bination med sjä lvstudier disku
terades. Slutligen beslöts att fö r
söka genomföra distansutbild
ning via telebild (dubbelriktad 
TV-kommun i kation ). 

Metoden prövas 

Till projektl eda re utsågs major 
Folke Fröien . Han tog kon takt 
med MH S/MI och en snabbut
bi Idn i ng av projektledaren ge
nomfördes. DU DA-projektets 

mob ila utlån ingsutru stning be
ställdes till skola n. Uppkopp
ling skedde vi a den ny installe
rade växeln, som kla rar data
förmedling över ISDN-nätet. 
Rätt utru stade lokala anl ägg

DU-anläggningen med de två olika TV-bildrutorna . Skolchefen (nederbilden) talar till elever (ovanpå) ur 
F 15. Dessa sitter i en studio i Söderhamns kommunhus. 

ninga r förhyrdes så nära ele
vernas hemm aförband som 
möjligt och där det var lämp
ligt och möjligt v id militära för
band. Kall elser skickades un
der somma ren ut till de blivan
de kursde ltagarn a med in
form ation om när och var de 
sk u Ile saml as samt vad som 
förväntades av dem. MHS/MI 
engagerades för snabbutbi Id 
ning av lärarna. Relevan ta 
gruppuppgifter togs fra m för att 
presenteras för eleverna. 

En augustimorgon i fjol möt
te vi så den första elevgruppen, 
som kom från F 16. 19 förvän
ta nsfulla fänrikar kom då över 

till FKH S samlingssa l och lärar
na fi ck tillfälle att pröva på en 
grupp, som de inte mötte via 
telebild. Därefter gjordes mot
sva rande för förbanden. Av tek
ni ska begränsningsskäl bara ett 
förband i taget. Grupperna 
samlades i förhyrda anlägg
ningar, som FKHS teckna t avtal 
om. Några exempel är Telia 
Helsingborg, MKS i Karlskrona, 
Ska ra komm u nhus osv. 

Programmet genomfördes 
åtta gånger måndag-tisdag med 
elever från Skå ne i söder till 
Boden i norr. Det innehöll föl
jande in slag: 

• 	 Chefens för FKHS presenta
tion av sko lan och lära rn a. 

• 	 Kurschefens presentation av 
kursu ppläggn ingen . 

• 	 Elevpresentation . 
• 	 Presentation av skolans hu

vudämnen. 

• 	 Utdelning av gruppuppgi fter. 

• 	 Frågestund. 

Goda erfarenheter 

Till att börja med va r vi alla 
inledningsvis tagna av stun
dens al lvar. Vi lärare tinade 

emellertid så småningom upp 
och därmed ökade också kon
takten med eleverna så att rik
tigt bra dialoger uppstod . 

U nder torsdagen och freda
gen gick vi varvet runt igen då 
eleverna fick presentera sin a 
lösn i ngar. Natu rli gen uppstod 
då en mycket v idare dialog 
mellan lärarna och eleverna. 
Arbetsresu Itatet va r gott. Vi 
kunde konstatera, att det mesta 
av den tid v i var rädda att v i 
sku Ile tappa va r återtagen! 

Utvärdering av proven på
gå r. Erfarenheterna är dock 

goda inte minst genom att vi 
prövat. Om detta va r all a lärare 
och elever fullständigt eniga. 
Vi kunde också konstatera, att 
kvalitetshöjningen va r markant 
jämfört med en vanlig hemstu
dievecka. 

Motsvarande dista nsutbi Id
ning genomfördes senare för 
AKlSK 95 omg 2 med samma 
goda erfarenheter. I nför vå ren 
1996 och högre kursen pl ane 
ras ett antal DU-veckor. Här 
fi nns stora bespari ngsmöj I ighe
ter för flygvapnet utan att ut
bildningskval iteten går ner . • .... 
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Skolans historiska motto Da et Ac
cipe theoriam et practicam "TA 
OCH GE I TEORI OCH PRAKTIK" 

äger idag I i ka mycket som i framtiden 
sin fulla till ämpning. 

Den unge piloten kommer att under 
sin utbildning passera skolans olika 
kurser vid ett flertal tillfällen. Dessa 
"skrädda rsydda" kurser passar i ena fal
let direkt in i respektive fa ckskede för 
att i andra fall va ra re na specialkurser. 
För att kunna genomföra denna omfa t
tande utbildningsverksamhet utnyttar 
FBS i hög grad specia I ister och experter 
från t ex fl ygvapnets förband, flygva
penledning, Försvarets Materielverk 
(FMV) samt c ivil a industrier och institu
tioner. 

FBS har kontinuerli ga kontakter 

Iygbefälssko a 

För tre år sedan, då Flygvapnets BefälsSko
Ia/FBS firade sina 50 år, berättade Flygvapen
Nytt (4/93) om skolans verksamhet. Då på
pekades att mycket luft under de då gångna 
50 åren strömmat över FBS vingar. Sedan dess 

bl a agera som lärare och presentera 
"si na egna" flyg- och vapensystem fö r 
va randra . Till de renodlade lek tionerna 
utnyttjas inlånade experter som lärare 
och föreläsare. 

Under praktikskedet, som genom 
fö rs på egen division i hemmaförba n
dets regi , ska ll eleven ges möjlighet att 
tjäns tgöra som rotechef under hand
ledning och denna utbildni ng läggs in i 
divisionens ord inarie verksamhet. 

har ytterligare 
luft strömmat. 
Följande infor
mation sprider 
nytt ljus över 
skolans verk
samhet. 

med och genomför besök på förban
den förutom de återkomm ande fl ygpe
rioderna som därmed säkerställer upp
fö ljningen vid de o lika divi sionerna. 

Rotechefskurs 

Denna kurs genomförs av alla fl ygfö
rare/ fl ygnavigatörer och ingår i utbild
ningen till löjtnant, d v s fackskedet 
till FKHS:AK. 

Målsättningen fö r ro techefsk ursen 
är att ge eleven kompetens för att 
kunna tjän stgöra som rotechef i fred 
och i krig. Kursen inleds med ett teori 
skede vid FBS på två veckor. Härvid 
läggs den teoreti ska grunden fö r rote
chefsskapet liksom grunden för det 
efterfölj ande praktikskedet. 

Tyngdpunkten under teoriskedet lig
ger på taktik, hotbild, fl ygsä kerhet och 
ledarskap. Utbildningen genomförs 
som lektioner, applikatori ska exempel 
(applex) och diskuss ioner. Eleverna får 

Gruppchefskurs 

Denna kurs genomförs av samtliga 
flygförare/ fl ygnavigatörer och ingår i 
utbildningen till kapten, d v s fackske
det till FKHS:HK. 

Målet för kursen är att eleverna 
skall kunna utöva ledarskap på divi
sion i nivå 5/5. I prakti ken innebär det 
att va ra flygövningsleda re och arbets
gruppchef I i ksom att sjä Ivstä ndigt 
kunna plan era, leda och genomföra 
flygföretag som gruppchef. 

Ku rsen inleds med ett teoriskede 
v id FBS på två veckor. Här läggs den 
teoretiska grun den för gruppch efsska
pet liksom grunden för det efterföljan
de praktikskedet. 

Kaptenerna ska ll vara våra " ess" i 
att praktiskt manövrera förband i lu f
ten. De innebär att en stor del av 
utbildningen om fattar ledarskap, tak
tik och teknik. Den teoretiska utb ild 
ningen genom förs som lek tioner, app

likatoris ka exempel och diskussioner. 
Till de renodlade lekt ionern a utnyttjas 
inlå nade experter som lärare och fö re
läsare, 

Kursen omfattar dessutom ett sex 
veckors praktikskede vid hemmaför
band. Under praktikskedet får eleven 
under den ord inarie divisionschefens 
ansvar öva i de olika roller en grupp
chef har som chef, lärare och fackman, 

Divisionsledningskurs 

En specialk urs kommer att införas från 
hösten 1996. Den tillsammans med 
delar av taktikkurs flyg ersä tter den tidi
gare flygstyrkechefskursen. D ivis ions
ledningskurse n är inriktad mot stä llföre
trädande divisionschefs arbetsuppgifter, 
såsom led n i ngsfrågor, flygsä kerhets
tjänst och planering, Denna kurs plane
ras återkomma varje höst. 

Kursen omfattar två veckors teori
skede vid FBS och ett praktikskede där 
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eleven tjänstgör som ställföreträdande 
divisionschef och flygövningsledare 
vid annan division/flottilj än den egna. 
FBS lärare följer eleverna under prak
tikskedet och ger handledning tillsam
mans med aktuell divisionschef. 

Taktikkurs flyg 

Fr o m våren 1996 införs ett nytt fack
skede till MHS:TAK. Kursen har bäring 
på TSO-uppgifter vid förband och tak
tikbefäl vid flygkommandostab. Den 
omfattar tre veckors teoriutbildning vid 
FBS och ett praktikskede vid FK-stab. 

Divisionschefskurs 

Divisionschefskursen är en teori kurs 
som genomförs av blivande eller ny
ti Ilträdda divisionschefer. Kursen är 
uppdelad i två delar: 

Del 1 omfattar cirka en vecka och 
genomförs med inriktning på plane
ring och budgetering. 

Del 2 omfattar även den cirka en 
vecka och genomförs med in
riktning på uppföljningssamtal, 
vitsordssättning och krigsför
bandsvärdering etc. 

Därutöver behandlas under 
båda delarna aktuella frågor, 
ledn i ngsfrågor, persona I hante
ring, krishantering mm. 

Flygchefskurs 

Denna kurs omfattar en vecka 

vid FBS med huvudinriktning 
uppdateri nglensn i ng i nom 
ella områden såsom 
ring, personalfrågor m m. 

Vapensystemkurs 

Vid FBS genomförs vartannat 
pensystemkurser för respektive flygslag 
jakt, attack och spaning. 

Vid dessa kurser utbildas vapensyste
mofficerare. Dessa har ti II 

på 
01 ika aktu

flygtjänstplane

år va

uppgift att 

gorna. Denne ytterligare arbetsinsatser 
står också till om utveckling och utvärdering. 

utbilda respektive egen division så att 
goda kunskaper om det egna flygsla
gets vapensystem och taktik uppnås. 

Kursen genomförs vanligtvis med 
två till tre veckors teoriskede vid FBS 
följt av ett två till tre veckors praktik
skede. 

Under teoriskedet studeras de egna 
vapensystemen mycket noggrant med 
hjälp av bl a inlånade experter. Vapen 
och vapenverkan studeras speciellt 
liksom den egna taktiken mot bak
grund av aktuell hotbild och aktuella 
underrättelser. Teoriskedet i n ri ktas 
även mot intressanta områden för 
taktik- och/eller systemutprovningar. 
Praktikskedet genomförs med målsätt
ning att eleverna själva skall skaffa sig 
erfarenhet att driva utprovningsupp
drag. Lämpl iga utprovn i ngsuppgifter/ 
uppdrag ställs av flygvapenledningen 
och omfattar i huvudsak förslag på 
vapen- och systemä ndri ngar. 

Systemkursen avslutas med en 
vecka under vilken slutsummering 
och dokumentation sker. I slutrappor
ten från kursen lämnas ofta förslag till 
förändringar i taktiska råd och utbild
n i ngspub I i kationer. 

Simulatorkurs m m 

FBS har att under CFV (flygvapenche
fen) leda simulator- och utvärderings
tjänsten. FBS deltar även i utvecklings
arbetet med framtida utrustningar. 

Simulatorer för grundutbildning och 
för träning av redan utbildade piloter 
finns vid F 10 för flygplan J 35j och 
SK 35(, vid F 7 och F 15 för AjS 37, 

vid F 4, F 16, 
F 1 7 och F 21 för 
JA 37 samt vid 
F 7 förTP 84. 

Vid varje 
flottilj finns en 
simulatorleda
re som hand
har de interna 
simulatorfrå-

FBS förfoga nde i speciella simulator
frågor. 

Utvärderingsverksamheten utveck
las inom ramen för ett utvecklingsmö
te. Genom att FBS deltar i divisioner
nas flygtjänst erhålls tillsammans med 
övriga piloter ett bra underlag för 
vidareutveckling av UTB-station (=ut
bildningsbandspelare). Detta system 
erbjuder piloten en mycket god möj
lighet att bland annat utvärdera gjorda 
simulerade robotskott. 

Människan i flygsystemet 

Inom flygvapnet har ett nytt ämnesbe
grepp gjort entre: MIFS:Ö - Människan 
i flygsystemet överlevnad. MIFS:Ö om
fattar ämnen som skall göra människan 
bättre förberedd ti II de krav framtidens 
flygplan och krigsorganisation ställer 
på den i luften mänskliga komponen
ten ingående i flygsystemen. 

MIFS:Ö omfattar flygmedicin /odon 
tologi, flygpsykologi, fysisk träning, 
säkerhetsmaterieltjänst och överlev
nadsutbi Idn i ng. 

FBS har det övergripande ansvaret 
för utbildning av den flygande perso
nalen inom flygvapnet. Målet med 
MIFS:Ö:s utbildning är att den skall 
bedrivas ti II den n ivå som krigets krav 
ställer på människan i dagens flygan
de förband. 

Framtiden 

I samband med införande av "Officer 
2000" kommer en omfattande revide
ri ng av FBS kurser att genomföras. Det 
faktiska kursinnehållet kommer dock 
inte att förändras p g a införande av 
"Officer 2000". Det kommer även fort
sättningsvis vara dynamiskt och base
rat på kundens och flygsystemets krav. 

Införandet av system för planering 
och analys/utbildning och taktisk ana
lys = PLNUTA vid de olika flygsyste
men kommer framöver att generera 

från FBS in

Simulatorut
nyttjandet kom
mer inte att min
ska i framtiden. 
Tvärtom kom
mer det att ställa 
allt högre krav på 
effektivisering 
och utveckling 
för att passa i n 
i den moderna 
utbi Idn i ngsfi 10
sofin. Även det
ta genererar ar
betsuppgifter 
för FBS i framti
den. • ... 
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Huvuduppgiften för Flygvapnets stridslednings- och 
luftbevakningsskola/STRILS är att ge personal inom 
stridslednings- och luftbevakningssystemet dess fack
utbildning. Utbildning ges såväl till värnpliktiga be
fälselever som reserv- och yrkesofficerare. 

uvuddelen av skolans kursche STRILS i Uppsala men även till stor 
fer och lärare lånas in från för  del ute v id stri lanläggningar runtom i 
banden. De tjänstgör två till tre landet. 

år vid sko lan. Därefter återgår de till Chefen för STRILS leder verksamhe
tjänstgöring vid hemmaförbanden. På ten med stöd aven avdelning för pro
så sätt upprätthålls förbandskompe duktionsledning. Organisationen ser 
tensen hos lärarna och skolans verk  ut enligt fig 1. 
samhet anpassas till "kundernas" (för
bandens) krav. Lärartjänst vid STRILS 
är attraktiv för stri lofficerarna. Den 
ska ll vara en merit för fortsatt karriär. Utbildningsavdelningar 

Varje år bedriver STR ILS ett 50-tal 
kurser av varierande längd. Antalet 
elever är ungefär 400 per år. Utbild Förbandslednings- och stridstek
ningen genomförs sedan 1994 vid nikavdelningen (avd F/ S). - Här 

Fig 1 

Avd förbands !Avd Slric !Avd SIri !Oriilavd 
ledning/ 
ISlridsteknik 

IAvd lbev I 

genomförs främst nivåhöjande utbild
ning men även specialutb ildning. 
Avde lningen svarar bland annat för 
Fackskedena under FKHS SK/AK och 
HK samt MHS TAK. Ett stort anta l spe
c ialutbildningar, t ex stri lbata ljons
chefskurs och jaktledarutbildning, ge
nomförs. 

Stridsledningsavdelningen (avd 
5). - Avdelningen utbildar radarjaktle
dare och chefsradarjaktledare. För 
närvarande bedrivs denna utbildning 
vid STRILS simulator i Tullinge i vän
tan på en modernare simu lator 
(SIM/R) i Uppsala. Efter ett inledande 
simulatorskede fortsätter utbildningen 
vid olika stri lan läggningar. Radarjakt
ledarutbildningen är en av skolans 
mest resurskrävande kurser. Utbild
ningen tar ungefär ett år till dess att 
eleverna är klara för att leda stridsflyg
plan på egen hand. Cirka tio elever 
utbildas varje år. 

Luftbevakningsavdelningen (avd 
L). - Avdelningen utbildar främst 
värnpliktiga befälselever och kadetter 
som ska ll bli yrkesofficerare. Den 
mest omfattande utbildningen utgörs 
av iackskedet för str i I kadetter under 
officerskursen (OK). 

Driftavdelningen. - Avde lningen 
svarar för den tekniska driften av de 
utbildnings- och utprovningsanlägg
ningar samt den transportabla radar-
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gruppcentral (rrgc/tl som finns vid 
Strilcentrum. Rrgc/t utnyttjas främst för 

" l 

[a. Det är för närvarande osäkert när 
ful[ funktiona[itet kan uppnås. 

formation och ledningssystem kom
ställa krav 

utbildning, men även i viss mån för 
stridsledning av fl ygförband (förbands
produktion). 

STRIC-avdelningen. Denna 
avdelning ska[[ svara för kommande 
STRIC-utbi[dning på de nya strids[ed
ningscentra[er, STRIC, som successivt 
tillförs flygvapnet. En utbildningsan
läggning, STRIC U 1, kommer att sät
tas upp i Uppsala under hösten 1996. 
En simulator, STRICS (S IM/S) kommer 
att användas vid utbildningarna. För 
närvarande är det dock osäkert när 
denna kan komma till stånd på grund 
av tekniska problem i projektet. 

Utbildningsanläggningar. - En 
sa mmanställning över befintliga och 
kommande utbildningsa n[äggningar 
vid STRILS framgår enligt fig 2. 

Blick in i framtiden 

Organisation , ledning och utbi[d
ningsmetoder vid STRILS kommer 
även framledes att behöva anpassas 
till " kundern as" behov och införande 
av nya system. 

Då SIM/R modifierats till full funk
tiona[itet är avsikten att lämna Tu/linge 
och genomföra a[1 utbildning i Uppsa-

Verksamheten vid STRILS kommer 
mer och mer att inriktas mot komman
de STRIC-utbildning. In[edningsvis 
måste vi ss stricls[edningspersona[ 
utbildas för att [eda JAS 39 Gripen 
under den taktiska utprovningsfasen. 
Därefter kommel' omskol ning av övrig 
stricls[ednings- och [uftbeva kningsper
sonat sa mt sa mbands[edare att ge
nomföras. Befattningshavare i STRIC
systemet måste ha en bred sys temkun
ska p om sa mverkande system, t ex 
ledningssystem för basförband och 
f[ ygkommandos taber, övr iga lednings
och informati onssystem samt det nya 
taktiska I'adiosystemet, TARAS. En 
sådan system utbi [dning kommer där
för att ges undel' STRIC-utbildningen. 
Även en bred kunskap om JAS 39 Gri
pen som system måste ges . 

•• Ledning av f[ygplan Gripen kom
mer att bli mer komplex än för dagens 
flygsystem ; bland annat på grund av 
det omfattande data utbytet som blir 
möjli gt mel[an f[ygplan och markcen
tra[er. Så småningom måste också ut
bildning genomföras i ledning av det 
nya flygburna spaningsradarsystemet 
som bärs av fl ygp lan S 1OOB Argus. 

Utveck lingen aven ny [ednings
struktur för fl ygstridskl-afterna, materi
eli omsättning av nuval'ande [uftför
svarscentra[er och utveck ling av nya in-

mer att på anpassning av 
STRILS utbildning. 

Många utmaningar finns således att 
ta tag i framöver! STRILS personal ser 
därför framtiden an med tillförsikt ! • 

Fig 2 

Anlc'iggning Utnyttjande Stalu' 

Rrgelt 

-

Sl lv\!R 

S RIC LJ l 

STRilS 
(S IM/S) 

L-
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uQ)J~~[PDD 
utvecklar och utprovar vå astril-system 


Det finns vid F 20 en enhet som benämns 
Taktisk Utprovningsenhet Stril och som för
kortas TUStril. Det är flygvapnets "kärnkom
petens" för utveckling och utprovning av 
stridslednings- och luftbevakningssystem. 

Enhetens huvuduppgift är att som 
"användarrepresentant" och flyg
vapen ledn i ngens " förlängda arm" 

medverka i systemutveckling, taktikut
veckling och utprovning av strilsystem 
och samordning med övriga lednings
system. I dessa uppgifter lyder chefen 
för TUStrii under chefen för flygvapen
ledningens programavdelning (FVL/ 
ProgA), som årligen fastställer hur re
surserna skall utnyttjas . 

Det övergripande syftet är att sä ker
ställa resultat i form av sys tem och 
metoder som är användaranpassade, 
taktiskt användbara och tillräckligt 
utprovade innan de tas i bruk. Därige
nom kan många tids- och ekonomiskt 
resurskrävande rättn i ngar och förse
ningar undvikas i ett senare läge. 

Mångårig erfarenhet har visat, att 
detta endast kan uppnås genom att 

" användarna" tidigt får påverka och 
kontinuerligt delta i hela utvecklings
processen från inledande studier, mål
sättn i ngsarbete, systemkonstruktion 
m m till färdigt fungerande system 

Viktig inverkan 

Resultat från TUStril:s metodutveck
lingsarbete samt försök och prov inar
betas i fl ygva pnets målsättningar och 
FMV:s kravspecifikationer. Under ut
vecklings- och konstruktionsfasen är sam
arbetet med av FMV vald leverantör 
mycket nära och djupgående. TUStrii 
tillhandahåller här den stridstekniska 
kompetensen inom respektive projekt. 
Samtidigt som produktutvecklingen 
granskas bidrar TUStrii med viktig 

kravtolkning och förtydliganden till 
leverantören i syfte att sä kerställa er
forderlig kravuppfylInad och använd
barhet. I samband med olika utveck
lingssteg och serieleveranser genom
förs utprovningar och kontroller. 

Genom takti sk utprovningsverksam
het kan lämpligt utnyttjande klarläg
gas som underl ag för utformning av 
taktiska och stridstekniska anvisningar 
samt användarinstruktioner för opera
törspersonaI. Inför serieinförande och 
driftsättning medverkar TUStrii i ut
bildningen av instruktörspersonal på 
de nya eller modifierade systemen. 

Enhetens totalt 17 anställda perso
ner (varav två flygingenjörer och en 
driftingenjör) är förutom expedition 
fördelade på tre avdelningar direkt 
engagerade i olika taktikutvecklings-, 
vidmakthållande- och systemutveck
I i ngsprojekt. 

StriC-utprovning 

Den ojämförligt största och mest resurs
krävande uppgiften sedan flera år är 

medverkan i utveckling
en och utprovn i ngen av 
flygvapnets nya centraler 
för stridsledning- och 
I uftbevakn i ng (StriC). Vi k
tiga uppgifter därutöver 
är medverkan i utform
ningen av radarfunktio
nen för flygburen spa
ningsradar (FSR 890) 
som bärarplattform tjänar 
fl ygplan S 'IOOB (= Saab 
340 AEW), '1995 döpt till 
Argus - samt metodut
vecki i ngsarbete för utform
n i ng och framtagn i ng av 
stridstekniska anvisn ingar 
för utnyttjande av syste
met. Båda viktiga system 
som införs under senare 
delen av 1 990-talet och 
kommer att utgöra gru nd
stenar i luftförsvaret långt 
in i nästa sekel. Därtill 
kommer en rad mer eller 
mindre omfattande upp
gifter med koppling till 
taktikanpass ning och mo
difieringar av befintliga 
central- och radarsystem. 
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"strilcentrum" 
Som ett led i flygvapnets ratio
nalisering beslutade flygvapen
ledningen 1991 att såväl ut
bildning av personal som tak
tisk utprovning inom stridsled
nings och luftbevakningsom
rådet skulle samlokalisera s och 
att verksamheten skulle förläg
gas till F 20 i Uppsala. 

För ändamålet projekterades 
och uppfördes en ny an
läggning som idag går under 
benämningen "5TRILCEN
TRUM". Byggnaden som har en 
bruttoyta på ca 5 000 nr är 
sedan september 1994 hemvist 
för Stridslednings- och luftbe
vakningsskoIan (STRILS) och 

Taktisk utprovningsenhet Stril 
(TUStriI). 

I byggnaden inryms förutom 
de båda enheternas adminis
trativa utrymmen även lek
tionssalsutrymmen samt en om
fattande teknikdel. Förutom en 
komplett transportabel radar
gruppcentraI (Rrgc/T) för ut-
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TUStril:s organisation 

CHEF 

1 Expedition 

1 

Samordningsavd Stud-tU tvecklingsavd TA -/Ulprovningsavd 

de moderniseringen av fl ygvapnets 
ledningssystem, sys temens antal och 
omfattning, samtidi ghet i införandet, 
ko mplex itet och integration i varandra 
samt införande av ny teknik. Detta för
utsätter utveckl i ng av arbetsformer 
samt en omfattande samordning och 
koordinering av verksa mheten under 

För utprovn i ng av fl ygvapnets nya 
ledningscentral er i luftförsvaret har vid 
F 20 i STRILCENTRUM installerats 
den första levererade StriC-anlägg
ningen. Sedan augusti 1995 medver
kar TUStrii i denna utprovning som 
pågår av systemrelease 2 (SR2) som är 
en s k utvecklings release och inte 
avsedd att användas taktiskt. Utprov
ningen sker mot både simulerade och 
verkl iga motobjekt och syftar ti II att 
tidigt kartl ägga systemets tekniska och 
taktiska kva litet avseende funktioner 
och egenskaper. Parallellt medverkar 
TUStrii också i leverantörens (Celsius 
Tech System) interna utprovning av 
SR 3 på fabri k och fortsatta utveckling 
av SR 4. 

Från och med september 1996 t o m 
halvårssk iftet 1997 fortsätter närmast ut
provningen i STRILCENTRUM av SR 3, 
som innehåller den krävda funktiona
liteten för att tillgodose behoven för 
ledning av JAS 39 Gripen och S 100B 
Argus v id förband. 

Teknikcentrum "på G" 

Med lokalisering till F 20:s STRIlCEN
TRUM i Uppsala pågår planering för 
att i FMV:s regi stegvi s bygga upp och 
organ isera ett Teknikcentrum för fl yg
vapnets lednin gssystem (TCL) . 

Avs ikten är att TCL, i nära samver
kan med fl ygvapnets resurser, skall 
utgöra ett kompetens- och resurscen
trum för materielsystemövergripande 
planering, styrning och samordning 
beträffande utprovning och utveckling 
m m av fl ygvapnets system för ledning 
av flygstridskrafter. 

Andra pl anerade uppgifter för TCl 
är bl a att som central instans ansva ra 
för förvaltning d v s sa mordning och 
styrning av systemdokumentation för 
den tekniska drifts- och underhålls
verksamheten samt den sys temgemen
samma grunddatabasen för systemen. 

Behovet är föranlett av den pågåen

systemens införande och fortsatta ut
veckling. En första fas planeras för att 
ti Il godose behoven för integration av 
STRIC, det nya radiosystemet TARAS 
och JAS 39 Gripen. 

Utvecklande framtid 

Genomförd etablering av ett "STRIl
CENTR UM " vid F 20 med både sys
tem- och stridsteknisk kompetens ur 
TUStrii och STRilS tillsammans med 
ett eventuellt ti 11kommande system
och produkttekniskt centrum ur FMV 
har goda förutsättningar att utgöra en 
ändamålsenlig pl attform för en framti
da effektiv och samordnad utveckling 
av flygvapnets ledningssystem. Inte 
minst kommer den också att utgöra en 
mycket intressant, stimulerande och 
utvecklande arbetsplats för såväl tek
ni skt som taktisk t inriktad personal i 
flygvapnet. • 1"

bildning innehåller teknikdelen 
sedan hösten 1995 även den 
första levererade anläggningen 
för utprovning av flygvapnets 
nya stridslednings- och luftbe
vakningscentraler (STRIC). Un
der 1996 kommer att installe
ras ytterligare en STRIC för ut
bildning och omskolning av 

taktisk personal samt 
successivt även tillhö
rande simulatorer. 

För vidmakthållande, 
utprovning och vidare
utveckling av flygvap
nets ledningsystem i 
nära samverkan med 
taktisk personal ur flyg
vapnet pågår också pla
nering för att inom 
STRILCENTRUM lokali
sera ett till FMV höran
de Teknikcentrum för 
flygvapnets ledningssy
stem (TCL). • 

STRILCfNTRUM från 
ovan en höstdag 1995. 

Foto: Kurt Pettersson 
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TolkS ski ljer sig från de andra sko
lorna vid F 20 genom att den 
ordinarie elevkategorin utgörs av 

värnpliktiga. 

Skolan är organiserad med en chef 
(överstel öjtnant), tre militära lärare 
(majorer) - varav en är lärare i förhörs
tjänst, en planerare/budgeterare (kap
ten), två språklärare (c ivi la) och en 
assisten t (c ivil ). Härti ll kommer under 
halva utbildningsåret en repetitör, d v s 
en elev ur den avs lu tande kursen som 
stan nar kvar på skolan och hjälper sina 
yngre kamrater med olika problem, t 
ex av språkli g karaktär. 

U tbildningen, som syftar till att till
godose de tre försvarsgrenarnas behov 
av förhörsledare, är en specialutbild
ning på samma sätt som t ex fall
skärmsjägar-, basjägar- och kustjägar
utbildningarna och så ledes frivillig. 
Den som antas till TolkS måste bereda 
sig på hårda teoretiska studier under 
ett års tid. Aven förhörsledare krävs 
nämligen bl a att han (eller hon) själv
ständigt skall kunna genomföra ett för
hör med en krigsfånge, vilket kräver 
mycket goda kunskaper såväl i det 
aktuella landets språk och samhäl lsför
hållanden som om den militära mate
rielen , taktiken och organisationern. 
Den hårda studietakten innebär också 
att vissa elever tyvärr måste avski lj as 
på grund av att de inte mäktar tillgodo
göra sig utbildningen. 

Antagningskra v 

Kraven för att antas är mycket höga 
och den sökande skall ha en doku
menterat mycket god studiebegåvning. 
Mångåriga erfa renheter visar att detta i 
princip innebf:lr högsta betyg från gym
nasieskolan (mede lbetyg lägst 4,S och 
betyg S i alla främmande språk). Dess
utom krävs att vederbörande vid 
mönstringen har uttagits till befä lsut-

Försvarets Tolkskola (TolkS) kan nästa år se till
b.~ka.. på en 40-å~ig tillvaro med utbildning av 
forhorsledare/spraktolkar. Kunskaperna i de 
stora västerländska språken är som regel ganska 
goda hos oss svenskar. Däremot är det sämre 
beställt med kunskaperna i det andra oss närlig
gande stora språket, ryska. Som en liten nation 

mellan de stora är det väsentligt att vi behärskar 
även detta andra "grannlandsspråk". Därför under
visar TolkS (alltsedan starten 1957) i ryska. 

bildning. Eftersom det här är fråga om 
soldatutbildning, måste den sökande 
också ha sådan fysisk spänst att han 
förmår klara " livet i busken" . 

Varjl' år söker ungefär I SO förhopp
ningsfulla ynglingar till Tolkskolan. Av 
dessa tas ett 60-ta I ut för förnyad 
mönstring vid TolkS. Den sökande in
tervjuas under en dag dels av personal 
ur skolan, dels även av psykologer från 
Pliktverkets regionkontor Stockholm. 
Från och med 1996 genomför även 
personal från Fl ygvap nets uttagnings
centrum (F UC) minnes- och uthållig
hetstest. Av de sökande antas ett 20
tal. Sedan ett antal år utbildas även 
värnpliktiga som red an genomfört sin 
grundutb ildning vid andra förband. 
Dessa fullgör alltså frivilligt ett andra 
värnpliktsår. 

Utbildningsgång 

De som antagits till TolkS rycker in till 
K 3 i Kar'lsborg i mitten av juni för att 
under två månader genomgå en all
mänmilitär utbildning. . 

De teoretiska studierna vid TolkS i 

Uppsala, som börjar i mitten av au
gusti, omfattar ungefär 1600 timmar 
fördelade på 700 timmar ryska, 400 
timmar militära ämnen och 200 tim
mar förhörstjänst. Övr ig utbildningstid 
ägnas åt fysisk träning, vinterutbildning 
och förhörsövningar 

Ämnet förhörstjänst är naturligt nog 
huvudämnet vid sko lan . Alla andra 
ämnen är egentligen " stödämnen". Av 
de studerade ämnena är ryskan utan 
tvekan det som vållar mest huvudbry 
och som orsakar de flesta avgångarna 
från skolan. 

Den moderna krigföringen innebär 
en ökad integrering av olika stridskraf
ters verksamhet, vilket i sin tur kräver 
att en förhörsledare terminologimässigt 
måste spänna över ett bredare register 
än tidigare. Därför lär sig eleven såvä l 
arme-, marin- som flygterminologi 
med koncentration till den terminologi 
som gäller för det vapenslag som pågå
ende kurs är inriktad mot. En förhörs
ledare måste nämligen kunna genom
föra åtminstone inledande förhör med 
en krigsfånge som tillhör en annan för 
svarsgren än förhörs ledarens. Han/hon 
måste följaktligen känna till viss termi
nologi som gä ll er för andra försvars
grenar än den han/hon själv tillhör. 

Förhörsledaren 

Förhörs ledare finns bl a i olika staber 
och förband. Sedan några år tillbaka 
finns förhörsledare även i flygvapnets 
basbataljoner bl a för att åstadkomma 
täckning över yta n. Denna nya " fågel" 
i organisationen kan kanske vå ll a ba
taljonschefen visst huvudbry vad avser 

För alt vara behörig alt 
söka krävs: Avslutad 

teoretisk tre- eller fyra
årig gymnasieskola 

med minst två främ
mande språk. Lägst 4,5 
i medelbetyg och minst 

två främmande språk 
med betyg 5_ Fysiskt 

spänstig, lägst betyg 3 
i idrott. Befälsuttagna 
vid mönstringen och 

godkända i tolkskolans 
siirskilda test-

Förhörstjänst 
är huvudämne vid 

TolkS. - "Var detverk
ligen där?", undrar 

tolken bistert. 
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mycket goda kunskaper, intresse från olika förband att genomFörsvarets Tolkskola, TolkS förutom i språket (vilket är föra förhörsövningar. Det ökande in

Foto: Kurt Pettersson 

möj I igheterna att skapa vettiga öv
ningsrnoment vid KFÖ och andra öv
ningar. Om sådana problem uppstår är 
TolkS beredd att hjälpa till, så att 
övningarna blir så bra och meningsful
la som möjligt för båda parter. 

Det är av mycket stor betydelse att 
förhörsledaren kommer i kontakt med 
den personal i basbataljonen, som han 
ska ll arbeta tillsamma ns med i ett verk
ligt läge. På detta sätt kan bataljonens 
personal lära sig hur denna resurs kan 
utnyttj as. Förhörsledaren skall bl a 
kunna tjänstgöra som underrättelseas
sisten!, då förhör ej pågår. Det finns 
således all anledning att inkalla denne 
befattningshavare till KFÖ, SÖB eller 
andra övningar som basbataljonerna 
bedriver. Många av dem som är place
rade som förhörsledare har efter ge
nomgången TolkS erhållit sådana be
fattningar att de vid övningar kan ori
entera bataljonens medlemmar om t ex 
förhållanden i olika länder. 

FN-utbildning 

I och med det svenska engagemanget i 
f d Jugoslavien utbildar TolkS sedan 
1994 språktolkar i serbokroatiska för 
tjänstgöring vid de svenska bataljoner
na i Bosnien. Behovet i varje bataljon 
är ungefär tio tolkar; den femte kursen 
avslutades i februari i år med en prak
tisk förhandlingsövning under knappt 
ett dygn med realistiska förhandlings
moment "i terränglådan", som ska ll ge 
en bild av tolkens vardag i Bosnien. 

Utbildningen omfattar tio veckor för 
dem som inte har serbokroatisk språk
bakgrund. Kravet är dock att man har 
ett annat slaviskt språk på lägst gym na
sienivå. De som har serbokroatiska 
som grund "hakar på" utbildningen 
senare beroende på kunskapsnivån. 

Aven tolk krävs att han/hon har 
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självklart), även i det 
områdes kultur och historia, där man 
skall verka. I allra högsta grad gäller 
detta de tolkar som tjänstgör i Bosnien 
med dess komplicerade etniska sam 
mansättning Därför ingår i utbildning
en både militär och - framför allt 
c ivil terminologi samt genomgå ngar 
om historien och den politiska bak
grunden till dagens situat ion. Denna 
kunskap får eleverna dels av de inföd
da lärare som är engagerade i under
visningen, dels av personal ur OB:s 
högkvarters m i litära underrättelse- och 
säkerhetstj änst (HKV/MUST). Språkun
dervisningen leds aven lektor från sla
viska institutionen vid Uppsala univer
sitet, eftersom TolkS inte har någon 
egen kompetens i serbokroatiska. 

Under de två senaste kurserna har 
även totalt fyra norska elever deltagit i 
utbildningen. 

•• Övrigt. - I januari i år startade en 
kurs i ryska med elever ur flygvapnets 
underrättelseskola, FV UndS. Kursen, 
som omfattar cirka lO timmar, avser att 
ge kursdeltagarna sådana kunskaper, 
att de efter avs lutad kurs kan klara sig i 
vardagss ituationer i Ryssland. För
hoppningsvis väcks härmed lusten hos 
deltagarna att fortsätta studierna i detta 
språk. 

Framtidsvyer 

~ Den nuvarande ordinarie utbild
ningen av värnpliktiga till förhörsleda
re fortsätter. Behov fi nns att förlänga 
utbildningen för att medge även ut
bildning i ledarskap, vilket inte inryms 
i nuvarande kurs längd. Möjlighet att 
genomgå reservofficersutbildning kan 
bli aktuell. 

~ Under de senaste åren har vi på 
TolkS kunnat konstatera ett ökande 

Med 
ordet 
som 
vapen 

Inlärningsstudi
on ("språkIab
bet") är alltid 
flitigt utnyttjat. 
Studietakten är 
intensiv och 
krävande även 
för språkbegåv
ningar. 

tresset för dessa övningar och den 
ökande verksamheten över huvud ta
get vid TolkS innebär bl a att en öv
ningsavdelning kommer att organiseras 
vid TolkS från och med den 1 juli 
1996. 

~ Uppdrag för fortsatt utbildning av 
språktolkar i serbokroatiska (två batal
joner till och med februari 1991) har 
erhållits. Om inget oförutsett inträffar 
torde denna utbildning komma att fort
sätta åtm instone till år 2000, eftersom 
armeledningen I ÖB:s högkvarter 
(HKV/AL) lär ha planerat för fortsatt 
svenskt deltagande med militär trupp i 
det aktuella området ti II sekelskiftet. 

Inbjudan att sända elever till dessa 
utbildningar kommer att tillställas 
Danmark, Norge och Finland. 

~ Pliktlagen, som trädde i kraft den 1 
juli 1995, ger kvinnor möjlighet att fri
villigt söka kvalificerad utbildning i 
Försvarsmakten, som omfattar längre 
tid än 60 dagar. Detta innebär att kvin
nor kan söka till TolkS utan tidigare 
krav på att fullgöra värnplikt vid annat 
förband, om vederbörande inte klarar 
den förnyade antagn i ngsprövn ingen 
vid TolkS. De kvinnor som antas måste 
dock förbinda sig att krigsplaceras som 
förhörsledare och genomföra repeti
tionsutbildning på samma sätt som 
gä ller för de värnpliktiga . 

~ Chefen för F 20 har föreslagit att en 
enterminskurs i ryska för personal 
inom Försvarsmakten och andra statli
ga myndigheter arrangeras vid TolkS. 
Den första kursen kan starta omkring 
den I september 1996, om flygvapen
ledn ingen ger sitt tillstånd. Kursen är 
avsedd bl a för blivande attacheer till 
Ryssland och andra som är intressera
de och har behov av att lära sig ryska . 
Kursen avser att ge kunskaper motsva
rande gymnasiestud ier i ryska som C
språk. 

~ Undervisning i polska kommer troli
gen att öka. Utbytet med Polen tilltar. 
Ti Ilträdande svenske försvarsattachen i 
Polen skall språkutbildas vid TolkS. 

Det förändrade internationella läget 
med ökande kontakter med främst 
nationerna i Östeuropa innebär att 
behovet av språkkunskaper kommer 
att öka inte minst på den militära 
sidan. Sådana kunskaper öppnar ju 
dörrar till nya, tidigare okända kultu
rer. Det är skolans förhoppning att in 
tresset för de slaviska språken skall öka 
och därmed även kunskaperna om och 
förståelsen för dessa länder i många 
olika avseenden, civilt såväl som mili
~rt. • 
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[F ~CID del 7 
Namnet Flygvapnets Underrättelseskola (FV UNDS), 
fastställdes officiellt 1984. Verksamheten vid skolan 
omfattade då, förutom foto tolkning, omskolning av 
yrkes- och reservofficerare från annan tjänstegren 
till underrättelsetjänst. Vidare genomfördes grund
utbildning av värnpliktiga för vissa befattningar 
inom flygspaningssystemet och frivilligutbildning av 
flygvapnets underrättelseIottor. 

Imitten av 1980-talet konstaterades 
att personalförsörjningen av under
rättelsepersonai till våra staber och 

förband var otillräcklig. För att råda 
bot på detta bestämdes att grundut
bildning av yrkes- och reservofficerare 
i underrättelsetjänst skulle påbörjas. 
Förutom värnpliktsutbildningen av un
derrättelsebiträden till basbataljoner 
och underrättelseplutoner samt foto
tolkutbildningen förlades då också 
värnpliktsutbildningen till underrättel
seassistent och fackskedet av OK (offi
cerskurs) respekti ve ROK (reservoffi
cerskurs) till FV UNDS. Den nya 
utbildningen öppnade också möjlighe
ten för kvinnor att bli officerare i 
underrättelsetjänst. 1991 fastställdes 
att underrättelsetj änsten i flygvapnet 
skulle vara en egen tjänstegren. 

Man skapade en karriärgång för 
underrättelseofficerare i flygvapnet. FV 
UNDS har, under Flygvapnets officers
högskolas (FOHS), Flygvapnets krigs
högskolas (FKHS) och Mi I itärhögsko
lans (MHS) överinseende, ansvar för de 
facks keden som är knutna ti II de sko
lornas nivåhöjande kurser. FV UI'\IDS 
bedriver därutöver ett stort antal speci
alutbildningar som riktar sig till många 
01 ika personal kategorier i försvaret. 
Skolan omskolar också ett antal yrkes
och reservofficerare ur andra tjänste
grenar ti II underrättelsetjänstfacket. 

Funktionsansvarig 

Från och med 1990 har skolan också 
haft ansvaret för utbildning i underrät
telsesamverkan mellan försvarsgrenar
na. Totalt under ett år har Undskolan 
cirka 21.000 elevdygn. I och med över
gången ti II Försvarsmakten 1993 och 
reduceringen av tjänster inom före detta 
flygstaben, har chefen för FV UNDS bli
vit funktionsansvarig för underrättel se
tjänsten inom fl ygvapnet. Det innebär 
att FV UNDS förutom utbildning också 

har ansvaret för utveckling av underrät
telsetjänsten. Utveckl i ngen omfattar 
organisations- och metodikfrågor samt 
kommande stödsystem inom undunder
rättelsetjänsten, i huvudsak lednings
och informationssystem på alla nivåer 
i nom flygvapnet. Ett stort arbete läggs 
där ned på planerings- och utvä rde
ringssystem för fl ygförbanden. 

Administrativa avdelningen. 
Den na avdelning utgör skolchefens 
stabsorgan och är bemannad med en 
ad jutan t och en sekreterare. Vid kon
takt med skolan är det den administra
tiva avdel n i ngen som löser a Ila frågor 
av praktisk natur. Avdelningen svarar 
för utbildningshjälpmedel och publika
tioner vid skolan samt tillhandahåller 
expeditions- och övrig administrativ 
tjänst för FV UNDS. 

Utbildningsavdelningen. - Förän
dringar i vår omvärld kräver kvalificerad 
underrättelsepersonal. Utbildningen vid 
FV U N OS syftar ti II a tt ge en bred ku n
skap om såväl våra olika system inom 
totalförsvaret som motsvarande system 
inom utländska stridskrafter. 

Avdelningen ansvarar för utbildning
arna inom skolan och är bemannad 
med en chef och fem lärare. Lärarna 
har ämnesområdesansvar och underv i
sar på alla kurser och alla nivåer. Var 
och en har också ett speciellt kursan
svar som kurschef eller ställföreträdan
de kurschef, vilket alternerar år från år. 

• Här återfinns även underrättelsebiträ
desutbildningen (Undbi), som är en 
vär.npliktsutbildning på gruppbefälsnivå 
(LO 800) avsedd att försörja basbataljo
ner. Den genomförs två gånger per år. 

• Underriittelseassistentutbildningen 
(Undass), som är en värnpliktsutbild
ning på plutonsbefälsni vå, föregår 
reservo fficersutbildning (ROK) alterna
ti vt officersutbildning (OK). Samtliga 
elever är för-sökande till antingen 
reservofficer eller yrkesofficer i under
rättelsetjänst. Det är cirka 150 sökande 

ti II 15 platser på underrättelseassistent
utbi Idn ingen 

• Vidare finns underrättelsebefälskur
sen. Den utgör fortsättningskurs för 
underrättelseassistenterna och är ge
mensam för fackutbildningsskedena 
ROK och OK enligt "Officer 2000" . 
Avdelningen genomför också fackut
bildningsskeden för övriga nivåhöjan
de utbildningar. 

Inom ramen för denna avdelning 
genomförs även en mängd specialkur
ser såsom grundkurs underrättelse
tjänst, befattningskurser för tjänst vid 
flygkommandostab, strilbataljonsstab, 
basbataljonstab och flygdivision samt 
kurser i säkerhetstjänst för fl ygvapnet. 
Tillsammans med armens underrättel
sesko la (A UndS) genomförs dessutom 
en kurs i underrättelsesamverkan. 

Undfunktionsavdelningen. - Av
delningen handlägger gemensamma 
underrättelsetjänstfrågor för flygvapnet, 
såsom organisation, arbetsmetode.r, 
personal och viss utbildning. Ar 
bemannad med en chef. 

Avdelningen har huvudansvar för 
framtagning av handböcker och publi
kationer, t ex Und H FV och svarar för 
underrättelsemöten och funktion söv
ningar. Avdelningen har också till upp
gift att bedriva personaluppföljning 
och utvecklingsarbete inom funktionen 
underrättelsetjänst i flygvapnet. Avdel
ningen är dessutom flygvapenl edning
ens handläggare av underrättelsetjän
stärenden. 

Undplutonavdelningen. - Denna 
avdelning ansva rar för utveckling och 
kontroll av underrättelseplutoner och 
är bemannad med chef och två hand
läggare. Avdelningen stödjer också 
flygvapenledningen i program- och 
produktionsfrågor avseende underrät
telseplutoner enligt flygvapenledning
ens direktiv, samt är ansvarig för flyg
vapnets centra la (och i nterna) bi Idarkiv 
vad avser und-foto. 

Utvecklingsavdelningen. - Avdel
ningen har till uppgift att bedri va 
utveckling av materiel för underrättel
sefunktionen i fl ygvapnet. Den är be
mannad med en chef, en handläggare 
och en mediatekniker. Områden där 
utveck lingsa rbeten pågår är bl a samt
liga datorstödda planerings- och utvär
deringssystem i flygvapnet samt 
utvecklingen av flygvapnets och för
svarsgrensgemensa mma lednings- och 
informationssystem (IS FV). Avdelning-
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en ansvarar också för FV U N DS dator
system, fototjänsten samt har uppfölj 
ningsansvar för teknikutveckling inom 
skolan. Vidare har avdelningen ämne
sansvaret för utbildning inom teknik 
och telekrigföring. 

Avdelningen är även samordnare för 
FV UN DS vid planering och genomfö
rande av underrättelsespel, både för 
skolans behov och vid större övningar 
inom Försvarsmakten. 

Und-tjänst i dag 

fred medverkar flygvapnets underrät
telsetjänst i: 

• 	 Krigsplanläggning. 
• 	 Förbandsproduktion, d v s främst 

utbildning i undtjänst och angripar
kunskap. 

• 	 LJtvärdering efter flygföretag. 
• 	Ovningar. 
• 	 Incidentberedskap 

Underrättelstjänsten flygvapnets 
krigsorgan isation skall: 

• 	 Lämna underlag om fienden för 
olika chefers beslut och besluts 
genomförande. 

• 	Stödja taktisk ledning 
ning samt markförsvar. 

• 	 Lämna underlag för fl ygföretag samt 
inhämta och bearbeta underrättelser 
därifrån. 

• 	Stödja militärbefälhavarnas under
rättelsetjänst och genomföra under
rättelsesamverkan med övriga delar 
av totalförsvaret. 

Underrättelsetjänsten i flygvapnets 
krigsorganisaion utmärks främst av: 
• 	 Nära knytning till de olika "syste

men" (flyg-, bas- och strilsystem). 
Där återfinns dels några av de vikti 
gast underrättelsekä Ilorna i form av 
flygspaning och luftbevak ning, dels 
finns inom systemen de viktigaste 
"kunderna" vad gäller underrättelser 
om främst taktik och teknik. 

• 	 Den höga tekniska komplexiteten 
både i underrättelsernas innehåll 
och de metoder för inhämtning, be
arbetning och delgivning som nu 
växer fram. Datorstödet är omfattan
de - allt från ORION för den opera
tiva ledningen över LI FV (tidigare 
SESAM och PRIMUS) för taktisk 
respektive förbandsledning till PLA, 
UTB, UTA för företagsledning och 
utvärdering. 

Från och med den l juli 1995 
förändrades Undpluton S 37 till 
Undpluton AlS. Detta för att 
klara de nya krav med införan
det av datastavar, videoregis
treringssystem, varnar- och 
motmedelssystem samt ny 
utvärderingsutrustning för foto
tolkning. Utöver det får förban
den en sambandsbil, MOB/
SAM. Bilen innehåller allt det 
samband som krävs för AlS-för
banden när dessa inte är grup
perade i en Bascentral. 

ationsmängd som 
hanteras I ovan uppräknade system 
och som kommer att öka mångfalt i 
och med införandet av JAS 39 Gri
pen, StriC och S l OOB Argus. 

Nytt ledningsansvar 

Kravet på snabb och flexibel ledning är 
en annan faktor som ställer stora och 
ökande krav på underrättelsetjänsten 
inom flygstridskrafterna. Under 90
talet har ett omfattande arbete nedlagts 
på att förändra den taktiska ledningen i 
flygvapnet. I stort innebär förändri ng
en, att det ledningsansvar och de 
resurser som tidigare låg hos Första fly
geskadern (E l) nu förde lats på tre flyg
kommandochefer. Detta medför bl a 
att all företags ledning av samtliga fl yg
slag (utom TP 84-förbanden) utförs av 
flygkommandostaberna . 

För underrätte lsetjäns ten innebär 
detta att två " kulturer" måste integre
ras : Luftförsvarssektorernas och E 1 :s. 
Ur det förslag till flygkommandostab 
-96, som nu antagi ts och prövats vid 
ett antal övningar, kan följande hu
vuddrag framhållas: 
• 	 Verksamheten i en Undsäk-Iedning 

har uppdelats på tre avdelningar 
en för företagspl anering, en för 
underrättelsebearbetning och en för 
säkerhetstjänst. Planeringsavdelning
en få r sin inriktning av Taktikled
ningen och sina konkreta uppdrag 
vad gäller företag av Insatsledning
en. Bearbetningsavdelningen sysslar 
med långsiktig kunskapsuppbygg
nad om fienden, rapportering mm. 

.Antalet 	yrkes- och reservofficerare 
har utökats väsentl igt (ör all motsva
ra de nya kraven och öka "professio
nalismen". Specialister och sam
verkanspersonal har ti Ilförts. • 



Suomen IImavoimat 80 år 1998 

Luftstridskrafternas huvuduppgift är att avvärja 
kränkningar av Finlands luftrum i fred och kris. I 
krig skall luftstridskrafterna jaktförsvara finskt 
territorium samt lösa vissa spanings-, attack- och 
transportuppgifter 

foto: Peter Modigh 

Personalstyrkan uppgå r till c irka 
3000 man i fred . Kri gsorgani sa 
tionen består av c irka 35. 000 

man. Årligen utbildas cirka 1.200 
värnpliktiga. 

Den anställda personalen rekryteras 
i huvudsak från värnpliktsskontingen
ten och utbildas till ko rttid sa nställda 
eller fast anställda offi cerare. De förra 
slutar i regel sin anställning vid för
svaret vid 40 års ålder. De se ll are 
emell ertid har en pensio nså lder som 
bl a beror på uppnådd tjä nstes täll
ning. 

T h: MiG-2 l BIS (=fishbed L) 
kommer att utrangeras och ersättas 

av f-l Be Hornet. En markant 
förstärkning. 

Ovan: finska flygvapenchefen, generalmajor 
Matti Ahola, gästade flygvapnet hösten 1995. 

T h: Nya f- l BD Hornet på hemmaba
sen Satakunta flygflottilj i Pirkkalai 
Tammerfors. 
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Befälet över luftstridskrafterna förs av 

En spantngsdlviaion vid Tikkakoski 
v·· lä). 

~ En transportdivision vid Utti. 

Stridsledning
och luftförsvar 

'. 

kommendören för luftstridskrafterna. 
Staben är placerad vid Tikkakoski , 
cirka 20 km norr om Jyväskylä. 

Luftstridskrafterna omfattar för när
va rande: 

~ Luftstridskrafternas stab i Tikkakoski 
(Jyväskylä). 

~ Lapplands flygflottilj i Rovaniemi. 
~ Satakunta flygflottilj vid Pirkkala flyg

fält strax söder om Tammerfors. 

FlygvapenNyl1 nr 2/96 

~ Flygkrigsskolan vid Kaujlava . • 
~ Signalskolan vid Tikkakoski (Jyväskylä). 
~ Luftstridskrafternas depå i Tammer

fors. 

~ Tekniska skolan vid Halli i närheten av 
Kuorevesi. 

~ Signalprovanstalten vid Halli (Kuoreve
si). 

~ Luftstridskrafternas sambandsdepå (vid 
Tikkakoski) . 

Finland är indelat i tre luftförsvarsom
råden: 

~ Norra, Västra och Östra luftförsvars
området. Dessa sammanfaller med de 
tre försvarsområdena (motsva rande 
svenskt militärområde). 

Inom varje luftförsvarsom rå de finns 
en flygfl ottil j, som ansva rar för områ 
dets stridslednings- och luftbevak
ningssystem. ~ 
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• Luftförsva rsverksamheten följs och 
samordnas vid luftstridskrafternas stab 
i Tikkakoski. 

• Inom områdena finns höghöjds
och låghöjdsradarstationer för luftbe
vakning och stridsledning. Där'utöver 
finns flygsäkerhetsradar samt - främst 
i sydvästra skärgården och Finska Vi
ken - kustbevakningsradar. Luftbevak
ningen samarbetar nära med den civi
la flygtrafikledningen. 

Teknisk utrustning samutnyttjas 
ofta. Samarbete sker även med kust
och sjöbevakningen 

• Den tekniska utrustningen kommer 
i krig att kompletteras med optisk luft
bevakning. 

Under senare år har ett modernise
ringsprogram genomförts med fölJan
de innehåll: 

• Upprustning av ledningscentralerna 
och sambandet inom strilsystemet. 

• Tillförsel av nya låghöjdsradarsta
tioner samt modernisering av viss 
äldre materiel. Giraffe 100 har ti llförts 
som rörliga låghöjdsradarstationer, 
ytterligare stationer skall tillföras. 

• Modernisering av höghöjdssyste
met med bland annat fem franska 
Thomson högspaningsradarstationer. 

Flygstridskrafter 

Finland disponerar 57 jaktflygplan av 
typ SAAB 35 Draken och MiG-21 BIS 
samt 54 skolflygplan HS.1182 HAWK. 
De senare kan även användas för lät
tare luftförsvarsuppgifter. Attackraket
kapsel finns till HAWK-fl yplanen. 

Taktiskt flyg. - Ersättning av Draken 
och MiG-21 är aktuell. 57 ens itsiga 
jaktplan F-18C Hornet samt sju i skol
version (F-18D) började anskaffas 
under 1995. Leveranserna fortsätter 
fram till år 2000. Flottilj erna förnyar 
sin flygplansarsenal i ordning Sa
takunta, Karelen och Lapplands flottilj. 

Egentligen betecknas flygplansty
pen F/A-18C el D, men eftersom fin
narna inte avser utru sta Hornet med 
attackbeväpning ha A:et struk its. 

Inköpet av Hornet ger, tillsammans 
med dess nya beväpningssystem, 
finskt luftförsvar en avsevärd effektök
ning. Hela landet kan nu försvaras 
från vilken bas som hel st. 

Hornet kommer att förses med 
radarjaktroboten AMRAAM och IR
roboten Sidewinder. 

• • Flygplan SAAB 35 Draken an
skaffades i ett antal omgångar. Totalt 
blev det 41 ensitsiga Draken av versio
nerna BS (J 35B i Sverige), S och FS 
(modifierade J 35F). Dessutom ingick 
fem tvåsitsiga övningsflygplan - 35CS. 
De sista Drakarna levererades 1986. 

De finska luftstridskrafterna 1996 

13 

4 

T Flygflottilj 

20 
Luftförsvarscentral 

..... Flygdiv 

V Rygkrigsskora 

DRAKEN 
HAWK 

1995-2000 

57+7 F-18 Hornet 


+++~ 

~ 
.E 

Drakarna har modiferats till "J-standard" dvs har bl a fått robotbalkar på vingarnas framkant 
a la svenska J 35J. 

Drakenflygp lanen är fördelade på svenska robot 27 och 28). 
två förband - 11.jaktdivisionen (Hä
vittäjälentolaivue 11 ) v id Lapplands •• Fl ygp lan MiG-21 BIS (Fishbed L) 
flygflotti IJ och 21 .jaktdivisionen (Häv finns vid Karelens flygflottilj (3 1.jakt
LLv 21) vid Satakunta flygflottilj. divisionen - HävLLv 31). Den tvåsitsi

Drakens hu vudbeväpning utgörs av ga MiG-21 Mongol utnyttjas som öv
jaktrobot 7S och 8S (modifierade ningsflygplan. 
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Ovan: Finsk F-18 Hornet över Suomi sistlidna februari. Jaktrobotbeväpningen består 
av AMRAAM och Sidewinder vid strid o/e övningar. 

.9 
~ L____________~_ 

Ovan: De finska Hawk-f1ygplanen (nu gråa) kan beväpnas med Sidewinder-jaktrobo
tar, attackraketer- och automatkanon. 

.§
§: 
~ 

:@ 
ö 
~ L-__________________________________________________________~ 

Ovan: Typinflygning på Draken sker med den tvåsitsiga skolversionen 35CS. (Notera 
det halvt skönjbara svenska fennumret.) 

.§ 
~ 

§: 
~ 

:@ 

~ L-________________________________________________________ ~ 

Ovan: IImavoimats stora transport- och räddningshelikopter Mi-8 T&P (ryskbyggda). 
Här vintersoldater inför lufttransport. 

FlygvapenNyl nr 2/96 

Huvudbeväpningen till MiG-21 ut
görs av den ryska jaktroboten AA-2 
ATOLL . 

• • Flygplan HS.1182 Hawk anskaf
fades i början av 1980-talet. Huvud
delen sammansattes vid finska Val
mets fabriker i Haiii. För närvarande 
finns 54 Hawk-flygplan. Sju har an
skaffats under senare tid. 

Hawk är beväpnat med 30 mm 
automatkanon typ ADEN Mk4. Planet 
kan även utrustas med kapslar för 
attackraketer av typ Matra 2. 75, samt 
någon version av AIM-9 Sidewinder. I 
Finland benämner man denna robot
typ jrb 4S. 

Haw k utnyttjas som utbildningsflyg
plan vid Krigsflygskolan och för den 
centraliserade taktiska utbildningen. 
Ett antal flygpl an är dessutom fördela
de på spaningsdivisionen samt som 
övningsflygplan vid flygflottiljerna. 
Det har konstaterats, att Hawk även 
utnyttjas vid incidentuppdrag. 

Ovrigt flyg. - Särskilt arme- och 
marinflyg sakn as. Inom gränsbevak
ningen finns en fl ygorganisation med 
såväl fl ygplan som helikoptrar. Ser
vice och underhåll för gränsbevak
ningens flyg sker genom luftstridskraf
ternas försorg . 

Vid förhöjd beredskap eller krigsfara 
kan denna organisation komma att 
underställas försvarsmakten och utnytt
jas av land- och sjöstridskrafterna. 

Baser 

I Finland finns ett stort antal flygfält 
varav för närvarande 10-20 med den 
ti II vi nterförhå Ilandena önskvärda 
banlängden av minst 2 500 m. Det 
finns dessutom minst tio landsvägsba
ser, vilka i allmänhet har 2 500 m 
längd eller mer. 

Baseringsprinciper. - I fred koncen
treras verksamheten till ett fåtal flyg
baser medan den vid förhöjd bered
skap planeras att sprid as i görligaste 
mån. 

Flygutbildning. - Uttagning av per
sonal till flygutbildnin g sker bland fri
villiga i den årliga värnpliktskontin
genten. Av dessa väljs 50 elever ut, 
hälften för utbildning till korttidsan
stä lida officerare och resten för fast 
anställning. Jämför med fig 1 + 2. 

Under den elva månader långa 
utbildningstiden erhåller fl ygeleverna 
45 timmars grundläggande flygutbild
ning tillsammans med den allmänna 
militära utbildningen. Utbildningen 
sker vid flygskolan i Kauhava . Flyg
skolningen sker med det finsktiIIver
kade skolflygplanet L-70 Vinka. 

Efter värnpliktsutbildningen genom
går en del flygelever en treårig kadett
skola och övriga den två och hal vt år ~ 

.9 
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långa befattningsofficersutbildningen i 
Kauhava med bl a cirka 160 timmars 
flygutbildning. Denna sker med flyg
p lan Vinka och Hawk. 

Enligt uppgift är gal lringen bland 
flygeleverna stor. Det tycks i regel 
endast utexamineras ett 25-ta l fl ygan
de officerare varje år. 

Efter flygsko lan följer ett års grund
läggande takt isk fl ygutbildning. Däref
ter upp till två års fortsatt taktisk 
utbildning v id den flottilj där den nye 
officeren seda n ska ll tjänstgöra . 

•• Den totala flygutbildningen tar 
så ledes cirka sex år. Under denna tid 
får officeren dock även en mycket 
omfattande utbildning i den militära 
chefsu ppgi f ten . 

Den år li ga fl yg tidst illdelningen till 
färdigutbildad personal uppges röra 
sig kring 100-1 40 timm ar. Yngre per
sonal fl yger mest och en nedtrappning 
sker därefter. Ovningar som är möjli
ga att genomföra med godtagbar 
utbildningseffekt i övningsflygp lan 
utförs av besparingsskäl i första hand i 
sådana plantyper. 

Red:s kommentar 

Det ska ll i detta sammanhang om näm 
nas, att flygsäkerhetsläget för våra fin
ska vänner i Ilmavo imat är imponeran 
de gott. Således kan som exempel 
nämnas att endast ett haver i skett med 
Draken (förmodligen materielfelJ. 
Och då skall man håll a i minnet att 
finnarnas flygövningar håller minst 
samma svårigh etsgrad som de sven 
ska. Den finska flygstandarden ligger 
på en erkänt mycket hög nivå. Ilma
voimats ärorika insatser under det 
andra världskriget är ett annat bev is 
härför. • 

Fig 3 

Fig 1 

I Flygskolan F I otti I jerna l 
Vinka Vinka + Hawk Hawk F-18 Hornet 

f - ~+- + - f--.. +
Kadettskolan 

Värnpliktstid Flygförarlinje Praktik i Typinflygning 
truppförband 
jaktflyg jaktflyg 
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Rörligt luftvärnsrobotsystem. 
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Foto: Hasse Vallas 

Skolflygplanet (typ 1) Vinka är finskbyggt. -
Nedan: Dome-simulator för Hornet-piloter 
- vapentaktiksimulator. 

Finskt 
generalsbesök 
Finske flygvapenchefen (sedan 
1 maj 1995), generalmajor 
Matti Ahola, gästade Sverige 
och flygvapnet i mitten av sep
tember i fjol. BI a gjordes stu
diebesök vid F 4. Bilden är från 
besöket vid första division med 
general Ahola sittande när
mast. Vår egen flygvapenchef, 
generallöjtnant Kent Harrskog, 
står strax bakom och "överva
kar" genomgången. Längst t h 
ses även finske mi/itärattachen 
överste Heikki Hietanen. 
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Flygunderhållet har under lång tid bedrivits på ungefär likartat sätt och 
mea en oförändrad organisation. De förändringar som flygvapnet nu 
står inför i form av omfattande materiell förnyelse (främst genom infö
randet av system JAS 39 Gripen) och konsekvenser av det kommande 
försvarsbeslutet medför att organisationen av flygunderhållet måste ses 
över . 

0 . kf Underhåll 200
ProJe 

O 

nom ramen för studien "Flygvapnet 
95 /1 genomförde överste 1. Krister 
Kalin delutredningen " Flygvapnet 

95 - Underhållsstrukturen". I denna 
påvisas fördelen med två underhålls
nivåer jämfört med dagens tre vad 
avser flyg- och basmaterielunderhåll . I 
krigsorganisationen benämns dessa två 
nivåer för stridsfältsnivå respektive stöd
nivå. En viktig slutsats i utredningen 
var också att stridsfältsnivån (basbatal
jon) måste förstärkas för att klara upp
gifter som idag löses på regional eller 
central nivå. Bakgrunden härtill är att i 
ett framtida krigsscenario medger inte 
krigsförloppet att flygplan och materi
el skickas till en bakre stödnivå för 
genomförande av underhållsåtgärder. 
Utformningen av stödnivån bör därför 
förändras och antalet flygverkstadsba
taljoner reduceras. 

Förutom övergången ti II två under
hållsn ivårer och det faktum att JAS 
39 :s införande kräver ny inriktning av 
hur underhållet skall bedrivas, har 
senare studier och projekt också givit 
nya förutsättningar för hur verksamhe
ten med flyg- och basmaterieIunder
håll kan organiseras. ORlA-utredning
en lyfter fram nya förutsättn i ngar för 
uppläggning och genomförande av 
kvalificerat apparatunderhåll. Fram
tagning av stödsystem såsom DU JAS 
39 och FVS DUP möjliggör att nya 
metoder kan utnyttjas. Övergång från 
dagens "blockade" underhåll till fasat 
underhåll där tillsynerna sker kontinu
erligt över tiden kräver förändringar i 
fredsorganisationen beträffande orga
nisation och rutiner. 

Projekt Uh 2000 

Mot bakgrund av ovanstående beslöt 
flygvapenledningen att starta ett un

derhållsprojekt - Uh 2000. Projektet 
skall säkerställa att den omfattande 
utrednings- och försöksverksamhet 
som genomförts omsätts i underlag till 
beslut beträffande förändringar av 
krigs- och fredsorganisationen. - In
ledningsvis behandlas flyg- och bas
materiel tjänsten, medan marktelema
terieltjänsten undantas. 

Endast JA 37 jaktviggen och JAS 39 
Gripen omfattas av Uh 2000 där lös
ningar skall optimeras mot JAS 39-sy
stemet men vara tillämpliga på JA 37
systemet. Omfattning av behov av för
ändringar inom hela flygmaterielun
derhållsområdet är svårt att helt förut
se. Därför har uppgifter endast formu
lerats till projekt Uh 2000 i en första 
etapp. 

Uppgifterna i denna första etapp 
(fram till den 15 april 1996) är i kort
het följande: 

Krigsorganisation 

~ 	lämna förslag på förstärkt strids
fältsnivå. Klargör vilka uppgifter 
som skall lösas och vilka resurser, 
kvalitativt och kvantitativt som 
måste tillföras. Resultatet skall utgö
ra underlag till TOEM (= Taktisk 
Organisatorisk Ekonomisk Målsätt
ning) för basbataljon. 

~ 	lämna förslag på vilka uppgifter 
stödnivån skall lösa mot bakgrund av 
den förstärkta stridsfältsnivån. lämna 
förslag på hur stödnivån skall organi
seras vad beträffar utformning och 
antal flygverkstadsbataljoner eller 
motsvarande. Resultatet skall utgöra 
underlag för ny TOEM för stödnivån. 
Ta fram underlag för att omvandla 
nuvarande centrala verkstadsbataljon 
till krigsleveransföretag. 

Grundorganisation 
~ lämna förslag på hur fredsorganisa

tionen bör utformas utgående från 
föreslagna förändringar i krigsorgani
sationen, erforderl ig fredsproduktion, 
omskolning till JAS 39 Gripen och 
införande av fasat underhåll. 

Förändringarna i krigsorganisatio
nen genomförs senast 1998 och föränd
ri ngar ifredsorgan isationen planeras 
påbörjas något år tidigare. Uh 2000 
bedöms ha en effektiviseringspotential 
så tillvida att resultatet leder till högre 
kvalitet och förmåga samtidigt som 
kostnaderna kan reduceras . 

Uh 2000 - Bas 2000 

Parallellt pågår ett arbete att se över 
nuvarande bassystem - Bas 2000. TUE 
Bas (F 14) driver arbetet på uppdrag 
av flygvapen ledningen. Bas 2000 syf
tar främst till större rörlighet inom bas
systemet. Förändringar planeras i 
huvudsak att införas under program
period 2, dvs 2002-2007. Det innebär 
att förändringarna inom flyg- och bas
materielunderhållet kommer tidigare. 
De båda projekten samarbetar för att 
säkerställa de gränssnitt som finns. De 
beslut som efterhand tas inom Uh 
2000 rörande krigsorganisation blir 
därmed planeringsförutsättningar för 
Bas 2000. 

Uh 2000 - organisation. - Arbetet 
drivs från flygvapen ledningens bassek
tion aven projektledning som består 
av överstelöjtnant Steve Burström och 
kapten Björn Ekstedt. Arbetet sker i 
olika undergrupper med personal från 
FMV, TUE Bas och flottiljer. Styrgrupp 
och referensgrupp finns utsedda. I re
ferensgruppen ingår representanter från 
FMV, flygkommandona samt några 
bas- och tekniska chefer vid flottiljer. 
Projektets organisation skall förhopp
ningsvis, dels spegla vi Ijan att ti lIvara
ta kompetens från verksamheten, dels 
medföra att så många som möjligt av 
de som berörs känner delaktighet i 
utformningen av den framtida organi
sationen av flygunderhållet. • 
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Artikelförfattaren som 

Eldsläckning sker genQ 

Författaren hade under 1995 förmånen att med 
hjälp av ett stipendium ur Friedländerska fonden 
stifta närmare bekanskap med räddningstjänsten 
i det amerikanska flygvapnet, USAF. Syftet med 
resan var att på nära håll studera brandsläckning 
av flrgplan och personräddning ur havererade 
flygplan. 

uvudansvaret för räddningstjän
sten åvil ar en chef som be
nämns The Air Force Engineer. 

Den myndighet han har till förfogande 
kallas AFCESA, som betyder Air Force 
Civil Engineering Support Agency. 
Huvuddelen av verksamheten är belä
gen på Tyndall Air Force Base i Florida. 

AFCESA är indelat i sex ol ika direkto
rat. Ud är direktorat för räddningstjänst. 
beredskap, underhåll , kretslopp på flyg
bas samt databaserade direktmat för 
såväl kommunikation som konstruktion . 

Vid ankomsten till Tyndall-basen 
mottogs jag av brandchefen i USAF, en 

T h: Rökdykare utrustade 
med svenskti11verkade 

andningsapparater. 

herr/Mr Hotell. Han är en före detta 
"firefighter"/brandbekämpare i USAF 
och blir i år 45 år. Han ansvarar för 
vär ldens största brandförsvar. Detta 
omfattar cirka 18 000 brandmän både 
på aktiv stat och som reservare sa mt 
därtill brandmän i Air National Guard . 
Till sitt förfoga nde har man cirka 2 000 
spec ia Ifordon, fördelade på I ite över 
200 installationer vä rlden över. 

Budgeten Mr Hotell 1995 förfogade 
öve r va r 350 miljoner dollar. Pengarna 
används til l forskning samt underhåll 
av befint li g materiel. Trots denna med 
svenska mått väl tilltagna summa var 

Mr Hotell bekymrad för komm ande 
nerskärn i ngar 

Brandpersonalen 

Brandmännen i USAF utgö rs ti ll 80 
procent av anställd militär personal. 
Resterande 20 procent utgörs av civil
anställda. Orsaken till att m Cl n har 
c iv ilanstä llda, är att om det po litiska 
vä rldsläget medför att den militära 
personalen sk ickas iväg utomlands, 
ska ll basens verksamet ändå kunna 
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t cirkulera runt flygplanet. Vattenbegjutningen sker (rån brandbil "P 19 Crash truck". 

o 

D 

fortgå om än i mindre skala. 
Rekryterna skriver kontrakt för fyra 

års tjänstgöri ng. Efter sex veckors 
"booteamp" skickas de till Texas för 
14 veckors grundläggande brand ut
bildning. Efter godkänd utbildning för
delas de på baserna. 

Arbetstiden är inte vad vi är va na 
vid här hemma. Personalen tjänstgör 
24 timmar i sträck och är lediga 24 
timmar, osv. Varje vecka ges några 
extradagar ledigt. 

Personalen skickas iväg på så kallad 
TDY (temporary duty) till oroshärdar 
där USA blivit involverat. Cirka 200

300 "firefighters" är ständigt på olika 
uppdrag världen över. Som exempel 
nämndes att tillsammans med två 
ytter ligare " firefighters" och en brand
bil landsättas aven C-130 Hereules i 
Honduras djungler, för att där utgöra 
flygräddningstjänst för USA:s flyginsat
ser mot drogkartellerna. 

Svenska utrustningar 

USAF använder en hel del svensk 
utrustning. Bland annat har Depart-

T v: Brandmännen; USAF tränar också 
räddningsinsats i trånga ytrymmen. 

ment Of Defence av svenska Interspi
ro beställt 20 000 andningsapparater. 
En affär på cirka 300 miljoner kronor. 
Den största beställningen någon sin av 
andningsskydd. 

Då USAF har kemikalieberedskap 
vid sina baser, har man valt att använ
da Trelleborgs kem-dräkter med över
tryck/kyl n ing. 

Vad avseer handverktyg använder 
USAF svenska Partner som leverantör 
av motorkap/motorsåg. 

De allra flesta "fi refighters " jag tala 
de med va r väld igt nöjda med den 
svens ka utrustningen. ~ 



Bra n dfordon 

Fordonsbeståndet i vad avser brand
och räddningsfordon är modernt och 
av amerikansk utformning, USAF 
använder sig huvudsakligen av brand
fordon av fabrikaten: OSHKOSH, 
EMERGENCY ONE, FORD samt KME, 

Gör man en jämförelse med sven
ska förhållanden, är de amerikanska 
fordonen generellt större, De rymmer 
betydligt mer släckmedel, Kastlängden 
på släckmedelskanonen är ungefär 
som på våra svenska fordon, 

Alla vet att en brandbil skall vara 
röd, Men i mitten av 70-talet gjorde 
USAF försök med att använda ljusgul 
färg på a Ila brand- och räddn i ngsfor- OSHKOSH P-19 Crash truck byggd för att kunna transporteras med C-1JO Hercules. 

don. Man ville påvisa att fordonen 
sku Ile synas bättre genom rök och 
dimma samt i mörker, 

Försöken slog vä I ut. Fram ti II 1994 
målades alla brandfordon i denna färg, 
Men helt överraskande fattade AFCE
SA ett beslut att återgå till röd kulör, 
Fordonen kommer att lackeras om i 
samband med större översyner, 

Jätte tävling 

USAF:s motsvarighet till svenska F 14:s 
övningsbas Rinkaby är belägen i utkan
terna av Tyndall AFB. Namnet är Silver 
Flag Exercise Site. Förutom förekomst av 
skorpioner och en och annan alligator 
har basen ett fullt utbyggt bansystem, 
Där kan allt ifrån ammunitionsröjning, USAF:s P-24 byggnadsbrandbil. 
vapenverkan, banreparationer, rädd
nings- och röjningsmoment m m övas. 

Kapaciteten på övningsanläggning
en är för närvarande 36 klasser/år, 
Övningsfältet är också platsen för en 
tävling - Readiness Challenge - som 
arrangeras vartan nat år. 13 27 -man na
lag tävlar u nder en veckas tid i 51 
olika flygbasanknutna grenar, alltifrån 
att på tid reparera bombkratrar, bygga 
splitterskydd och latriner till att släcka 
bränder. Syftet med tävl i ngen är att 
mäta sina kunskaper i en krigsliknande 
situation. Kanske vi svenskar på sikt 
kan deltaga med ett " firefighter" -lag? 

Brandutbildning 

All brandutbildning i det amerikanska 
försvaret är sedan 1995 koncentrerad 
till Department of Defence stora 
brandskola, Den är belägen på Good Education Training Command. Skolan Globemaster III , helikopter AH-64 
fellow Air Force Base i Texas, Basen är har för närvarande 135 lärare ur Apache och fordonsatrapper. 
sedan några år stängd för flyg, Den USAF, US Army och US Marine Corps, För att kunna träna urlyft av flygbe
hyser förutom brandskolan en välbe Övningsanläggningen är förmodligen sättningar och framkörning mot riktiga 
vakad underrättelseskola, den största i sitt slag i världen, Den har flygplan har två C-130 Hercules och 

Skolans officiella namn är Joint Fire fem stora brännplattor som bland an en F-15 Eagle flugits dit. Tillsammans 
Protection. Den lyder under USAF:s Air nat innehåller transportflygplanet C-17 med en helikopter Bell 202 och två 
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nospartier från bombflygplan B-52 
utgör dessa storleksmässigt ett tvärsnitt 
av amerikanskt militärflyg. 

För att möjliggöra en stor elevge
nomströmning har man uppfört en för
läggning för 450 man tillsammans 
med matsal. Skollokalerna i övrigt 

Nosparti från en B-52:a; används för ur/yft. 

Obemannat släcksystem framtaget för bl a snabbtankning. 

•• • • • 

Oklahoma City 

Jag fick också tillfälle att se USAF:s fire
fighters arbeta under en skarp insats. 
Mitt besök i USA sammanföll med ter
rorbombattacken i Oklahoma City. 
USAF:s brandchef erbjöd mig att följa 
med dit. Efter briefing av den närbeläg
na flygbasens brandchef (Tinker AFB) 
vidtog diverse formaliteter med bland 
annat FBI för att erhålla passertillstånd. 

Bomben som bringats att detonera 
kl 09.02 en vardag, motsvarade en 
SOO-kilos flygbomb. I den federala 
byggnaden uppehöll sig cirka 850 per
soner, varav 168 omkom, och över 
400 skadades . Brand- och räddnings
tjänsten vid Tinker AFB larmades till 
byggnaden i ett tidigt skede, då det 
inom USAF är vanligt att man med de 
civila brandförsvaret tecknat en så kal
lat ömsesidig hjälpöverenskommelse 
"mutual aid agreement". 

Vid mitt besök i byggnaden en 
vecka efter explosionen fortgick efter
sökn i ngsarbetet med oförm i nskad 
intensitet. Antalet hittade omkomna 
personer var då 100. 

USAF deltog med brandpersonal 
under hela insatsen. Man ansvarade bl 
a för saneringsstationer. All räddnings
personai sanerades, då förruttnelse av 
de omkomna hade blivit ett problem . 
USAF hade också sänt dit experter på 
räddning i små slutna utrymmen. De 
militära kunskaperna kom väl till pass. 

Forskning 

Då AFCESA styr utveckling och inrikt
ning inom brand- och räddning, var 
ett flertal försöksstationer/laboratorier 
belägna på Tyndall AFB. Förutom att 
man för närvarande arbetar hårt med 
att hitta ett ersättningsmedel för halo
ner (släckmedel), studerar man säker
heten vid produktion av olika ammu
n itionseffekter, skyddsbeklädnad för 
USAF:s firefighters både för konven
tionell släckn i ng och rymdprogram
mets släckning, samt ökad sikt för rök
dykare, m m. 

Alla instruktioner och utbildnings
hjälpmedel kommer från AFCESA. Det 
senaste hjälpmedlet för USAF:s fire
fighters var ett multimediaprogram 
som kallades AIRCRAFT FAMILlRIZA
TION och C-S-programmen. De var 
både intressanta och lärorika . 

• • Den korta tiden ti II trots gavs jag 
en unik möjlighet till inblick i USAF:s 
räddningstjänst både vad gäller matri
el , utbildningshjälpmedel och utbild
ningsanordningar. Jag bedömer att en 
hel del kan överföras på vårt flygva
pen/vår försvarsmakt. • 

innehåller förutom 46 klassrum, stor 
övningshall , rökövningshus samt en 
simulatoranläggning, där brandbefä
len kan öva en mångfald av olyckor 
och katastrofer. 

Totalkostnaden för hela skolan upp
gick till 44 miljoner dollar. 

Övning i slangpackning. 
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I FlygvapenNytt nr 5/94 beskrevs grund
funktionen hos GPS (Global Positioning 
System)/satellitnavigeringssystemet. 
vart förra nummer (5/95+1/96) informe
rades om GPS-mottagare som förfinar 
kontrollen av militära landningshjälp
medel. I följande artiklar (sid 36-39) ges 
däremot exempel på tilllämpningar av 
GPS-användning i civila sammanhang. ' 
Senare i år planerar FlygvapenNytt be
rätta om flygvapnets verksamhet inom 

GPS-området. 



Geodetisk mätning me GPS 

Introduktionen av fältmässig GPS-utrustning och 
den 1988 påbörjade uppskjutningen av produk
tionssatelliterna gjorde det möjligt att redan 1989 
använda GPS satellitnavigering rutinmässigt för 
förtätning av det plana riksnätet samt mätning och 
anslutning av lokala stomnät. Geodetisk mätning 
med GPS har under det senaste året (1994) spritt 
sig till ett stort antal användare och provas i dag i 
nya tillämpningar, t ex detaljmätning. 

Geodetisk GPS-mottagare i svenskt bruk. 

Stommätning med GPS 

Allteftersom användningen av GPS för 
etablering och anslutning av stomnät 
ökade under början av 1990-talet, 
växte behovet av riktlinjer för denna 
GPS-tillämpning. Under åren 1987-90 
byggdes kompetens och erfarenheter 
upp inom området och Lantmäteriver
ket påbörjade under 1991 arbetet med 
HMK-Geodesi, GPS (HMK = Handbok 
ti II Mätn i ngsku ngörelsen). Efter två 
remissversioner var det slutliga doku
mentet klart vid årsskiftet 1993/94. 

I HMK-Geodesi , GPS, behandlas 
både planering för och genomförande 

I 	GPS-inflygning förutsäller all ban tröskeln är nog
grant inmätt. Det sker med hjälp av geodetiska 
GPS-mollagare enligt i artikeln beskrivna principer. 

av GPS-mätning samt GPS-beräkning. 
Dokumentet är upplagt med relativt 
ingående beskrivningar och bakgrun
der, ungefär som en lärobok. 

För tillämpningar där det för anslut
ningen till befintliga närliggande 
stompunkter är tillfredsställande med 
några centimeters noggrannhet kan 
det nationella referensstationsnätet 
SWEPOS användas. Metoden "statisk 
mätning" med observationstider på 2
3 timmar används för inmätning aven 
loka I referenspunkt. Loka la mätni ngar 
kan sedan utföras i förhållande till 
denna referenspunkt som snabb statisk 
eller semikinematisk mätning, vilket 
ger en lokal noggrannhet på centime
ternivå. 

SWEPOS har byggts upp i samarbe
te mellan Lantmäteriverket, Onsala 
rymdobservatorium och projektet 
"G PS-resurser i Norrbotten". Nätet 
består av 20 stationer. Redan i dag är 

SWEPOS-data fullt användbara för 
produktionsmässig GPS-mätning. De 
är för närvarande kostnadsfritt till
gängliga från Lantmäteriverket via 
uppringbara modem eller datornät. 

Framtidsutsikter 

Förbättring av GPS-mottagare och 
mätmetoder pågår fortlöpande. Allt
mer beräkningskapacitet byggs In I 

mottagarna. Ett "tekniksprång" som i 
dag håller på att uttestas för produk
tionsmätning är semikinematisk mät
ning i realtid . En av flaskhalsarna för 
denna teknik är att få fram frekvenstill
stånd för en radiolänk som klarar 
dataöverföring för avstånd upp till 10 
km. Semikinematisk bärvågsmätning i 
realtid kombinerad med en totaIsta
tion förväntas bli en mycket konkur
renskraftig kombination för framtidens 
detaljmätning. 

I dag sker utsändning av data från 
SWEPOS-nätet via den s k Epos-tjäns
ten på FM P3-nätet, vilket ger en posi
tionsnoggrannhet på nivån 2 m. Ut
vecklingen pågår aven ny kanal på 
FM-nätet som skall medge utsändning 
av SWEPOS-data för positionsbestäm
ning i realtid med noggrannheten 
några centimetrar. • 

Segelflyget använder GPS 
eps har alltmer börjat användas 
inom segelflyget. TIll all börja 
med för navigeringshjälp och för 
att kartlägga vågsystem. på sena
re tid har eps använts som veri
fieringsmetod vid tävlingar. Un
der världsmästerskapen 1995 i 
Nya Zeeland användes eps för 
brytpunktsverifiering i stället för 
kamera. Del blev en total fram
gång för ePS-lösningen. 

ers kan användas i segelflyg
sammanhang i olika utrustnings
nivåer. Den enklaste är av typ 
handburen mottagare som föra
ren tar med sig. En något mer 
avancerad utrustning är där ers 
är integrerad i navigeringsda
torn. Den tredje och mest avan
cerade utrustningen är där man 
förutom navigeringsfunktionen 
kan ersätta I<ameror för bryt
punktsverifiering vid tävlingar. 

eps användning inom segel
flyget har av allt att döma kom
mit för att stanna. • 

1.(·i(.· I I/( I(,I ~s( '"~ 
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Det topog afis a"laserögat" 


En tröghetsplattform (ett 3-axligt 
ringlasergyro och accelerometer
paket) mäter hel i kopterns attityd

rörelse (ro ll , pitch och heading) under 
mätningen, medan det GPS-baserade 
posi tioneri ngssystemet registrerar hel i
koptern s position. Metoden för GPS
mätningen är kinematisk fasmätning 
med en referensstation på en känd 
punkt, s k Differentieli GPS. GPS posi
tionerar helikoptern med en nog
gra nnhet som är bättre än 7 cm efter 
att data från både referensstationen 
och hel i koptern efterbearbetats. 

Systemet omfattar också en display 
för invisning av piloten till den önska
de flyglinjen. Invisningen av piloten 
görs med en noggrannhet av 3-5 m 
med hjälp av korrektioner från refe
rensstationen via en radiolänk. Plane
ringen av flygningen sker på en per
sondator försedd med en digitalise
ringsplatta. 

Data från tröghetsplattformen, GPS
systemet, scannern samt laserav
ståndsmäta ren spelas in på databand 
för att användas senare vid beräkning
en av mätpunkternas absoluta koordi
nater. Efterbehandlingen utförs på en 
arbetsstation och bearbetningen är 
automatisk . 

Videofilm identifierar 

Under mätningen videofilmas mätom
rådet med två kameror som är upplin
jerade och tidssynkroniserade med 
lasern. Den ena kameran är riktad rakt 
ner, medan den andra " tittar" 45 0 

framåt. Synfälten täcker hel a mätom
rådet i sida. Med hjälp av videofilmen 
kan man därmed identifi era föremålen 
i terrängen. 

Resu Itatet efter efterbehand I ingen 
är: 

• 	 Mätpunkternas koordinater i latitud, 
longitud och höjd i det geodeti ska 

Saabs Dynamics AB har utvecklat TopEye™ (Topo
graphical Eye), ett system som karterar terrängen 
och topografin från en helikopter. Mätningen sker 
med en laseravståndsmätare som är monterad 
under helikoptern. En scanner vinklar laserstrålen i 
sida relativt flygstråket medan helikoptern rör sig 
framåt. På så sätt fås full täckning av mätområdet 
under helikoptern. Avståndet mellan terrängen 
(marken, träd eller andra terrängföremål) och heli
koptern mäts upp till 7000 gånger/sekund. 

geodatumet WGS-84 samt GPS för övervakning och planering eller 
tiden för mätningen. fastighetskartering. Aven militära an

vändningsområden finns, t ex faststä l
• 	 Videokamerornas absoluta position landet av skade läge efter bekämpning 

och de optiska axla rnas riktning för inom ett flygbasområde ell er efter en 
varje videobild. skogsbrand. 

• 	 Videofilmerna som är tidsmärkta 
med GPS-tid. Systemprestanda 

Användningsområdena för TopEye™ 
är i huvudsak civila såsom projekte TopEye™ består av ett planeringssystem, 
ring av vägar, järnvägar och kraftled en referensstation, ett flygburet mätsys
ningsgator, inmätning av skogsbestånd tem samt en efterbehandlingsprogram

Da/af/ödena och de ingående komponenterna i TopEyeTM • 

FlygvapenNyfl nr 2/96 38 



var. I bilden visas alla ingående kompo
nenter samt dataflödena dem emellan. 

Top EyeTr"v' systemets prestanda varie
rar beroende på valt scanningmönster, 
laserstrå lens divergens, flyghastighet 
samt fl yghöjd. Systemprestandan är 
som följer : 

Mätområdets bredd: 20-170 m 

Avståndet 
mellan mätpunkterna: 0,25-2,0 m 

Laserstrålens fotavtryck 
på marken (diameter): 0,06-3,84 m 

Minsta detekterbara 
föremål (diameter): 0,10-0,60 m 

Flyghöjd över marken: 60-500 m 

Flyghastighet över marken: 19-48 knop 

Mäteffektivitet: 0,75-15 km2/h 


Mätpunktstäthet: 1-18 mätpunkter/m2 


" .\ 
\ 

\ 

\ ,\
\' . \ .\ 

EPOS 

Ett nationellt positioneringssystem 

Med hjälp av referensstationer 
på marken förbättras noggrann
heten vid satellitnavigering och 
positionering (G PS). Detta kallas 
differentieli GPS (OGPS). Svensk 
Rundradio AB har ett DGPS-sy
stem i drift som kallas EPOS och 
som har två noggrannhetsnivåer, 
två meter och tio meter. Den dif 
ferentiella signalen sänds över 
P 3-programmets personsökarka
nai (ROS). Täckningen blir i stort 
sett hela Sverige. EPOS-systemet 
använder sig av tolv referens
stationer i det av Lantmäteriet 
uppbyggda SWEPOS-nätet. 

För att kunna ta emot referens
signalerna krävs att man har en 
speciell mottagare kopplad till 
GPS-mottagaren. EPOS-mottaga
ren kostar cirka 3000 kr, medan 
abonnemangskostnaden är cirka 
7000 kr per år för två meters
tjänsten och cirka 1400 kr för 
tiometerstjä nsten. 

Systemet är främst avsett 
för posItionering men kan 
troligen användas för navi
gering i fordon och flyg
plan. Provverksamhet på
går. 

Ett system liknande 
EPOS för militära an
vändare håller på att 
byggas upp av FMV. 
Det bygger på den funk
tion som skall presentera 
luftlägesinformation (Lu
lis). GPS-delarna i Lulis 
finnsv beskrivna i Fl ygva 
penNytt nr 3/94. • Epos 

referensstationer 
och täckningsområde 

Lei/A nderssol1 
FIl"g l'upel/h>dl/illgel/ 

Framställning 

av digitala


kartor 

GPS-GIS står för glo
balt positionsangiv
ningssystem (satellitna
vigering) och geografis
ka informationssystem. 
Två förkortningar med 
som synes snarlik bety
delse. Båda står för ny 
teknik. Här möts de, 
vid kartläggning med 
hjälp av GPS. 

GPS ger möjlighet att göra 
inmätningar med hög noggrann
het och med hög kapacitet. För 
att få hög noggra nnhet kan mät
ningen ske med differentieli GPS 
(OGPS) med hjälp av Lantmäte
riets landsomfattande SWEPOS
nät eller med hjälp av egen refe
rensstation. Mätningen kan göras 
i realtid eller med efterbearbet
ning om inmätning sker under 
förflyttn i ng och kravet på nog
grannhet är mycket stort (cm). 

Det finns speciella GPS-motta
gare som innehåller en logg
ningsenhet eller där man kan 
ansl uta en loggn i ngsdator. Med 
hjälp aven sådan utrustning kan 
man samla in data för normal 
kartering eller s k attributdata, 
som är lägesbundna data av 
intresse att kartlägga. Data för 
norma l kartering kan vara väg
nät, markanvändning eller jord
arter medan attributdata kan 
vara höjd på master eller 01 ika 
grader av skador t ex efter en 
skogsbrand. 

Vid kartläggning trycker man 
helt enkelt på en knapp för 
respektive objekt när man passe
rar detta. Om större områden 
skall mätas in så kan det göras 
från hel ikopter. 

GPS-GIS är en kostnadseffek
tiv metod för kartläggnin g, sär
skilt då målet är att ta fram digi
tala geografiska databaser. • 

Lei/A mlerssol1 
Fllt{cupellledll irz<~cl7 
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En av Försvarsmak
tens uppgifter är 
att kunna genom
föra internationel
la fredsfrämjande 
insatser. Sådana 
frivilliga insatser 
kan göras på oli
ka sätt - t ex som 
läkare bland gra
nater, sårade och 
flyktingar. 

Jag hade egentli gen inte 
tänkt ansöka om att få åka 
till Kriget. Men så blev jag 

uppringd aven läkarkollega 
vid F 10 - stabs läkare vid BA04. 
Rekryteri ngen av läkare hade 
som vanligt gått trögt och läget 
var besvärlig. "Du ställer väl 
upp tre månader? När kan du 
åka?" 

Under de sista dagarna i juni 
i fjol satt jag i en skakig buss 
mellan Split och Tu zla i stekhet 
värme på krokiga och mycket 
dammiga vägar. Resan, som är 
ett även tyr i sig, gick genom ett 
ögon bedövande vackert land
skap högt uppe bland bergen. 
Att Bosn ien är ett så vackert 
land är något som ofta inte 
framkommer i rapporteringen 
här hemma. Man får mest se 
eländiga männ iskor och trasiga 
hus och sådana finns det ju 
gott om. Kriget rasade för fullt 
denna sommar . 

• • I Gornji Vakuf blev vi 
stoppade i en vägpostering i 
två dygn. Den muslimska bos
n iska regeri ngen (B I H) hyser 
misstro gentemot FN och be
gränsar vår rörelsefrihet. Sam
ma regering som bett oss kom
ma försvårar vå rt arbete. Att 
sova i fordon är något man får 
vänja sig vid. 

När vi passerade Novi Trav
nik hördes en dov detonation 
inte långt från vä gen. På med 
hjälmen och öka farten' Vår 
buss var inte sp litterskyddad. 

Efter en strapatsrik resa 
nådde vi till slut Nordbats hög
kva rter, Vi ctor Lima, utanför 
Tuzl a. Vi hade då åkt 40 mil 
från Split i Kroatien. Själv fort
satte jag ytterligare knappt fyra 
mil norrut till staden Srebrenik. 
Där tjänstgjorde jag som för
bandsplatsläkare på 2:a sjuk
vårdstroppen som var sam
grupperad med 9:e pansarskyt
tekompaniet. Arbetet innebar 
daglig sjukvård för FN-perso
nalen, olycksfallsberedskap och 
tjänstgörin g ute på fältet. 
Nordbat bemannar som bekant 
ett antal observat ionsposter 
(OP). Dessa ligger ofta så nära 

40 

Bosnien 1995 

Stor del av flyktingarna i lägren består av kvinnor och barn. Olika typer av sjukdomar och skador skall 
diagnostiseras och behandlas. Men hur förstå språket och kunna kommunicera? 

fronten att de utsätts för 
beskjutning. På vissa OP finns 
därför ständigt en terränggåen
de, splitterskyddad ambulans 
(SISU) bemannad med en sjuk
sköterska och två ambulansfö
rare. 

Granatregn vid Doboj 

närheten av Doboj finns en 
mycket utsatt OP som kallas 
"Ya nkee zero two" (Y02). I ett 
inslag med Staffan Heimersson 
i Dagens Eko våren 1995 döp
tes platsen till "Sveriges farli
gaste arbetsplats" . Inte utan 

anledning. Vår sjukvårds-SISU 
var här placerad en bit bakom 
och nedanför själva postering
en för att minska risken för 
utslagning. D är fanns bara vår 
ambulans och ett grönt tält. 
Inget mer. 

Hit kom jag en lördagskväll i 
slutet av juli i fjol. Läget hade 
då varit lugnt någon månad 
och atmosfären var avspänd. Vi 
njöt av den fridfulla naturen 
och levde campingliv som om 
vore det en något udda semes
ter. Nästa dags kväll lade jag 
mig i tältet istället för i fordo
net (misstag nr 1) och stoppade 
proppar i öronen (misstag nr 
2), eftersom det hade va rit en 

del liv och stoj i byn nere 
dalen. 

Klockan fem följande mor
gon brakade helvetet löst på 
andra sidan kullen. BIH inled
de en stor offensiv och Y02 
rapporterade mer än 600 deto
nationer per timme. En del gra
nater slog ner myc ket nära 
posteringen. Själv sov jag i go
dan ro. Men jag blev så små
ningom väckt av kamraterna 
som undrade om jag inte 

T h + ovan: 
Flyktinglägret vid Tuzla 

Air Base. 
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borde ta skydd i fordonet. Ti II 
si ut gjorde pg det och strax 
efteråt slog första granaten ner 
en bit bort i skogen. Tryckvå
gen kändes tydligt i vår SISU 
trots att den väger 12 ton. 
Ytterligare några granater slog 
ner i vår närhet denna dag och 
nästa. Efteråt hittades granat
splitter bara två meter från täl
tet där jag sovit. 

Strax före nedslagen hörs ett 
typiskt visslande ljud som får 
alla att stelna till och sedan 
slänga sig på marken om man 
råkar vara utomhus. Än idag 
händer det att jag reagerar när 
t ex en SK 60 visslar förbi efter
som motorljudet är snarlikt. 

Som om allt inte vore nog 
blev vi dessutom utsatta för 
plundring av ett gäng irreguljä
ra men tungt beväpnade och 
ovårdade bosniska soldater. I 
detta krig förekommer en del 
friskaror på båda sidor. Vissa är 

rena gangsterl igor men vi 
muckar ogärna gräl med folk 
som har pansarbrytande ammu
nition med sig på ryggen. 
Dessbättre inträffade inga per
sonskador. 

Katastrofen i Srebreniea 

I början av juli erövrade ser
berna den muslimska enklaven 
Srebrenica i östra Bosnien. 
Detta kom att få stor betydelse 
för Nordbat och även för mig, 
fast på ett något udda sätt. 

Samma dag som Srebrenica 
föll skulle jag tillsammans med 
en grupp ur 9:e kompaniet be
söka flyktinglägret Doborovci, 
ett välordnat läger med radhus 
i sten och skänkta av Norsk 
Folkehjelp. Vad vi inte tänkte 
på var att lägret redan var fullt 

av flyktingar som tidigare flytt 
från just Srebrenica. Dessa var 
arga och upprörda över att FN 
inte hållit vad man lovat, näm
ligen att Srebreniea skulle vara 
en "fredad zon". All deras 
besvikelse och vrede riktades 
istället mot oss. En stor folk
massa omringade oss och spär
rade vägen med stockar. Vi 
blev kvarhållna som en slags 
gisslan. Vi kunde inte lämna 
området förrän dagen därpå. 
Stämningen var stundtals gan
ska agiterad och spänd. 

Området runt Tuzla fick på 
kort tid ta emot 15 000 flyk
tingar från Srebrenica. Nordbat 
ordnade ett stort läger för 8 000 
flyktingar på Tuzla Air Base. 
Svenska soldater slet dag och 
natt med att få upp långa rader 
med tält längs vandringsbanan, 
gräva latriner, ordna bevakning 
m m. I början uppstod tumult 
vid ingången till lägret. ~ 
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Den svenska sjukvårdspersonalen framför ett skyddsfordon av typ SISU. 

Författaren ses längst upp t h. 


Själv fanns jag i ett sjukvård
stält i anslutning till registrering
en. De flyktingar som behövde 
hjälp slussades via oss vidare in 

lägret. En del var intorkade 
efter långa strapatser, andra 
behövdes hjälp med diverse 
småkrämpor. De svårast skada
de och sjuka kom aldrig så 
långt som till oss. De hade för
modligen blivit kvar efter 
vägen. Bland flyktingarna fanns 
mest kvinnor och barn. Ännu 
saknas 8 000 män i vapenför 
ålder och ingen vet var de finns. 

Jag minns starkt den ensam
ma kvinnan som bar på ett litet 
barn som föddes samma dag 
som Srebrenica föll. Hon hade 
skyndat sig föda och sedan flytt 
för sitt liv. Nu stod hon där utan 
vänner, släktingar, pengar eller 
ögodelar. En norsk FN-soldat 
hjälpte den utmattade kvinnan 
med att ta hand om barnet, by
ta blöjor m m. Under denna 
insats blev han intervjuad av 
norsk radio, eftersom han i 
sina armar hade "lägrets yngsta 
invånare". Intervjun sändes 
några dagar senare även i 
Dagens Eko. 

Tuzla för riskabelt 

Tuzla Air Base är inget idealiskt 
ställe för ett stort flykti ngläger. 
Platsen ligger inom räckhåll för 
serbiskt arti Ileri och granatbe
skjutning förekommer regel
bundet. Vid enstaka tillfällen 
slog granater ner strax utanför 
lägret, dock utan personskador 
som följd. Detta var en bidra
gande orsak ti II att lägret av
vecklades i augusti. Strax efter 
att jag återvänt 
ti II Sverige av
led en norsk 
FN-soldat under 
granatbeskjut
ning mot Tuzla 
Air Base. 

Vi svenskar 
var i stort sett 
förskonade 
från allvarliga 
skador under 
min tjänstgö
ringstid. De 
mindre skador 
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Konvojvägen mellan Split och Tuzla har sina brister ... på 
flera sätt. 

Granatsplitter hittat ett par meter från huvudkudden ... 

som inträffade berodde inte på ~ Två krossade fingrar pga 
stridsaktivitet. I'!ågra exempel: PBV-Iucka som slog igen (8 

komp). 
~ Vådaskjutning av kamrat ~ Knäfraktur under volleyboll
med pistol i låret (8 komp). spei (9 komp). 

~ Brännskada när fotogenkök 
exploderade (7 komp). 

Dessa patienter remitterades 
till norska fältsjukhuset utanför 
Tuzla. 

Sjukvårdspersonalen inom 
Nordbat håller hög klass. Sjuk
sköterskorna, både manliga och 
kvinnliga, har ofta lång erfa
renhet från intensivvård eller 
akutmottagn ingar. Ambulansfö
rarna har ofta lång erfarenhet 
från samma typ av arbete 
Sverige. Observera att Nordbat 
inte har egna resurser för kirur
gi eller sjukhusvård. I dessa fall 
anlitas norrmännen. 

Bosnisk sjukvård 

Som en del av mitt arbete 
ingick det även att besöka bos
niska kolleger ute i byarna. I 
Bosnien finns ett nät av små 
läkarstationer och större sjuk
hus, ofta med primitiv stan
dard. Någon större brist på 
inhemsk sjukvådspersonal var 
det dock inte. Efter att ha stu
derat de materiella behoven på 
ort och ställe kunde jag sedan 
förmedla kontakt till olika 
hjälporgan isationer. 

Att få träffa dessa kolleger var 
myckt intressant. Alla arbetade 
gratis och ingen hade fått lön 
på flera år. Istället fick de mat
paket nu och då. Ofta blev jag 
deras enda kontakt med ytter
världen. Eftesom vi tillhör sam
ma yrkeskår, har samma utbi Id
ning och samma värderingar 
har vi så mycket gemensamt 
även om vi inte talar varandras 
språk! En gång bad jag en barn
läkare i Maoca att berätta vilka 

sjukdomar bar
nen hade som 

inlagda på 
hans klinik. Då 

han ett 
runt salen 

och drog diag
noserna på 
latin. 

Efter en tid i 
Bosnien får man 

annan syn 
på livet. • 
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NATO flyger over neut(alt land 


För första gången i Schweiz historia 
har det neutrala landet givit klarteck
en för NATO att överflyga landet i 
sammanhang som gäller IFOR:s freds
främjande uppdrag i Bosnien. 

Även om det finns andra flygkorri
dorer har den över Schweiz utnyttjats 
ofta - fram till januari i år cirka 140 
flygningar. Bortsett från en del små 
flygplanstyper har det mest rört sig 
om transport-, sambands- och tank
ningsflygplan, t ex C-17 Globernaster 
III, C-141 Starlifter, C-HO Hercules 

m fl. Flygplanen har tillhört USA, 
Canada, Frankrike, Tyskland och 
Nederländerna. 

För att visa NATO-planen att de 
flyger över suveränt och neutralt land 
skickar Schweiz slumpvis upp jaktflyg 
för att identifiera planen och därmed 
markera att Schweiz har kontroll över 
sitt luftrum. 

Bilden visar en schweizisk F-SE 
Freedom Fighter som identifierar en 
amerikansk C-130 Hercules. • 

ICh 

Även Schweiz flyger Hornet 

Schweiz första av 34 beställda F-18C!D 
har premiärflugit hos leverantören 
McDonnell Douglas i USA. Efter flera 
månaders vapenverifiering skall flyg
planet - en tvåsitsig F-18D - levere
ras till Schweiz i december. 

Flygplan nummer två, en ensitsig 
F-18C, skall levereras 1997. De övriga 
32 Hornet sammansätts i Schweiz, 
vid Swiss Aircraft and Systems Co i 
Emmen (nära Luzern). Arbetet har 
påbörjats. Den första Schweiz-byggda 
Hornet beräknas flyga sent i år och 
levereras till landets flygvapen 1997. 

Leveranserna av de 32 Hornet-planen 
skall vara slutförda i november 1999. 

Valet av nytt stridsflygplan för 
Schweiz luftstridskrafter togs 1991. 
Hornet vann över bl a F-16 Fighting 
Falcon, Mirage 2000-5 och vår egen 
JAS 39A Gripen. Men först 1993 togs 
definitivt beslut och som nu resulte
rat i att Hornet även flyger med 
schweiziska beteckningar. • 

ICh 



Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen har godkänts av sty
relsen och presenterades på riksförbunds
stämman i Västerås den 16 mars. 

Även 1995 ökade medlemsan gdende år. Ett riksungdomsting 
talet - nu till cirka 11.500 genomfördes i maj i Uppsala. 
medlemmar, varav 13 procent FVRF:s målmedvetna sats
kvinnor och 14 procent ung ning på krigsförbanden fortsät
domar. Cirka 8.000 av med ter. LOMOS-omskolningen har 
lemmarna är värnpliktiga; sär kommit igång mycket bra. 
skilt markförsvarsfacket har I n forma ti onsverksa m heten 
ökat. Flygvapnet har här en har varit omfattande, både in
stor skara trogna vänner, som ternt och externt. Den centra la 
hjälper till att sprida informa rek ryterin gen har givit ett myc
tion bland närstående, politi  ket gott resu ltat. TJvlingen om 
ker och massmedier. FVRF:s vandri ngspris i rekry

Antalet deltagare ligger kvar tering och utbild n ing av värn
på samma rekordhöga nivå pliktiga är avslutad. Samman
som 93/94. FVRF upplever ett lagd segrare är Gripsholms 
mycket stort i ntresse för utbi Id Flygvapenförening, som eröv
ning. Tyvärr måste vi på grund rar priset för alltid. 
av medelsbrist tacka nej till Mer om FVRF: . verksamhet 
många sökande. kan inhämtas i verksamhetsbe

Ungdomarnas deltagande har rättelsen. • 
varit i stort detsamma som före- Gillis \Vein,gctJ1h 

• 


Lycka till alla i FVRF 
Under drygt fyra år har jag haft 
förmånen att vara generalsek
reterare i FVRF. 

Ilet har varit fyra år som 
präglats av mycket stor utveck
ling av FVRF. 93/94 och 94/95 
har inneburit det största utbild
ningsomfånget i FVRF:s histo
ria. 

OPUS ersattes av LOMOS, 
vilket gjorde Jtt FVRF:s bety
delsefulla uppgifter i flygvap
nets krigsorganisation ytterliga
re accentuerades. Samarbetet 
med övriga frivi II igorganisatio
ner har kontinuerligt utveck
lats, vilket bl a inneburit fler 
utbildningstillfällen för våra 
medlemmar. 

Mitt arbete som generalsek

reterare har inneburit mycket 
stimulerande kontakter med 
funktionärer och medlemmar 
ute i landet. Jag har mycket 
stor respekt för det engageran
de och uppoffrande arbete 
som bedrivs för FVRF:s bästa. 

Jag vill också rikta ett varmt 
tack ti II Försvarsmaktens hög
kvarter och flygvapnets flotti l 
Jer. Utan detta stöd skul le in te 
FVRF kunna verka pa det 
effektiva sätt som görs i dag. 

FVRF har en stabil medlems
utveckling och definierade upp
gifter inom flygvapnets stril 
och basorganisation. Förl l tsätt
ningarna för en lyckosam fort
sättning är goda. • 

(j' i/h,- \''(eillgorlh 

Antal vuxna deltagare 

4000 

3500 

HJO( ) 

2,00 

2000 

150(1 

100n 

:;00 

O 

93/9491/92 92/93 94/95 

rektiv ges genom respektive fri skall gälla. Då informerade föKlart med modell/gO 
villigavdelning eller kursanord reträdare för flygvapen ledning
nare. en om att utrustningen kundeEfter nästan två års LK2 ) och att man deltar i 

Vid central utbildning med påbörjas hösten 1996. Vi hop
diskussioner och olika FVR F:s ungdomsutbildning. 

början vid Stagå rden från och pas att vi skall kunna ge slutlig
Från och med hösten 1995tolkningar vid förban med vintern 1996 kommer information vid ledarträffen vid

kan alla värnpliktiga frivilligaden kan vi här redovi utbyte till m/90 att ske enligt F 20 i början av juni.inom FVRF erhålla uniform sa vad som gäller speciell överenskommelse mel Vi hoppas nu att alla skall få
m/90. Däremot kan inte allbeträffande m/90 för lan kursordnande flottilj och sin utrustning utan problem. Vi
utrustning utdelas pga att all

frivilliga inom FVRF. FVRF - sker i samförstånd med måste emellertid alla känna ett 
utrustning inte finns att tillgå 

flygvapenledningens basse k gemensamt ansvar för att med
ännu. Följande utrustning kan

I grunden gäller två krav för att tion. Utbvtet kommer särskilt lemmar som slutar verkligen
erhållas:

få militär utrustning. Bägge att utvärderas och ligga till lämnar in sina utrustningar. Fii/tia cka 90, rä/tbyxa 90, rä/t
måste uppfyllas: grund för fortsättning vid vår Information måste lämnasskjorta 90, tröja 90 grön, kortka/

song, /ångka/song, knästrumpa centrala utbildning sommaren till frivilligavdelningar eller ser
~ Medlemskap i FVRF. stå/fjrå ri/t, yllestrumpa (ralle, vär 1996. viceförrådet när medlemmar 
~ Krigsplacerad i flygvapnet mC'jdcka 90, marschkanga 90. För ungdomar är ännu inget slutar. Sedan bör vi också hjäl
alternativt är under utbildning Vid byte till m/'IO, som bör klart. Diskussioner pågår och pas åt att hämta in utrustning
för krigsplacering i flygvapnet. ske i sa~band med utbildning, vi tror att den tidigare in en i samband med lokala kur

För ungdom gäller naturligt skall motsvarande utrustning ur formationen som gavs vid riks ser eller annan verksamhet. • 
vis bara medlemskap (LK1- m/59-systemet återlämnas. Di- ungdomstinget 1995 vid F 20 Tore Her/i/ssull 
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KFÖ ersätts med KBU 
Frivilliga som genomgår befordringsutbild
ning inom bastjänst behöver genomföra 
krigsförbandsövning innan befordran kan 
ske. Många elever väntade förgäves på att 
genomföra krigsförbandsövning (KFÖ) 1995. 
Tyvärr drabbades vi av nya besparingar och 
i stort alla krigsförbandsövningar ströks. Då 
väcktes tanken att något nytt måste tillska
pas. Krigsbefa ttningsu tb ildn ingen (KBU) 
blev ersättningen. Den genomförs nu för 
första gången. 

Våren 1995 föredrogs ärendet inom följande områden: 
för riksförbundsstyrelsen första 
gången . Behovet var stort. • Ordergivning~ skriftliga och 

Många av våra frivi II iga hade muntliga. 

väntat flera år på KFÖ. De nya • Samverkan med militära för

besparingskraven medförde att 
 band och civila funktioner. 

ingen skulle kunna få genom • Mobiliserings- och krigs
föra KFÖ förrän någon gång planläggning. 
framåt år 2000. Oacceptabelt. • Mobilisering. 

Brev om det verkl iga beho • Rekognoseringar. 
vet sändes ut till flottilj er och • Fackutbildning. 
förbund/föreningar. Cirka 70
tal et frivilliga anmäldes. 

Sommaren 1995 beslöts att Genomförandet 
projektet sk u Ile genomföras - stor framgång 
och efter en dialog om namn 
frågan med HKV/Friv ersattes 
KFO med KBU. LÖjtnant Johan månadskiftet oktober - no
Broman (F 15 ) utsågs till pro vember (två veckor) genomför
jektledare. Planerna utarbeta des den första KBU-utbildning
des under hösten1995. en på Borlänge-basen. LÖjtnant 

Utbi Idn i ngen planerades att johan Braman (F 15) hade löjt
förläggas ti II en krigsbas, göras nant Thomas Sjögren (F 17) till 
så KFO-lik som möjligt, dvs ge sin hjälp. Resultatet blev mycket 
befälseleverna mÖjlighet att lyckat. De elever som ska ll bli 
självständigt utföra uppgifter gruppchefer genomförde fem 

dagar. Elever på högre befälsni
vå genomförde tio dagar. 

De första tio eleverna som 
genomförd e denna ersättning 
för KFO blev alltigenom nöjda. 

För att hålla kostnaderna 
nere var samtliga förlagda till 
SJ kursgård alldeles intill ba
sen. Mat ordnades från I 13. Ett 
mycket bra samarbete etable
rades med SJ driftvärn och 
kursgårdsansvariga . 

Eleverna fick sina uppgifter 
och kunde använda krigsbasen 
för att genomföra si na uppgif
ter. F 15 ställde upp på bästa 
sätt. BI a hade kapten Rolf 
Nordlund genomgångar för 
eleverna. Genom samverkan 
med major Sten Berglund (F 
15) hade ledningen tillgång till 
allt det underlag som behöv
des. 

Samtliga elever, som hade 
en hel del kurser tidigare 
bakom sig, intygade att detta 
var den mest kvalificerade och 
effektiva utbildn ing de någon

sin va rit med om. Ett gott betyg 
ti llledningsduon Broman och 
Sjögren I 

• • En noggrann utvärdering 
har gjorts. Inga större föränd
rin gar behövs inför nästa om
gång juniveckorna 623-624. 
Den tredje omgången genom
förs novemberveckorna 645
646. Efter detta har minst ett 
50-tal elever fått möj I ighet att 
genomföra denna utbildning 
som ersättning för KFÖ. Elever
na får vitsord och omdöme 
precis som vid KFÖ. 

Premiären med KBU blev så 
lyckad att detta kan bli en per
manent ersättning för KFO ... 
om inte övningsverksamheten 
kommer igång igen i normal 
omfattning. 

Ka nske vi i detta ser en ny 
form av befordringsutbildning. 
Detta skulle onekligen skapa 
nya mÖJ I igheter i en krympan
de fredsorganisation . • 

Tore lJerl i!sso!l 

Del av första KBU-kursen samlad med kursledningen vid SJ kursgård i Dala-Stor
sund. - Nedre raden från vänster: Löjtnant Johan Broman (F 15, projektledare), 
Gunnar Eliasson (F 16M) och löjtnant Thomas Sjögren (F 17, instruktör). Mellersta 
raden: Krister Lundqvist (F 15) och Håkan SandelI (F 21). Övre raden: Thomas 
CoJ/in (F 16), Håkan Bryngelsson (F 16M) och Marcus Borg (F 7). 

Nytt om LOMOS 
Trots att LOMOS 
varit i gång i snart 
två år är systemet • 

fortfarande under ut
veckling och en del • 
förändringar sker. 

Följande aktualiteter finns om 
LOMOS: • 

• 	 All personal inom LOMOS 
(som är medlem i FVRF) har 
i början av 1996 fått person 
lig information . 

• 	 LOMOS-broschyren - ny 

tryckt under si utet av 1995 
utgåva 4 gäller. 
KFK för dem som genomför 
omskolningskurs (GK för lot
torna) har utgått. 
Ändrad utbildningsgå ng för 
gruppbefäl ur armen. OH
bilder framtagna och utsän
da till rekryterings ledarna. 
Förhandlingar om rekryte
rin g och utbildning av kom
pani- och plutonsbefäl ur 
armen. Utbildningens om
fattning bestämd och infor
mation utsänd tdl rekryte
ringsledarna . 

• 	 Revidering av LOMOS-R 
sker i början av 1996. 
Utsänds genom flygvapen
ledningens försorg. 

• 	 Planering inför "KFK 97" på
går. Detta är en KFK som 
omfattar samtliga tre kom
panier. Planeras att genom
föras inom 164:de LOMOS
enheten. 

• 	 Ny informations- och utbild
ningspärm inom materieI
och underhållstjänsten är 
under framtagning. Arbetet 
sker i sa mverkan mellan 
FVRF och FVUled. 

• 	 Klart med utrustning till uni
form m/90 för all personal. 
Försök med byte av utrust
ning vid central utbildning 

• • 
 • 
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sker v id F 15 i samband med 
de centrala kurserna på Sta
gården. Om försöket faller 
väl ut, fortsätter detta under 
hela 1996. Naturl igtvis sker 
även utrustning till m/90 vid 
lokal utbildning enligt 
respektive frivilligavdelnings 

. direktiv. Begränsad utrust
ning erhålls. Komplettering 
sker senare. 

Ett system som i nte utvecklas 
kommer att avveckla sig självt. 
därför sker ständigt en nyut
veckling av LOMOS i bästa 
samverkan med alla parter. • 

Tore Ber/i/ssu }1 
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tiska LEdning) och LIM (Lednings- och 
informationssystem för Marinen) att 
byggas upp och presenteras. - KA 

Seminarieverksamheten består av 
fem sessioner med sammanlagt cirka 

i VIL 
Det är nu endast någon dryg månad kvar till elek

45 föredrag. Kvalificerade föreläsaretroniksystemmässan "MILlNF -96" - träffpunkten från de nordiska länderna med repre
för Nordens och övriga Europas elektroniksystemin sentanter frå n försvar, industri, univer

tressenter! Utställningsort är som vanligt Enköping 	 sitet och högskolor som täcker följan
de områden:och tidpunkten den 11-13 juni. Dit kommer utstäl
• Ledningssystem och beslutsstöd lare från hela Norden och det hålls seminarium om människan i systemet

datoriserade ledningssystem med sensorer och tele • Sensorer 
kommunikationssystem för militärt och civilt bruk. • Kommunikation för ledning 

• Systembyggeri - metoder och tek-

Utstä llningen genomförs på upp bl a L1FV (Lednings- och informations nik för samverka n 

drag av Försvarsmakten . Arran system flygvapnet), ATLE (Armens Tak- • Framtidsvisioner 

görer för denna 5:e utstä llning 


ä.r i likhet med tidigare år FMV, FOA, Premiärvisning i IT-åldern
OCB och SRV i samarbete med Enkö

pings garnison, där utställningen byggs 
 På MILlNF avser flygvapnet premiär- de från projektets regelverk för system
upp inom LSC:s område. vIsa IS FV (Informationssystem flygvaD-- -=-- eckling. Grundsystemen utgör basen 

net) med flygkommando- oc h, f~~A'l r l '~~De kompletteras i sommar med Utställningen vänder sig till utställa
utrustningar uppkopplade med?sva- "taktis . ' " programvara, som utvecklats re från de nordiska länderna - ca 70 
rets Telenats nya tjanster. Ffi1V, som för att IlWpge ledning av samtliga flygfrån Sverige med resterande procenttal 
sa mordnar den tekniska IS F utveck- slag från ~ lira flygkommandon. från Danmark, Finland och Norge. 
lingen, kommer därvid att stö~~ ambi- Med b ortsatt utbyggnad - flerMålet är att såväl civila som militära 
tionen att konkret kunna v isa 0~i\LJ FV. a rbetsp:t~tsutrustningar och nya specisystem och " dual use" skal l va ra 
- Nedan r;dovl~as ba,kgrunden., ,ffi :n. fi~9 / Programvaror - kommer IS FVrepresenterade. Vi räknar med cirka 

Efter manga ars malmedvetet arbe-- -framc3'i: sekelskiftet att bilda navet i det I 00 utställare och omkring 8 000 
te inom Projekt LI FV (Lednings- .och - nya IT-intensiva flygvapnet. Då skallbesökare, va rav åtskilliga från hela 
Informatl0n.ssytem flygvapnet) finns varje befattningshavare, i krigs- ochEuropa. Vi hoppas att, i likhet med 
snart den. forsta "verSionen av systemet fredsorganisationen, i IS FV ha ti 11MILlNF -93, även få träffa represen 
f~rdlgt for drlftsatt~lng Vid flygvapnets gång till all typ av information som är tanter från Estland, Lettland och 
forband . Under v intern har leverans relevant för hans uppgift. Litauen. 
av s k grundsys tem skett til l al la flot- Det metodiska arbete som utförts 
tiljer och flygkom mandon . Grundsys- inom projekt i LI FV har varit banbry•• I försvarsmaktens och Försvarets 
temen . består av datorer och skrivare, tande och utgör nu en byggsten i Förmateri elverks monter kommer tyngd
operativsystem med grafiskt grans- svarsmaktens Handbok IT. Inom några punkten att läggas på en gemensam 
snitt, programvara för ordbehandling, år kommer al la Försvarsmaktens stör

presentation av uppbyggnad och 
kalkyl" och annat kontorsstöd samt re informationssystem att knytas tillutveckling av de kommand e lednings
stod for knytn I ng mot befl ntllga text- va randra, med t ex gemensam läges systemen för flygvapnet, armen och 
baserade system. 	 information överförd med minimalmarinen . FMV har för detta ändamå l 

Denna tekniska plattform är upp- tidsfördröjning. 	 • en inomhusmonter på ca 3002 och 
byggd kring standardprodukter, utgåen-	 Mals Oloj;sun

utomhusytor för 2000m' . Här kommer 

västmanlänningar• •nytt • bra skyttar 
Västmanlands Flygvapenföre
ning fortsätter att erövrJ priser i 
FBU:s riksskytte . I lagtävlingen 
för seniorer med Ak 5 belades Premium vid 
såvä l första som andra platsen. Reviderad kurskatalog 

Det segrande I<'get bestod av F14·examen
Hå kan Nilsson, johan WannFVRF:s aktuella kurskatalog för 95/1996 har reviderats och 
ström, Mats Sjöman, Henrik Vid officersexamen vid F 

ar i utbildningens omfattning som gjorts i överenskommel
kompletterats under januari. Orsaken är en del förändring

Wiegard och Daniel Vobora . 1 4 den 1 8 december 
se med i första hand Lottorna. De har nu den andra inteck utdelades FVRF:s premi

Revideringen omfattar en fyra sidors bilaga. Bilaga n um till främste elev inom 
sänds ut till fl ygvapenförbund och fl ygvapenföreningar 

ningen i rad i vandringspri set. 
I lagtäv lingen för ungdom varje fack. 


samt till frivilligavdelni ngarna. Dessa sänder seda n ut bil a
 med gevär var det nära at t Mottagarna var: 
gan ti l l respektive medlem i samband med andra utskick. Västma nlands FVf fick en Flygfacket: Fänrik jonas 
Bilagan komp letterar kurskatalogen - båda delarna behövs inteckning i vandringspriset för Haraldson, F '15 
för att få rätt information. M a rkfö rs va rs facket: 

Ansökningsförfarandet är precis som förut. Men innan 
tredje gå ngen. Nu fick man 

Fänrik Patrik johansson, 
du söker en kurs, se till att du har bilagan, om du inte fått 

nöja sig med en hedrande 
andra plats och CFBs tävlings  F 17 


den. Ring din rekryteringsledare eller din frivilligavdelning 
 Ma rkteletekn i kerfac k et: 
och skaffa rätt information. • 

jet()nger i silver. 
Aven i lagtävlingen för ung Fänrik Peter Nilsson, F 4 

Tore BeriiIsson dom med kpist erövrade Väst  Tekn i kerfacket: Fänrik 
manlands lag andra platsen . • Fredrik Gustavsson, F 17. 

Gillis lVeingarlh 
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F 16-kaptenen BÖRJE EKSTRAND har förärats 
Krigsvetenskapsakademiens silvermedalj och 
en belöning om 15 000 kr ur "Lars och Astrid 
Ahlbergs fond för stödjande av Sveriges för
svar". Det skedde vid en ceremoni på Kar/
bergs slott i Stockholm strax före jul i fjol. 
Bragden består i att Ekstrand förenklat simu
latorinstruktörens ordergivning till Jaktviggen
simulatorerna. 

I en simulator upplever piloten 
det som om han var uppe i luf
ten. Från stridsledningscentra
len får piloten order om kurs 
och mål samt upplysningar om 
va r t ex fientliga plan befinner 
sig, från vilket håll och med vil
ken hastighet de kommer emot 
honom. 

Från en instruktörsstation trä
nas pi loten att även klara en 
mängd andra situat ioner, t ex 
tekniska fel på planet. 

.- En enda instruktör skall via 
sin panel vara förare av samtliga 
plan, vara störoperatör, radar
jaktledare och förare av simule
rade rotekamrater, säger Börje 
Ekstrand. 

Tidigare fanns i flygsimula
torn två flygmål som kunde be
kämpas aven ensam tränande 

pilot. Genom en modifiering 
utökades antalet flygmål till 
tjugo. Samtid igt i nfördes möj
ligheten att träna samverkan 
inom rote och grupp, eftersom 
två rotekamrater simu lerades . 

Detta nya sätt har behandlats 
i en projketgrupp bestående av 
representanter för försvarsin
dustrin, flygvapnet och de be
rörda JA 37-förbanden. I detta 
arbete har Börje Ekstrand varit 
"primus motor". 

Ett antal dialogrutor på tre 
nya bildskärmar har konstrue
rats och dess innehåll påverkar 
mål och simulator på ett sätt 
som kännetecknas av självför
klarande och lätthanter l ighet. 
Sättet att arbeta är liknande det 
som användes i Windows, men 
ändå inte rikti gt detsamma. 

Kapten Börje Ekstrand (F 16) far emot ufmärkelsena ur förre riksmar
skalken (t v) Per Skölds hand. - Foto: Kurt PeHersson. 

Vad har varit prolemet med 
den gam la instruktörsstationens 
funktioner? 

- Funktionerna har varit för 
omständiga. Det är ingenjörer 
som har utvecklat i nstru ktörs
sta tionerna, vilket medfört att 
de inte helt har passat piloter
na. Vi har förare som instruktö
rer numera. De läser inte en 

panel på ingenjörsvis. 
- Österike har i år fått sin 

Draken-simu lator modifierad 
med samma typ av måIhante
ring. Den amerikanska simula
tortillverkaren Loral , som tillver
kar den nya Gripen-simulatorn, 
har varit på besök vid F 16 och 
studerat, säger Börje Ekstrand . • 

INII Ch 

F 2 1 i Luleå arrangerar den 11
19 juni VM i flygfemkamp 
eller PAlM som de mer initiera
de också säger; betyder Pen
tholon Aeronautique Interna
tional Militaire; Penta är latin = 
5. Inbjudan till de 40:de täv
lingsarrangemangen har gått 
till 113 länder (= samtliga i 
(ISM ingående länder). 

Så många deltagarländer lär 
med all säkerhet inte tacka JA, 
men bl i r det 10-15 är succen på 
väg. Det heter visserligen flyg-

P 2' bjuder upp 

tilllllf 


i Ilvglemkamp 


femkamp. Det finns emellertid 
en sjätte disciplin: flygra lly. I 
den kan inte alla deltagarländer 
av praktiska skäl ställa upp. Kan 
hälften (5-6) är det bra. 

I fjol avgjordes VM i Bel gien. 
Sverige kom då tvåa i lag och 
trea individuellt. Nu satsas för 
revansch. Våra stolta , svenska 
traditioner på gu Idplatserna 
skall återupplevas är ambitio
nen. - PSI Det ryktas att Norge 
även sänder ett damlag l (Siel ) • 

ICh 

Det är vi som flyger Gripen · försvaret 

Flygvapnets Gripen-piloter. Fr 
v: Ken Lindberg, Jan Anders
son, Mats Thorbjörnsson, Per
OlofEldh & Per Nilsson. 

~ 

* 
~ 

Materielverkets JAS 39-pilo
ter. Fr v: Björn Johansson, 
Mikael Seidl, Joakim Linden & 
Urban Kärmander. 
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