
~ 
8-POST 
FÖRSVAR SM AKT EN 
FLYGVAPENNYTI 

107 85 STOCKHOLM 

BRUNO HANS T 

UATTHIMSRAVAGEH 29 
j94 64 UPPLANDS V~SBY 

PERS 

CM 194 
Lok~l 

3-2002 



,_n_~ FLYt:~ 
I/ ~ ~ 
i FÖRSVA RS MAKT E N S 
I FORUM FÖR FLYGVAPNET 

CHEFREDAKTÖR 
Peter Liander 
08-788 75 69 

peter.liander@hkv.mil.se 

ANSVARIG UTGIVARE 
Jan Andersson 

Flygtaktiska kommandot - Uppsala 

REDAKTIONENS ADRESS: 
FlygvapenNytt 

HKV/lnfo 
107 85 Stockholm 

Fax: 08 - 788 88 66 
www.mil.se/fl yg 

FlygvapenNytt 
utges av tidningsseklionen. 

Högkvarterets intonnatlonsavdelning, 
ti llsammans med Armenytt. MarinNytt och 

Försvarets forum . 

I den gemensamma 
redaktionen för Försvarsmaktens 

centralt utgivna tidningar ingår 
Sven-Åke Haglund 

Sektionscl1ef 
Direkttel 08-788 85 54 

Rick Forsling 
Peter Liander 

Claes Nllsson-Lundstedt 
Ulf Petersson 

Anders Sjöden (vik) 
Hans Strömberg 

PRENUMERATION: 
Magnus Trapp 
08-7889019 

E-post: magnus.trapp@hkv.mil.se 
Prenumerationsprls: 100:-, 4 nr/år 
Postgiro: 31 69 97-6, Kassa 103.0 

Bidrag från läsekretsen välkomnas. 
Redaktionen förbehåller sig 

rätten att redigera allt material. 
Endast ledaren ger uttryck för 
generalinspektörens åsikter. 
För signerade artiklar svarar 

respektive författare, för redigering 
redaktionen. För ej beställt 

material ansvaras ej. 
Återgivande av texllnnehållet medges. 

Källan önskas tydligt angiven. 

FlygvapenNytt 4/02 utges i december. 
Manusstopp: 11 november. 

Layout: Peter Liander 
Tryck: Christer Perssons tryckeri, Köping 

Trycks på mi ljövänligt papper. 

SW ISSN 00 15-4792 

Omslagsbilden: 

JAS 39 Gripen klargörs inför robot
provskjutning vid RFN i Vidsel. 
Foto: Peter Llar1der/Försvarers bildbyrå 

Övcrbef"ii lhavarcn har hemställ t hos regeringen om all fä göra 

vissa förändringar i Försvarsmaktens centrala ledningsstruktur. 

Under hösten skall ett omfattande arbete genomföras för all dessa 

för~inclri ngar ska kunna träda i kraft l"rån den I januar i 2003. 
Under senare delen av 2003 ska den opcra1iva insatsledningen 

fl ylla ti ll Uppsala och en samgruppering av de takt iska komman

dona ska då genomföras. Detta skapar. enlig t min mening. förut

sällningar för oss att på eu effekti vare sätt insatsleda För

svarsmaktens förband. 

Förändringarna av den centrala ledningen inncbiir också atl 

försvarsgrenarnas främste företriidare, de nuvarande generalin 

spektörerna. och de nyinriilladc generalinspektörerna för bland 

annat lednings- och ulbi ldningsrunktionerna fl y llar ti ll Hög

kvarteret .i Swckholm. Delta kommer all skapa bUtLre möjligheter 

ti ll en effekti v verksamhetsledning och samordn ing av våra för

band, skolor och centra. 

Förfö1clringen leder till all huvuddelen av Försv:irsmaktens 

ledningskompetens fördelas på l rc tydl iga ledningar. Den "nor

mala" förbandsproduktionen kommer all leda s från Gruncl 

organisationslcclningen. Gro, där bland annal generalinspektören 
för flygvapnet (GI FY) kommer au rå en viktig roll . l<rigsför

b:inclsledningen. Kri. kommer al l ansvara för insalsförbandens 

utveck li ng samt Försvar~maktens mater ielanskaffnin g. Den 

Operativa insats ledningen. Opil , Ur diirefter nyujaren av förban

den och cliirmed en krav stä llare. Utöver dessa ledningar kommer 

elen Mil i t~irn underrUttelse- och slikerhetstjUnsten, Mu st. och en 

stab för styrn ing och avdömning pti strategisk ni vå alt vara orga-

11iserad i Högkvarteret. 
Jag är av den besl limcla uppfallningen all den föres lagna led

ningsstrukturen kan bli bra. Den skapar goda förutsiil'lningar för 

att förbiillra Försvarsmaktens möj l igheter all snabbt kunna vidta 

nödvlindiga priori1eringar och för~inclri ngar. Något som all t tyd li

gare krävs i en ständigt föränderl ig omvärld. och som måste 

kunna ske i enlighet med den rramlicla viljeinriktning som våra 

folkva lda kommer all uttrycka. 

Professionalism och ansvar 

Ett stort ansvar vilar på oss alla som, pti ol ika säll, h:ir fåll" för

troendet all leda eller handha Försvarsmaktens yuersl kva li Cice-

holm under lördagen utgrup

peracles Obspluloncn pi'.\ sönda

gen inför elen kommande 

"Duty week''. De rekognose

racle obsplatscrna var mer in

riktade på markobserval ioner 

än lu ftbevakningsrapportering. 

Oc-plulonen grupperades 

på A lmniis med en modifierad 

Obsutbilclningutrustning, som 

hade en engelsk presentation. 

Även talsvaren var på eng

elska. 

UH-plutonen med vakt, 

transport, förp!Ugnad, sj ukvti rd 
samt cxpecl ilion hade sin 

sl absplals på HYSS Li llsam

mans med kompaniledning 

och obsplulonchefer. 

Ob:sgrupperna fick m;,nga 

verk samheter all rapportera 

samt e.l( antal moment som 

f iguranter spelade upp. Dessa 

moment speglade liknande 
situationer som träningen 

veckan före hade belyst. 

Under Norclic Peace var 

del första gången som fri v il-

ligpersonal fr1\n alla fl yg flot
ti ljer samövacle. M ånga vik

tiga er farenhcler sam lades. 

Skarp bevakning 

En tropp från markförsvar

et/bassLik inom FVRF del tog. 

Uppgiften var alt bevaka heli

koptrar och personal på en 
krigsrl ygbas, " l<j ula helo-air

base". som i övningen anviin

des som helikopterbas. 

Från basen verkade heli 

koptrar från Sverige, Finland 

och Norge samt all man dfö· 

även lanclsatle personal och 

materiel från en svensk och en 

brillisk C- 130 Hcrculcs. 

Det kHndcs all detta var en 

stor internationell övning. 

Luften var konstant fylld av 

ol ika f"lyg företag och p1\ mar

ken s1öuc man på ul Wndska 
" checkpoints" ungenir var 

hundrade rnc ler. 

Au genomföra skarp be
vakning mill i vimlet av en 

Bevakningspostering med frivilligpersonal. Fow: Lennart f11gma11 
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Sommarens 
utbildningar 

FYRF kan var mycket nöjda med del resultat våra medlem

mar presleral under sommaren. Över 300 elever har på cll för

tjiins1fu ll t111edv1.:rka1 i v;'r centrala u1bi ldni11g. 

Den stora nyheten för året var al l den internationella 
utbi ldningen in1egrerades i en svensk f'ri v illig skola. Del inne

bar all 37 estniska elever deltog i Lomos-utbilclningen i 

Uppsala. Det gav utbildningen hell nya dimensioner, cll ly ft. 
Ny11 var dessutom central fl ygba~ ULbilclning vid F 2 1 i 

Lule<'i. Flottiljen löste uppgi ften på cll utmkirkt säll och ele-

verna var bel;\ tna med utbi ldningen. THOMAS HILLEMAR 

stor övning, diir v i aldrig kun

de vara helt siikra pti all de 

l"örband vi möllc visste att vi 

var skarpa. ti llförde eH m inst 

sagl oberäkneligt inslag . Vid 

å1ski ll iga ti lli"lillcn hördi.:s vår 

stressade säkerheb chef. med 

betoning p~ tydlighet rram för 

artighet, informera andra befäl 
om all inte passera med övan

de trupp genom vårt bevak

ningsområdc. 
På del hela tagel var del en 

givande vecka med många 

nytliga aha-uppleve lser. Som 

kri tik vill jag bara betona vårl 

önskemål om tidigare och 

0 

b~iltrc samband mellan FVRF, 

övningslcclning och övriga 

förband, för all v i som fri vil

l iga direkl och utan ok larhe1er 
ska kunna siilla oss in i och 

lösa uppgi ften. 

Vid avliimningen inför 

hemresan ri ck vi beröm av 

vara siikerhctschcfcr för ell 

över förvänlan gou genomfö

rande. Dcna kiindes specielll 

bra med tanke på all det ~ir 

viktigt all vi frivilli ga visar 

vår kapacitet. s1\ all man ser 

vi lken bra resurs v i iir all 

I illgi\ vid fram1icla övningar. 
THOMAS HILLEMAll/CARL EDELHJELM 

Ars boken 
FVRF 2001 

Årsbok FVRF 200 I finns nu all best:illa p1\ www.books-on

demancl.co111 

Boken kan besl iill as ti ll ell pris av 100 kronor. Synpunkter 

på boken emottages tacksamt och bidrag till kommande års

bok vii lkornnas. Sänd en arl ikelbiclrag ti ll : bewick@brecl-

band.net (telefon 031 - 87 88 61 ). PATRICK BEWICK 

PROJ EKTANSVARIG 
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FVRF Kansli 
Besöksadress: 
R1dclargatan 13 

114 84 Stockholm 
Tel. 08·788 89 48 
Fax 08-788 89 51 

Generalsekret erare: 
Göte Pudas 

08 788 89 47 

Utblldnlngsavdelnlngen: 
Thomas Hil lemar 

08-788 89 44 
Åke Axelsson 

08-788 89 48 

Utveckllngsavdelnlngen: 
Carsten Flensburgh 

0431·401959 
F 10, 262 82 Ängelholm 

Administration/ Ekonomi: 
Fabnksgatan 8, 821 82 Bollnäs 

Margareta Sundqv1st 

0278-13470 
Carina Runqvist 

0 278-13471 

Frivilliga sattes på prov 
under Nordic Peace 
Det har under nera å r varil 
få större övningar diir 
FVRF-personal kunna delta. 
l å r har Försvarsmaktens 
ekonomiska förulsiitlning
arna förbHltrats, diirigenorn 
har övningarna Flyg
va1>enövning 02 och Nordic 
Peace 02 kunnal genom
föras. 

FYRF valde att delta i övning

arna med sil många medlem
mar ~om möj lig!. under förul
siillning all dessa kunde erbju

das kvalificerade uppgifter. 
Drygt 130 personer ur FV

RF som delar i hela övande 

förband deltog i Nordic Peace 
02. De förband som FVRF 
deltog med var ett Lomos

kompani (merparten av perso
nalen). 1vå grupper rlygbasj li
gare och l vå grupper niirskydd 

fl ygba\. 
FYR F kunde ocks~ ut veck

la samarbetet med estniska 
Ka ilsel i i l. som med elva per
soner ing ick som del av 

Lomos-kompaniel. 

Lomos-kompan ie1 om l'atia
dc I 07 personer och bestod av 

friv il l igpersonal från samtl iga 

fl yg flo1tiljer och fri villigorga
nisationer inom Lomos . Hela 

Lomos- förbandel gruppernde~ 
l i ll HYSS Y~i ll i n ge. 

"Training" 

Första veckan genom fördes 
ett l riiningsprogram med 
utbi ldning som gav insikt om 

situationer som kan uppslå vid 
ell uppdrag inom i111ernatio-

Frivilliga ur FVRF Cjänslgjorde som vaktpersonal på Kjula·basen. 

begrepp. A lla benämningar 

var på engelska och ulbi ld
ningen omfallade: CP/MCP -
Check Point/Mobile Check 

Point. OP/OPT - Observation 
Posl/ Observation Post 
Temporary, Patrol. Escort. 

Hel ivac.: procedurcs. 
Negoliation. Riol Control. 
MA - M ine Awareness. saml 

information om GO/NGO -

Folo: Corl Edclh}clm 

Govemmcntal Organisal ione~/ 
Non Govern111cntal 
Oganisal iones. 

U1bildningen upplevde~ po~i 

ti vt av de ltagarna. trots viir-
111en och de 11\nga dagarna. 

" Duty week" 

Efter viilbehövlig vila och en 

si\ ka llad Culture Day i Stock-

nell 1jiins1 och dess ol ika Svensk oc11 est111sk personal vid en gemensam postering. Fo10: L. Eng111a11 

Flygvap~nNy11 • 3 • 20112 

Ny ledningsstruktur 
skapar nya möjligheter 

rade ma1erielsyste111 i vår vardagliga giirn ing. Några rn, nog

gran1 u1valcla indiv ider. har fåll för1roende1 all framföra en kor
veH. en stridsvagn eller ell st ridsfl ygplan. Framförandet före

gås av en ged igen och kostsam utbildning. där professionalism 

byggs upp både vad giiller personliga färdigheter och viln för
hål lningssiill lill elen yrke~roll vi är saua all utöva. Till della är 
del sjWvk lart så all v ~r verksamhet omgärdas av rigorösa n:gd 

verk, ofta framtagna på ytters! billra erfarenheter. 
I delta perspekti v sim ler jag mig mycket frågande och sam

tidigt yllersl beklagande till händelsen i somras. d;~ ell krig~

flygplan ur Försvarsmakten al lvarl igl skadade cll flertal perso
ner som befann sig på marken i samband med flygplanets sl art 
friln en av v~ ra fl yg flou i ljer. Olyckshändelsen ul recl s av 

Slatens haveri kommission vars slutsatser och sWllningstagan

den kommer all ulgöra en vikl ig del, au l igga till för grund för 
ansvarsfrfigan men också för det J'orl salla verksamhetssiiker

hetsarbelel. 
Oavsell resulta1e1 av haverikommissionens utredning har 

hände lsen resulterat i all den " goodwill" som omgiirdat llyg

vapnel allvarl igt har påverkat.s nega1iv1. Gemensamt måste vi 
nu försöka ilterskapa del förl roende som flygvapnet förtj iiliar. 
Del gör vi frlimst genom all visa all vi mycket klart vet vad vår 

verksamhel yllerst sy ftar till. och genom alt genomföra den på 

ell professionellt och ansvarsfullt säll. 

Internationell insatsförmåga prioriteras 

I början av september levererades den första JAS 39C Gripen. 
Flygplanet iir lekniskt anpassat för all full t ut kunna verka p{1 

den in1erna1ionel la arenan. och för första gilngcn i det svenska 
fl ygvapnets hisloria innehar vi nu taktiska fl ygplan med för
måga till lufuankning. 

Leveransen iir en viktig mils1olpe i vår slrävan all möta 
dagens och framtidens säkerhetspolitiska 11tma11i ngar och hot. 

Redan idag lir uppgiflcn alt försvara Sverige en bctydl ig1 
vidare uppgi ft lin all försvara våra griinser 11101 ett vlipna1 
angrepp. Huvudkursen i vår slikerhctspol itik lir idag all vi skall 

kunna verka tillsammans med andra nationer i avsikt all före
bygga och cUimpa konflikter i vårt nUrområde. 

Elt vikl igt delml't l i denna kurslindring lir all öka vår inler-

nationella insatsförm;,ga. Dclla iir en uppgift som lir stark t pri
oriterad inom flygstridskral'lerna. Men jag vill <llerigcn under
stryka, all del liven for1siit1ningsv is iir v11 r f'örm;,ga all verka i 
viipnad !.trid som ligger 1ill grund för all vi ~kall lyckas med de 

uppgifter vi har. 

:;: :;: * 

Nlir jag nu avslutar min sista ledare i FlygvapenNytl vill jag 1ill 
all personal i rlygvapnel utryeka min uppskallning över de 

i11sa1ser Ni genomför! under mina 1\r ~om generalinspektör för 
fl ygvapnel. Del har varit en slor fönn~n att rn vara Er friimstc 
l'örelriidare och jag har vid många ti l lföllen kunnal känna en 

stor trygghet och slollhet över vad flygvapnet kan och preste
rar. 

Del görs vii ldigt myckel bra arbete. viildigL ol'la, av väldigt 

många människor i flygvapnet. Med dessa ord tackar jag Er. 
samlidigt som jag lyckönskar min eflerlrUdarc i rollen au kda 
och l'örctriida ell av vii rldens fömLimsta flygvapen. 

VIija 
ansvar 

laganda 

rU..-=-------
MATS NILSSON 

GENERALINSPEKTÖR FÖR FLYGVAPNET 
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Chefredaktör'n 
har Ordet ! 

Höjdpunkter 
Välkommen till höstens förstu nummer av 
FlygvapenNytt. 48 sidor med glimtar från 
höjdpunkter. den vardagl iga verksamheten 
och några ~Lörre internationella övningar. 

Leveransen av JAS 39C Gripen i bö1:jan 
av sepLember iir givetvis en höjdpunkt, lik
som skjutn ing med jaktroboten Rb99 
Amraam. 

Skol flyg iir ett vU!bekanl ämne som 
vari! aklucllt under lång tid. Men vad hUn
clcr egentligen under GTU. elen grunc!Hig
gande tHktiska fl ygu1bildningen? M ö! 
några av dem som ve1 i två artiklar, elen 
första bö~jar på sidan I 0 

Flygräddningsuppd rag t i I I hör också 
vardagen för vissa. FlygvapenNytl var 
med under en av cle sista övningarna med 
rädd ning~he li koptern i Visby. Numera 
svarar el! civi l1 helikopterföretag för räclcl
ningsbcrcdskapen på Gotland. 

Under sommaren har flygvapenperso
nal deltagil i 1v1\ internationella övningar. 
På hemmaplan var det i övningen Nordic 
Peace, utomlands den stora flygövningen 
Maple Flag. Vad som hiinde under dessa 
beskri vs i ord och bi Id. 

Simulatorer amas få en all! större beLy
delse i framtiden. De kan förv is~o aldrig 
helt ersätLa verkl ig flygning, men möj l ig
heterna ti Il all utbilda och öva uLveck las 
sliindig1. Vid F 20 i Uppsala fi nns en 0111-

världssimulator där de övade i princip inte 
ska kunna sk ilja på verkl ig och simulerad 
inl"ormat ion. U is mera med början på 
sidan 16. 

När du IUsl fiircli g1, glöm inte Försvar~

mak1ens sidor på lmernel : www.mil.se 
el ler www.flygvapennytl .mi l.se 

PETER UANOER 
pelcr.11ander@hkv.mr l.se 

Mats Nilsson utnämnd 
till generallöjtnant 

Flygvapnets generalinspek lör, 
generalmaj or Mats Nilsson 
kommer alt tillr ~icla befallningen 
som chef för Högkvanerets 
kri g~förbandseclni ng (1-1 K V Kri) 
i S1ockholm. Detta sker den I 
december. samtidig! sum han 
befordras till gcneralli.ijlnanl. 

Mats Nilsson är född 1956 
och har 1idigare i sin karriär bland annal 
varit spaningspi lot vid F 17 i Ronneby, 

prov rl ygare vid Försvarets 
ma1crielverk. fl yg- och fl o1ti lj
d 1el" vid F 16 i Uppsala. Han 
har varit general inspektör 
sedan elen I juli 2000. 

Vem som efterträder M ats 
Nil son som genera linspektör 
i'ör f"l ygvapnet iir niir denna 
utgåva av FlygvapcnNyu 

trycks ännu inte bestämt. Utnämningen 
be~lutas av regeringen. 
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Amerikanskt pris till Gripen-pilot 
I månadsskiftet augusti - sep
tember deltog flygvapnet i en 
stor flygdag i Tjeckien. Hela 
15 nationer deltog med 120 
flygplan av 40 olika typer. 
Flygdagarna gästades av ett 
mycket stort antal besökare . 
Sverige medverkade med flyg. 
uppvisning med TP 84 Her
cules, Team 60 och Gripen. I 
markutställningen visades en 
JAS 39B med beväpning. 

Vid flygdagarnas avslutning 
utsågs Gripen-piloten kapten 
Martin Birkfeldt till vinnare av 
priset " Best Flying Display 
Overall", som utgört s av en 
ståtlig kristallvas. En poäng i 
sammanhanget är att priset 
donerats av den amerikanska 
F-16-til lverkaren Lockheed
Martin ... 

Under flygdagarna gjorde 
kapten Per Götharsson troli
gen sin sista uppvisning med 
Hercules efter sex år som 
uppvisningspilot. Likaså var 
Ingemar Mo berg "den vita 
Hulken'" på lastrampen för 
sista gången. 

Svenskt vinnarteam i Tjeckien. Kapten Martin Birkfeldt (t h) utsågs bäste uppvisningspilot vid en stor interna
tionell flygdag i Tjeckien. Här tillsammans med löjtnanterna Erik Svensson och Ulf Tössberg, flygteknikerna 
som servade uppvisningsf/ygplanel. 

Sveriges deltagande upp
märksammades i medierna . 
Starkt bidragande t ill detta var 
kapten Catharina Bergsell 
och major Martin Vobora, 

som agerade i ro llen som tol
kar. 

En tredjedel av intäkterna 
från flygdagsarrangemanget 
skänktes t ill de som drabbats 

av översvämningarna. Det var 
ett av kraven från den tjeck
iska regeringen för att flygda
garna skulle få genomföras. 

TEXT & FOTO: HÅKAN BRANOT 

Sverige medlem 
i Open Skies 
Den 27 augusti blev Sverige formellt medlem i 

Open Skies, ett samarbete om observationsflyg

ningar för konventionell rustningskontroll. 
Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2002 och 

Sverige ansökte om medlemskap några dagar 
senare. 

Sedan 1999 har Sverige genomfört övnings
flygningar inom Open Skies och likaså tillåtit 
spaningsflygningar över svenskt territorium vid 
ett flertal tillfäl len. 

Enligt avtalet kan medlemsländerna begära 
att få genomföra inspektionsflygningar över 
varandras territorier med 72 t immars varsel. 
Internet: www.openskies.mil.se 

r lygvapcnNyu • 3 • 2002 

Flygargolfen 2002 
Skånska Flygflottiljen arrangerade 
den 20 augusti Flygargolfen på 
Båstad GK. Under optimala väder
betingelser och på en bana av 
mästerskapskaraktär kämpade 60 
tappra golfare. Det var deltagare 
från samtliga förband, skolor och 
staber, som under 36 hål försökte 
bevisa sina golfkunskaper. 

Löjtnant Pär Sahlstrand, F 7 
Såtenäs, var den man som lycka
des bäst denna soliga dag. På 
utmärkta 144 slag vann han sin 
första inteckning i Flygargolfen. 

Bodil Kugg, F10 Ängelholm, var 
bästa dam för dagen. 

TEXT & FOTO : STEFAN KLARQUIST 

Tvcl nöjda deltagare från Uppsala I 
Flygargolfen 2002, major Manfred 
Johnsson, F 20, och kapten Anna
Carin Garlsson, F 16. 
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Flygvapnet på RAF Waddington 
En av årets större f lygupp
visningar i England ägde rum 
på RAF Waddington utanför 
Lincoln. Sverige represente
rades av JAS 39 Gripen i 
f lygprogrammet och S 1008 
och tvåsitsiga JAS 398 i 
markutställningen. 

Delegationschef var över
stelöjtnant Jan Wikström, 
teknisk chef på F 7. Major 
Tomas Hermansson frän F 
16M höll i S 1008. Frän de 
båda förbanden kom också 
tekniker, operatörer och de 
piloter som skötte markpre
sentationerna och under
hållet på flygplanen. 

-=========-

Det var andra gängen 
Sverige deltog på Wadding
ton. Övriga länder var Nya 
Zeeland , Australien, Tysk
land , USA, Frankrike, Dan
mark, Schweiz och Ita lien för 
att nu nämna flertalet. De 
båda uppvisningsdagarna 

präglades av hyfsat bra 
väder och den svenske upp
visningspiloten kapten Mar
tin Blrkfe ldt kunde genom
föra sitt täta program ful lt ut. 

De svenska inslagen 
väckte stor uppmärksamhet 
bland publik och medier. 
Svensk presschef var major 
Håkan Brandt från F 7 som 

genast upprättade nära kon
takt er med framförallt 
lokalpressen. 

Temat för den svenska 
markutstä llningen var 
Flygvapnet 2000 och flera 
tidningar, radio och TV be
skrev den svenska försvars
modellen i en förändrad 
vä rld . 

F 10 producerar in i det sista 
Trots den förestående omlo
kaliseringen av verksamheten 
vid F 10 i Ängelholm har pro
duktionen fortfarande varit 
intensiv under året . Flygunder
hållskompaniet har som regel 
ställt upp åtta Gripen på linj en 
och flygtidsproduktionen låg 
under augusti på mellan 45 -
50 flygtimmar i veckan . 

I mitten av augusti hade 
inflygningen av piloter från 
F 17 i Ronneby avancerat till 
det t illfä lle då de 14 eleverna 
kunde göra sin första ensam
flygning i JAS 39. 

Omloka liseringen av F 10:s 
Gripenverksamhet t ill F 17 har 
påbörjats. 

--
135 

Lärare ur F 10 i Ängelholm och elever från F 17 i Ronneby har sedan i 
våras bedrivit utbildning på Gripen inför flytten till Ronneby. 

Den först flyttade F 10-divi
sionen ska vara i full produk
t ion i Ronneby den 1 oktober 

och kommer att utgöra st om
men för den framtida Swafrap 
JAS39-<:fivisionen. Nästa divi-

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

TEXT OCll FOTO: LENNART BERNS 

sion ska vara helt överflyttad 
den 1 december och kommer 
att bestå av de piloter från 
F 10 och F 17 som l1ar jobbat 
ti llsammans under omskol
ningen i Ängelholm. 

Flygskolan genomför grund
läggande f lygutbildning (GFU) 
med sex elever. De började 
flyga SK 60 efter sommar
semestern och ska fortsätta 
hösten ut. Därpå vidtar flytt ti ll 
F 16 i Uppsala för att där slut
föra sin GFU. 

All mil itär flygverksamhet 
vid F 10 i Ängelholm upphör 
den 31 september i år. 

ULF OHLSSON 

FOTO: S-0 WILLHOFT 
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Försvarsmakten i förändring 

Centrala ledningen 
organiseras om 
Ännu en gång står Försvars
maktens centrala ledning 
inför en större omorganisa

tion. Överbefälhavaren, ÖB, 
har i en hemställan till 
regeringen föreslagit föränd
ringar som bland annat inne

bär stora förändringar för 
Flygtaktiska kommandot, 

FTK. 
Antas förslaget flyttar 

generalinspektören till Hög
kvarteret i Stockholm. 

AV CLAS NILSSON·LUNOSTEOT 

E
nligt del förslag som ÖB har lagt 
fram ska Försvarsmaktens cen
trala ledning koncent reras. vi lket 

bland annat betyder a ll operativa insats
ledningen. Opi l. blir en del ;iv I l ög
kvartereL Utöver Opi l ska del i den nya 
organisationen bara finnas fyra ledningar 
i Högkvaneret, samt en central stab. 

Staben ska stödja myndighclsled
ningen, vara kon1ak1y1a mot regerings
kansliet och ~amord na arbete! inom 
Högkvaneret. 

De övriga ledningarna bl ir elen mili
l iira underrällelse- och s:ikerhctstjiinsten, 
Must. en krigsförbanclsleclning. Kri, en 
grundorganisationsleclning. Gro, samt en 
ledning med en ÖB controllcr och en ÖB 
in1ernrevision. 

I Opil kommer också de takt iska 
kommandona för armen, marinen och 

Flygvapc11Ny11 • 3 • 2002 

CENTRALLEDNING 
fr o m 2003-01-01 

ÖB 
Stf ÖB 

C MUST COPIL I c KRI I CGRO ÖVR 

ÖB har till regeringen föreslagit en ny organisation av Försvarsmaktens centrala ledning. 
11/ustrat•on: Kjell Ström 

rlygvapnel all ingå. Den nya organisatio
nen ska giilla fr<'in den första januari 2003 
och vara hell genomförd den första sep
tember 2003. Den ska därefter utvärde
ras inför det kommande försvarsbes lutet 
och tanken iir all de båda ledningarna 
Gro och Kri ska kunna slås samman till 
en sammanhållen produktionsledning 
senast 2005. 

En åtgärd som redan är genomförd är 
au generallöjtnant Johan K ihl. tid igare 
chef' för strategiledningen, C Stra, har 
urniirnnts ti l l chef f'ör Högkvarteret , 
C HKV. 

För FfK innebiir förslaget, precis 
som 1idigare har beslulals. all FIK blir 
kvar i Uppsala och samgrupperas med 
övriga delar av Opil som flyltas till 
Uppsala, medan övriga l-lögkvaneret. ska 
vara lokaliserat til l Stockholm. Men en 
annan konsekvens för FTK är au genera
linspektörerna i de taktiska komman
dona avvecklas. rniremot kommer gene
ralinspektörer för armen. marinen och 

flygvapnet all organiseras i Högkvar
teret~ grundorgan isat ion~lecl ning, Gro. 

Ylterligare en general inspektör ska 
organiseras inom Gro. med ansvar för 
kompclensutvcckling av personal och 
med ~urski ld vikt på orficersutbi ld
ningcn. samt dessutom en gencral in
~pe1'1ör inom Kri med ansvar för stöd
jande av lcdningssysLcm med sii rskild 
vikl på utveckl ingen mol elt nätverksba
scrat försvar. NBF. 

ÖB:s förslag grundar sig på en utred
ning, LU 02. som har gjorls av brigadge
neral Björn Andersson. och vars syfte 
har vari t all utreda hur man kan skapa 
tydligare ansvarsförhållandcn saml idigt 
som man får en organisation som lir 
anpassad ti l l ett förre antal officerare i 
den centrala ledningen. Det i sig Ur en 
anpassn ing til l hur del ser ut redan idag 
clå det finns ett stort antal vakanser. 

Förslaget l igger nu pil regeri ngens 
bord och ett beslut kan viintas under hös
ten. e 
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V
id en ceremon i hos Saab i 
Linköping den 6 september över
Himnades det fö rst;1 exemplaret av 

Gripens C-version till Försvarets materiel
verk (FM V), representerat av generaldi
rekt ören Birgilta Böhlin. Innan dess hade 
två provflygningar genomförts med fl yg
planet i 1 illverkarcns regi . 

Flygplanet överfamnades oeksti symbo
l isk t ti l l flygvapnet genom att genera lin
spektör Mats Nilsson l.og emot dess logg
bok. Men det dröjer ytterl igare en l id 
innan JAS 39C kommer ut på förband, del 
sker först el°lcr a ll FMV:s prov flygare och 
TUJAS39:s pi loter genomfört sina prov
program av elen nya vers ionen. 

Ulvecklingsarbetel av JAS 39C bestiil l
des av FM V under 1997 och elen nya 
Gripen-versionen har på en mängd punk
ter anrrnssals för al l kunna opereras utom
lands, även i samverkan med andra nat io
ners sl ridskrafter. C-vcrsionen iir i stort 
sell av samma utförande som exportver
sionen, som Saab kallar Gripen EBS 
(Ex porl Baseline Standard). 

Bland nyheterna med J AS 39C miirks 
möj ligheten all kunna utöka aktionstiden 
genom att tanka i luften, liksom att kunna 
kommunicera med Nato:s ledningssystem. 

Färgbildskärmar 

Undantaget lufllankningsrörcl , uppvisar 
JAS 39C inga exteri iira sk illnader i jiimfö
relse med de tidigare A- och B- vers io
nerna . Men invändigt iir föriindringarna så 
pass omfattande att Saabs provflyga rc 
Mats Torbj()rnsson vid leveransceremo
nin betecknade C-versionen som ett " nytt 
flygplan". 

Vad han åsyftade var friimst förarkabi
nen. diir det miirks tyd l iga föriindringar. 
Den stora nyheten ses pil fronlpanelcn cHir 
de tid igare monokroma bildskiirmarna 
ersalls av tre större ntrgskiirmar, d:ir llyg
och mfl l informationen presenteras. 

Tcxtin formation presenteras på eng
elska. Fan och höj d indikeras i knop 
respektive fot, i stiillet för som tidigare i 
mållenheten meter. 

Nu levereras JAS 39C 

I nternationel 
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Saab:s UAV 
i luften 

F 21 mot 1000 timmar Gripen 

Kommer nästa flygplan från 
Saab att vara obemannat? 
Kanske, företaget har under 
några år arbetat med olika 
koncept för UAV:er (Unrnan
ned Aerial Vehicle). 

I samarbete med Försva
rets materielverk har Saab i år 
genomfört provflygningar med 
en UAV-demonstrator inom ett 
koncept kallat SHARC (Swe
dish Highly Advanced Rese
arch Configuration). Dessför
innan har farkostens f lygegen
skaper testas i vindtunnel hos 
FOI i Bromma. 

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

sin inledande utbildn ing vid F 7 i Såtenäs. 
Den 31 juli passerades 500 flygtirnmar vid 
Urban Blå. På bilden ses flygtekn iker och 
piloter - gänget som gjort ' et. 

Demonstratorn är en för
enklad variant av SHARC, som 
tagits fram i syfte att få ut
ökad kunskap om UAV
system, dess utformning 
samt praktisk erfarenhet av 
f lygn ing. Efter utvärdering av 
f lygn ingarna kan utvec~~ l ingen 

mot ver~~liga obemannade far
koster bli verklighet inom de 
närmaste åren. 

UAV-system antas bli allt 
viktigare i framtidens nät
verksbaserade försvar, som 
komplement ti l l bemannade 
f lygplan, fartyg ocl1 mark
stridsförband. 

Saabs UAV-demonstrator som Ilar 
provflugits. Foro: Per K11scvlk/Saab 
W J). .. •... [)PM! 

Flygvapnet deltar i 
internationella övningar 
Under hösten deltar flygvapnet i flera Internationella 
övningar. En tysk Tornado-division besökte F 4 på Frösön i 
mitten av september, och samövade med en Viggen-divi
sion. 

F 4 de ltar också med JA 37 Jaktviggen i den holländska 
övn ingen Frisian Flag, som genomförs i oktober. Bland 
övriga deltagande länder märks Finland, Norge Tyskland 
och USA. 

F 10 i Ängelholm blir engagerat med JAS 39 Gripen i 
övningen Nordic Airmeet, som sker i Norge i oktober. 
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Femkampsguld 
Tradit ionen med svenska framgång i militä r flygfemkamp 
består. Årets VM avgjordes i Frankrike, där Niklas 
Isaksson från F 16 i Uppsala vann sin andra guldmedalj. 

Pet er Carlsson, F 16, blev tvåa och Jonas Rohlen ham
nade på fjärdeplatsen. 

I lagtävlingen segrade återigen Sverige , för 29:e 
gången sedan 1954. Värt att not era är även att Niklas 
Isaksson seger resul terade i den 30:e individuella guld
medaljen till Sverige. 

Ny helikopterchef 
Överste Mats Westin är 
sedan den 1 september chef 
för Försvarsmaktens helikop
terflottilj . Företrädaren kom
mendör Håkan Neckman 
övergår till Försvarets materi
elverk (FMV). 

Mats Westin har ett förflu
tet inom marinflyget och har 
bl a varit chef för 11:e heli
kopterdivisionen på Berga. 
Närmast kommer lian från 
FMV. FOTO: LENA HOLMGREN 
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Intensivt flygande på Frösön 
Vid F 4 på Frösön flygs det 
för fullt. Flygtidsuttaget för 
året är planerat till 2 100 
timmar JA 37 samt 600 tim
mar SK 37. Första divisio
nen genomför grundläg
gande flygslagsutbi ldning 
(GFSU) med sex elever och 
fortsatt flygs lagsutbi ldning 
(FFSU:Y) med två piloter 
medan andra divisionen 
genomför typinflygning (TIS) 
med elever. 

Men resurser för att be
driva effektiv flygtidsproduk
tion vid F 4 på Frösön har 
under året varit begränsade. 
Till stor del beror det på den 
sedan ett år tillbaka pågå
ende Gripen-anpassningen 
av en av hangarerna. 

Ombyggnationen har in
neburit att all flygverksam
het med JA 37, SK 37, SK 
60 och HKP 10 vid flottiljen 
har koncentrerats t ill en han
gar. Flygunderhål lsenheten 

Major Göran Malmberg, chef för F/ygunderhållskompaniet vid F 4 
på Frösön, och divisionscllefen major Gabor Nagy kan glädjas åt en 
intensiv flygverksamhet vid flottiljen. F010: G6ran ca11sen 

har därför tillfäl ligt organise- ti llhörande platta. Det är 
rat sig med ett FU-kompani 
och bedrivit så gott som all 
verksamhet i en hangar med 

Den sista omgången 
Viggen-elever (?) 
Efter semestern anlände tio förväntansfulla elever till andra 
divisionen vid F 4 på Frösön. Under cirka sex månader kom
mer de att under fyra skeden flyga växelvis SK 37 (dubbel
kommando) och JA 37 (ensitsigt). 

Enligt planeringen är dessa elever de sista som kommer 
att utbildas på Viggen-systemet. 

På bilden ses merparten av elevkullen_ Bakre raden från 
vänster: Johan Lindqvist lära re, Michael Hård, Marcus 
Jakobsson, Peter Wirenstedt. Nedre raden: Olof Stenbergh, 
Patrik Lindblad, Jakob Carlen, Henrik Wänseth. 

Saknas på bilden gör Martin Hambraeus och Johan 
Sparrdal. 

PER BROOO 

med andra ord ingen över
drift att säga att det har varit 
trångt fö r både personal och 

materiel. Dessutom har de 
cirka 45 flygtclmikcr som är 
utbildade på JAS 39 genom
fört praktiktjänstgöring om 
åtta veckor per man under 
året. 

De båda divisionerna har 
koncentrerats till divisionslo
kalerna i en och samma 
byggnad. Trots detta ligger 
flygtidsproduktionen över 
planering. I början av sep
tember passerades 2000 
timmars flygning. 

Förutom en tydlig priori
tering av flygtidsproduktio
nen vid flottiljen har en fram
gångsfaktor just varit de be
gränsade utrymmena. Detta 
har lett till att rutiner och 
samarbetsformer inom och 
mellan enheter utvecklats. 

Resultatet så långt är ett 
bra exempel på lagarbete 
som inspirerar till fortsatta 
framgångar vid flottiljen_ 

URBAN ISBERG 
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la Gripen 

Nu flyger en ny Gripen-version, JAS 39C, som 
är anpassad för operationer utomlands. Det 
första flygplanet har överlämnats till Försva
rets materielverk för utprovning Innan C-ver
sionen kommer ut på förband 2004. 

JAS 39C har bland annat längre aktionstid 

Flygvapc11Ny11 • :I • 2002 

AV PETER L11\NDER 

genom att kunna tankas i luften. En nyhet i 
kabinen är att instrumentpanelen karaktäri
seras av tre stora färgskärmar, analoga 
instrument saknas helt. 

JAS 39C kommer att ingå i det internatio
nella snabbinsatsförbandet Swafrap JAS39. 
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Foto: Per Kustvlk,/Saab 

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

Anmiirkningsviirt är också all reservin
strument av ' 'klocktyp" - ~om v i iir vana att 

se dem - för höjd, fan , at1i1ycl. horisont och 

motorn inte alls förekommer i J A S 39C. 

Ett förhållande som är viirlclsunikt. Skulle 

reserv i nstrumcnten behövas. presenteras 

de i en särski ld så ka llad mode på bildskär-

marna. 

Förfodringen av kabinlayoutcn har 

ocksä medfört nl1 det ti ll och med finns 
tomma y tor på sidopanelerna. vi lkec är 

gynnsamt med lanke på utvcck lingsmöj 

ligheterna och eventuella till kommande 

system. 

En anpassning av skrovet och de o lika 

delsys1emen har ocks1\ skell med sy fl e all 

Gripen ska kunna användas i betydligt 

varmare k l i mat förhållanden iin del 

svenska. E11 väl fungerande ky lsystem iir 

nödvändigt för såväl piloters som datorers 

vii lbei'innande och funktion. 

Strukturellt har JAS 39C förstärkt s. vi l-

kel medger att de exempelvis kan svänga 

hårdare med vapenlasl än tidi gare. 

Vapenbalkarna har anpassats ti Il Nato

standard. liksom briinsle- och luflanslut

ningar. 

Nato-kompatibel 

A ndra nyheter är in förandet av ett nytt 

radiosystem, CDL 39. Förkonningcn står 
fö r Communication and Dam Link och är 

ell system som iir integrerat med stridsled

ningssystemet StriC. CDL 39 är också en 

grundliiggande funktion för Gr ipens fort 

satta integration i det framtida niitvcrksba

serade försvaret. NBF. 

K ommunikationssystemet lir också för

berett för att kunna anviindas under opera

tioner i internationella sammanhang och i 

l>am verkan med andra Hinder genom 

Nato:s standard länksystem Link 16. 

JA S 39C är dessutom förberell för ell 

ny1t navigeringssystem kallat N INS, lik 

som landningshjiilpmedlet N ILS. (Se FV

Nyu 4/99). Det är också möjligt att utrusta 

flygplanet med vanlig I LS liksom Nato:s 

identifikationssys1em för eget respekti ve 

fient l ig flyg ( IFF). 

När det gäller beväpning kan JAS 39C 

Flygvapnets genera/inspektör Mats Nilsson tal
ar när JAS 39C levererades den 6 september. 
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biträdet när det var llige all störa den lätt 

stressade rrjalen! 

M ed hjäl p av två rattar kunde man på 

skärmen lägga ut en linje mellan det egna 

j ak t fl ygplanet och fienden. Den kunde 
även användas för all markera en styrkurs 

för j akten. men radarbiträdet (eller radar

jaktledaren) utnyttjade den för alt peka ut 

fienden. Låg den helt räll kunde man till 

och med rikta in Drakens radarlob, så att 
jaktradarn fi ck låsning nästan i samma 

ögonblick som den öppnades ! Rätt använd 

sparade funktionen m1\nga viktiga sekun

der i den snabba striden. 

Med hjälp av symboler och vektorer 

kunde al ltså målet pekas ut grafiskt pil 

flygplanets indikatorer. Om föraren upp

täckte flera mål låg symbolen från radar-
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j aktleclaren på det priori terade målet. 

Risken för vådabekfönpn ingar och miss

förstånd blev diirför mycket mindre. 

Taktiken utvecklas 

Radarstationerna PS-08 och indikato r

system m/59, som op-rummet med dess 

utrustning benämndes, lades ned i slutet av 

1970-talet. Sedan drygt 15 år hade då Stril 

60 med sina stora luft försvarsccntraler och 

radargruppcentra ler byggts ut. Styrdata

ledningen av J 35 Draken, och senare även 

JA 37 Viggen. utvecklades med tiden. och 

ti ll den senare kunde änn u fler tex tkom

mandon och grafiska symboler sii ndas. 

Med biillre prestanda på den flygburna 

jaktradarn förändrades även det takti ska 

~~~\\'l 
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Den stora antennen på radarstationen PS-08. 

T v: Radarjaktledare och ett kvinnligt radarbi
träde leder ett jaktflygföretag någon gång 
under 1960-talet. Kommunikationen skedde 
bland annat genom textmeddelanden. 

t1inkandet och radarjakt ledaren fick i vissa 

övningar en ny roll. Det var fortfarande 

v iktigt för radarjaktledarcn att ha uppsikt 

över närområdet och varna för fientlig 

j akt. samtidigt som civi la fl ygplan passe

rade omr1\det och behövde tas ut. separa

tion ti ll. 

Idag är det svenska n ygvapnel inte 

ensamma om all skicka information från 

marken ti Il luften. Flera länder har tekni

ken. men det säll som Sverige utnytcjar 

den på är fortfarande unikt. Om detta vill

nar mi litära stud iebesök från hela världen. 

Över 40 års erfarenhet borgar för all flyg

vapnet även i framtiden li gger på framkant 

i detla avseende. • 

ARTIKELFÖRFATTAREN ÄR LÖJTNANT OCH 

FLYGSTRIDSLEDARE VID F 7 I SÅTENAS 
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för 40 år seaan ... 

SMS till jakten 
När man talar om stridsledning av JAS 39 Gripen från StriC 
med h)älp av talradio och avancerad dataöverföring, så höjs 
inga ögonbryn i Sverige. Men internationellt väcker det fort
faran~e förundran att Sverige utvecklat denna teknik i över 
fyrtio år. 

AV BJARNE DARWALL 

BILDER: FLYGVAPENNYTTS ARKIV 

Del var med rösten som enda hjiilp
medel som rada1jak1Jedama under 
1950-talet ledde jaktplanen till 

kontakt med sina 1m". Stor inlevelseför
måga krävdes för au " måla upp" scenariot 
i luften för flygarna. Flygpl anen upptdidde 
som ljusa punkter på den svarta radarskär
men, och det gällde för radarjaktledaren 
(rrjal) all beordra rii lt styrkurs på jaktflyg
planen för att de till slut skulle träffa på 
m;"1lygplanen. 

När J 35 Draken infördes förändrades 
kraven. Man behövde bland annat nog
grann, kontinuerlig höjdmiitning och möj
lighet all precisionsstridsleda flera enheter 
samtidigt - inte bara med tul . utan iivcn 
med styrclata. 

Banbrytande teknik 

mitten av 1950-talct hade tekniken 
utvecklats så mycket all man började fun
dera pil hur datameddelanden skulle kunna 
siinclas från marken upp till fl ygplanet. 
Med hjälp av dessa så kallade styrdata 
skulle striclsledningen kunna fungera även 
om talradion var störd. 

Stockholmsföretaget Standard Radio & 
Telefon AB fick i mars 1959 uppdraget all 
konstruera ett sådant system. I anslutning 

till de stora radarstationerna PS-08 skulle 
storn så kallade op-rum byggas, varifrån 
såvti l stridslcdning som luftbcvakning 
skulle bedrivas. Trots att det till stor del 
fort farande rörde sig om analog teknik var 
de nya kommunikations- och presenta
tionslösningarna så banbrytande au de 
kom att kallas "Stril 59". Vektorer, sym
boler och en elektronisk kart.bi ld lyste på 
radan;kärmama samt icligt som elen halvau
tomatiska målföljningen höll reda på al la 
flygplan inom radarns räckv idd . 

Från marken till luften 

Styrdata kunde sändas till Draken från och 
med version J 35 B, där de togs emot av en 
utrustning kallad " Flugan". Med en kort 
ton i hörlurarna uppmlirksammades föra
ren på all ny information sänts från op
rummct, beläget ätskillga meter under 
markytan. 

Det som skickades var i allt väsentligt 
samma information som rada1jaktledaren 
sade på tal över radion. Den visades sedan 
på !lera indikatorer i kabinen - i form 
!>ymboler, visare, spaltmätare eller till och 
med som tex t. J I o lika text meddelanden. 
" diskreta kommandon'·. fanns att vlilja 
mellan: " Nyll m:'.11'', "Sviing", " Avbryt" 

med nera. som skickades samtidigt som 
rada~jakt ledaren sade dem. 

A ntalet var tyvärr för litet, men proble
met löstes genom all man skickade olika 
kombinationer av textkommanclon. 

Radarbiträde 

Till racla1jaktleclarens hjiilp fanns radarbi
trädet. Tjlinslcn kunde även innehas av 
kvi11nor, som senare ofta blev bland flyg
vapnets första kvinn liga njalar. Biträdet 
såg hela tiden ti l l att radaijakt lcdaren hade 
sekundfärsk information om bland annat 
bäring och avstilnd till fienden. 

Datan fanns alt läsa på en speciell 
tabellindikator vid sidan av arbetspositio
nen, och med l ilc erfa renhet visste radar-
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Oi!<lcr: Peter Uander/ Fbtsvarcls bll<lbyrft 

Gripen-systemet. Den nya versionen är 
även förbcrcclcl för alt kunna förses med 
framt ida system, som exempelvi s nya 
jaktrobotar, lasem1ålutpekare, bomber och 
spaningskapsel . 

Tanka i luften 

Att kunna tanka i luften har tidigare inte 
vari t möjligt med något svenskt stridsflyg
plan. Dlirför innebär denna funktion i den 
nya Gripen ett betyclelscf'ullt steg framåt 
fö r svenskt striclsflyg. 

Tankningsröret är placerat på det 
vänstra lul'lintagets översida, där del nor
mah är infäll t i skrovet och skjuts ut inför 
tankningen. Röret lir konstruerat som ett 
teleskop. vi lket gör au det. kan rymmas i 
del relativt l i lla fl ygplansskrovet. 

Till fö ljd av elen ökade aktionstiden, 
som blir möjlig genom lufllankningcn, 
krävs ett nytt system för pilotens syrcför-
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Tre stora färgbildskärmar dominerar förarplatsen i den nya Gripen-versionen JAS 39C. 

sörjning. Det kallas för OBOGS. On 
Board Oxygen Generating System, och är 
en syregenerator som gör alt syre bildas 
ombord. Dess kapacitet medger flygning 
upp till tio timmar i sträck. 

Än så länge finns det inget tank flygplan 
i Sverige, men arbetet med att modifiera 
en TP 84 Hercules påbörj as under hösten. 
Det kommer all tas i bruk under nästa år 
och kommer att användas till utbi ldning 
och träning i Jufttankningsmelodik. 

Första flygningen 

Efter en period av inledande markprov 
genomfördes den första fl ygningen med 
JAS 39C på eftermiddagen den 14 augusti, 
med start och landning på Saabs llygflilt i 
Linköping. Provflygaren Mats Torbjörns
son beskrev den 55 minuter långa fl yg
ningen med fl ygplan nummer 39208 som 
odramatisk. 

Innan flygplanel överförs till FMY:s 
prov- och val ideringscentrum på M:ilmen 
ska Saab ha genomfö11 cirka tio flygpass 
med 208:an som en leveranskontroll av 
flygplanet. 

Av de totalt 204 Gripen som beställts 
har drygt 120 levererats hittills. Ursprung
ligen var det tänkt att de 64 flygplan som 
ingår den så kallade delserie tre skulle ha 
39C-status. Under utvecklingsarbctets 
gång beslöts del dock au införa föränd
ringarna på även på de 20 sista flygplanen 
i delserie 2. 

Därmed kommer 84 flygplan an till ver
kas med 39C-status, varav 14 tvåsitsiga. 
De kommer att betecknas JAS 39D. 

JAS 39C kommer att ingil i det interna
ti onella snabbinsatsförbanclet Swafrap 
JAS 39. Blekinge fl ygllottilj , F 17, i 
Ronneby har fåll uppgiften all sälla upp 
förbandet. • 
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Grundläggande taktisk utbildning 

Grundläggande taktisk utbild
ning - GTU - kallas det ut

bildningsskede där flygele
verna får de första kunska

perna i konsten att strida 
med flygplan. 

GTU bedrivs vid F 16 i 

Uppsala och präglas av ett 
intensivt flygande med stän
digt stegrande svårighets
grad. 

AV PETER Ll~NDER 

Major Conny Forsberg är chef för GTU.cJivis io
nen vid F 16 i Uppsala. 

Flygutbi lclning har varit ell aktue ll! 

iimne de senaste åren. Fast det har 

förståss mes t handlat om var utbild

ningen ska bedrivas snara re än vad den 

innehåller. Utb ildninga rna omnämns med 

förkortningar som GFU och GTU. De l 

~ i ~lnämnda står för grundliiggande taktisk 

utbildning, som utgör del andra stora ste

get i en flygvapenpi lo1s utbi ldning. 

Unde r de t in ledande s kede t GFU, 

g rundläggande fl ygu tbildning, ges kun

skaper om hur man flyger fl ygplan. Under 

GTU får e leverna de första inblickarna i 

hur man strider med flygplan. 

GTU pågfö· i sex månade r och liksom 

unde r GFU s ker a ll flygni ng med SK 60. 

Ä n så länge iir det F 16 i Uppsala och dess 

femte divi sion "Pelle r Svart" som anw arar 

förGTU , vi lke t varit fall et sedan 1983. 

/\ Il ve rksamhe ten pågått i niirmare 20 
år innebär dock inte all ele n bedrivs i s le nt 

rianmäss iga forme r. Divis ionschefcn 

major Conny Fors ber g be rättar, alt innc

hå l le t i GTU de senaste å re n genomgåll en 

omfaltancle rev ide ring och anpassats för 

att e leverna ska komma till sina blivande 

divis ioner med hästn möjl iga föruts~ill

ninga r. 

- Tidigare var a nfall mot markmål e tt 

domine rande inslag , men så är det inte 

längre. Nu koncentrerar vi oss mcra på 

luflstridscle lcn, även på relati vt låga nyg

höjcler, sliger Conny Forsbe rg. 

Divis ionschc lc n be tonar vikten av att 

övning pi\ låg höjd priorite ras, i synnerhet 

över hav. Del iir e n typ av flygning som 

medför ökade riske r. Flygvapnet drabba

des av fle ra fatala have ri er under låg flyg

ning öve r hav under 1990-lalel. rnirl'ö r 

krävs biitt re kuns kap och kontinue rlig trii

ning. 

Hög intensitet 

Efte r G FU har e leverna c irka 120 fl ygt im

mar. GTU priig las av intensivt fl ygande 

där svårig he tsgraden pf1 övningarna 

stegras med hög takt. 

- Under den senaste kursen fick cle-

vcrna flyga c irka 11 0 timmar vardera. vil

ket lir glädjande mycket. sliger Conny 

Forsberg . 

Di vis ionschefen framhålle r här elen 

tekn iska personalens ins ats. De ras fö r

måga att s tälla upp erforderligt antal flyg

plan på linjen unde r en längre tidspe riod 

har varit d irekt avgörande för det höga 
flygtidsuttage l. 

- Jag är mycket imponerad av att ityden 

hos femte flygunde rhåll s kompanie t. De 

har verkligen förstått hur vik tiga deras 

insatser lir fö r all GTU ska rungera. 

Som exempel berättar han om en 

övning på Gotland då man fl ög samman

lagt 138 pass - på en vecka. 

Avancerad flygning 

Kapten 'for Eriksson är flygliirare vid 

Petter Svan och en av dem som har arbe

tat med att förnya utbildni ngsskede ts inne

håll. Nlir man hör honom berät ta om den 

om fallande kursen inser man snabbt att del 

krlivs stort engagemang både frän elever 

och flygliirare för att res ultatet ska bl i bra. 

K urscns innchi\ 11 är uppde lat i avsn ill 

med o lika typer av fl ygning. diir e leverna 

måste nå de uppsatta målen för att bl i god

kända. 

GTU in leds med all eleverna åte rin fly

ger sig pt1 S K 60 genom all öva avancerad 

flygning. men nlirmarc gränsvärdena lin 

vad det fått göra tidigare. Det sker både 

enskilt och i rote och det före kommer alt 

man även gör det i fyrgrupp. 

- Men fyrgrupp är nägot av överkurs 

och flygs bara om man hinne r med, för 

kurserna lir ganska tajta t idsmHssigt, sliger 

Tor Eriksson. 

Målet med det inledande skedet är all 

e levern :i fo rtast möj lig t ska bli vana med 

roten som e tt standardförband niir övning
arna övergår ti ll all me ra re nod lat handla 

om takti sk t uppträdande. Nytt för eleverna 

bl ir då all flyga i försvarsgru ppcring, dä r 

avst5ndet me llan rotens två fl ygplan Lir 

stort på bredde n. 

r lygn ing i försvarsgru ppe ring övas 
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fä lla den finge rade lasten, en vallcndunk, 

så nära en given punkt som möjl ig t. 

Höjdpunkten fö r denna typ av uppdrag 

kom i s lutet av övningen, di\ de respektive 
ländernas besättningar skulle fälla o lika 

typer av last över samma llilt inom loppet 

av en minut. 

De båda flygplanen flög in från o lika 

hå ll. Den bri11iska först. tält följd av den 

svenska. Från det första fl ygplanel fä lldes 

e tt s tort kolli , som hamnade nära målmar

ke ringen på marken. 

Svenskarna flög in över g rusväg som 

korsade fä ltet och fiillde en stor mängd 

ko llin längs vägen. Hur det såg ut kan ses 

på föregående upps lag. som synes med 

" träff i målet" . 

Många helikoptrar 

Ci rka 20 he likoptrar var baserade på 

Kjul a-basen, av en varierande typflora. 

H KP 1 I/Be ll 412 fanns i svensk och norsk 

uni form. från Finland kom ett antal Mi-8 

Hip och Hughcs 500. 
Helikoptrarna kom ti ll användn ing ti ll 

en mlingcl ski ftandc uppdrag och i stor 

omfallning. En norsk besättning uppgav 

under millen av elen andra övningsvcckan 

alt de dittill s hade fl ugit c irka 20 timmar. 

Under en av övningsclagarna s imulera

des en omfattande tågolycka utanför 

S trängnäs, som genomfördes på ett realis
tiskt sätt med vlilsminkacle skademarkörer. 

Somliga av dem evakuerades från olycks

platsen med he likoptrar och flögs till 

Kj ula-basen utanfö r Eskilstuna. 1-fär mötte 

sj ukvårclspcrsonal som dessför innan hj~il pt 

t ill all iordn ingstlill a bärplatser i 1-lereu les, 

i vilken de skadade däre fte r transportera

des vidare. 

Ett annat exem pel clär en he likopterin

sats samordnades med tungt lransportllyg 

var en fö rflyllning av e tt kompan i amfibie

soldater. De blev hämtade med he likoptrar 

från s in gruppcri ngspl als i trakten av 

Nyköping. fl ögs till Kjula där de äntrade 

en Herculcs för vidaretransport till Visby. 

En procedur som senare upprepades i 

om vänd ordning under ätcnransportcn. 

Den gav således yue rligare ell övnings

tillfälle där det glillde alt koord ine ra olika 

typer av insatser, sinseme llan beroende av 

varand ra och med del tagare från o lika län

der. e 
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Kapten Kent Wernellolm, lastmästare i TP 84 Hercules, målspanar under ett uppdrag i den inter
nationella samövningen Nordic Peacc 02. eua.·r: Peter Lk1nacr/Försvarct> 1>J1<J1>yrå 

En briWsk Hercules-navigatör förbereder ett 
flygpass över Mellansverige. 

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

En flygtekniker från F 21 i Luleå i awaktan 
på motorstart av en AJSF 37 Viggen. 
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U
nder Liden 29 j uli till 9 augusti 
genomfördes den internationella 
övningen Nordic Pcacc 02 i 

Sverige. Övningen, som genomfördes i 
" partnerskap för freds anda", fokuserade 
på civi l-mi li!Ur samverkan, C im ic, och 
samlade cirka 3800 mili!Ura och civila del
tagare från de nord iska och baltiska llin
clerna samt Storbritannien. 

Övn ingsscenariot kan betecknas som 

av "Balkan-typ". dLir insatserna koncentre
rades til l stöd och skydd av civilbefolk
ning. Swcdim i Södertiiljc var centrum för 
övningen, som bedrevs i Södcrmanland 
och på Östersjön. 

Flygstyrkor i form av helikoptrar, trans
port- och stridsflygplan från flera Hinder 
deltog i övningen. I relation till övningens 
storlek var flygvapnets deltagande enheter 
både få och smll. Men för den skull var 
öv ningen inte mindre viktig för den 
berörda personalen. Många av dem ingår i 
de två internationella snabbinsatsförban
dcn (Swafrap). 

Kjula-basen utanför Eskil stuna beman
nades b land annat med baspersonal ur 

f'lygvapnet, även fri vill iga ti ll hörande 
FVRF, Flygvapenföreningarnas Riks
förbund. 

Basering i Uppsala 

Flygvapnets fl ygande enheter hade F 16 i 
Uppsala som bas. På plat s fanns två 
Hcrcules, en svensk TP 84 och en bri llisk 
C- 130 CJ från Lyneham Transport Wing. 

Där fanns också AJSF 37 Viggen från 
första divisionen, " Urban Röd'', ur F 21 i 
Luleå. Divisionen rtög med en rote, tvi\ 
flygplan, upp till fem pass per dag. En 
uppgi ft som krävde en klimpainsals av den 
fåtal iga tekniska personalstyrkan. 

Uppdragstypcrna med Viggen varie
raclc, exempelvis renodlade fotospan ings
uppdrag mot markmlll såvlil som att agera 
i rollen som anfallande jakt i samövningar 
med den brilliska Hcrculcs. På program
met stod också samövningar med finska 
flygplan av typerna Hawk och F- 18 
Hornet. som opererade från Finland. 

Avståndet från Uppsala till övningens 
huvudområde i Södcrman land iir korl. För 

att öka realismen i fotospaningsuppdragen 
lades dlirför anflygningarna som långa 
navigeringsflygningar innan målen folo
grafcradcs. 

De svenska och brilliska transportfly
get samverkade vid cll flertal tillf1illen. 
Insatserna leddes centralt från staben i 
Södcrtliljc. diir dess Air Operat ion Center 
(AOC) enligt Natos rutiner beordrade upp
dragen via ATO (Air Tasking Order) till 
transportflyget~ så kal lade Flight Opera
' ions-kontor i Uppsala. Där följdes varje 
rt ygning upp och planeringsschcmat 
kunde utläsas på en stor wytcboarchavla. 
Det gällde även flygpasscn med Viggen. 

Uppdragen som genomfördes med 
Herculcs bestod bland annat av f1illning av 
last från luften. An flygningarna skedde 
som navigeringsövn ingar över Uppland 
och Västman land innan man nådde trakten 
av Strängnäs och fälten där lasterna skulle 
fHllas med hj~i l p av fall skärmar. 

Under nav igcringsfl ygningarna höl ls 
relativt låga flyghöjder. cirka 300 meter. 
och med några ki lometers lucka mellan 
flygplanen. Väl över 1rn\let giilldc det all 

Kjula-basen utanför Eskilstuna. En finsk helikopter typ Mi-8 Hip anländer med 
skademarkörer för vidarebefordran med svenska och brilliska Hercules. Nedan 
monterar sjukvårdspersonal bårar i lastrummet i TP 84 Hercules. 
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Stridsflygning 
från ruta ett 



• ..,. i. under re lativt många pass. Inledningsvis 
på höjder över 2 000 meter, men succes
s ivt mins kas flyg höjdcn e fte rhand som 

e levernas fä rd igheter ökar. Till sist sker 

övn ingarna på låg höjd, ner till 200 meter. 
- Nästa steg är all öva växling mellan 

o lika grupperingar under skilda omstän
digheter, t ex under höjdförändringar. Det 
innebär att e leverna Wr sig att b li lite me r 

fri a i sina röre lser som en enski ld för
bandsmedlem och inte som tidi gare en 

rote tvåa som a ll tid hå lle r sig tätt ans luten 

till rotechefen, säger Tor Eriksson. 
Enligt kursplanen vidtar sedan instru

mentflygningsövninga r. Tor Eriksson: 
- Vi lär dem använda MILS, som är det 

viktigaste mi litära landnings hjiilpmedle t 

för SK 60. SRE och PAR har de använt 

tidigare, men de repeteras. 
Under några pass övas e le verna i alt ta 

s ig ur ono rma la fly glägen e nbart med 
hjä lp av instrumenten. Under några pass 
färde även fl yga lite hårdare på instrument 

än all bara göra svaga svängar, och att 
flyga avancerat med enbart instru menten 

som re ferens. Svåri ghetsgraden varie ras 
också genom att eleverna får använda allt 
från hela instrumentuppsäUningen ner till 

enbart grundinstrumenten. 
- Det här ä r li vsviktigt att behiirska 0 111 

man hamnar i elt okontrollerat läge i moln 

under en luftstrid , säger Tor Eriksson. 

Lågflygning 

Nästa utbildningsavsnitt bjuder p~ en hell 
annan karakt ~ir, nämligen låg flygning. 
Först e nskilt på höjder ner till 50 meter, 

mo mentant ner ti Il 30. Dessa pass sker 
först i dubbel kommando (DK) med fl yglä

rare ombord. När e leverna övergår till att 
flyga ensamma (EK) är lägsta tillåtna flyg
höjd sa tt t i Il I 00 meter. All a låg flyg

ningsövningar sker i specie llt rekognose

rade lågflygningsområden. 
Svårig hetsgraden s tegras genom au 

övningarna flygs i rote. som ett attackför

band i anfallsgruppering med cirka 50 
meters inbördes avstånd. Det är också en 
förträning inför skjutning mot markmål i 

Lärare och elev kliver ur sin SK 60 efter ett avslutat skolpass. Cirka 60 procent av övningarna 
inom GTU sker i dubbelkommando. Bilder: Peter uander/Försvarets bltdbyrå 
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Kapten Tor Eriksson är flyglärare på GTU-divi· 
sionen vid F 16 i Uppsala. 

rote. Tid igare skedde delta även i fyr

grupp, men det momentet har utgått. 
- Enda gången vi använder grupp är i 

avancerad Flygning, säger Tor Eriksson. 

Unde r lågflygningsskedet övas preci
sionen all nav igera rätt på låg höjd genom 
så kallade tidtabellsnav igeringar. Då ska 

man passera vissa i förväg ang ivna punk
ter på exakta förutbestämda klockslag. 

Skjutningen med övningsraketer fö rbe
reds med några pass dykövn inga r. De 
skarpa skjutpassen är fem till anta let. De 

tre första anfallen sker enskilt fö ljt av två 

anfa ll i rote, som genomförs i form av ett 
flankanfall. 

Raketerna som används har 6,3 cm 
kal iber, vilket bara används i övningssyfte, 
och eleverna skjuter c irka tio skott va r. 

Dessa attackanfa ll ä r elen enda skjut

ningen som görs under GTU . Skjutning 
med automatkanon mot luftmål kan inte 

längre genomföras vid van liga fl ygvapen

divisioner. 

Mycket luftstrid 

Vid de t här laget har e le verna kommit 
fram till det största utbilclningsavsnitlet, 

lu ftstrid. Denna del bö1j ar med att man 
övar o lika specifika moment som före
kommer under en luftstrid. Sedan övergår 

man till att under re lativt många pass träna 
o lika manövre r som ska leda till att man 
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Skademarkörer anländer med en norsk Bell 412 för vidaretransport med TP 84 Hercu/es under 
övningen Nordlc Peace 02. Bilder: Peter Liander/Flirsvarets bll<Jbyrå 

-

Lastfällnlng från 400 fots höjd från TP 84 Hercules mot en må/markering på marken. ........ 
37 
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Den Internationella övningen Nordic 

Peace 02, som i år genomfördes i 

Sverige, involverade även flygstridskraf

ter. Helikoptrar, strids- och transport

flyg från flera länder övades att sam

verka i olika roller. Merparten var base

rade I Sverige, men flyg baserat i 
Finland deltog också. 

AV PETER LIANDER 

'No·1.d 
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Genomgång i GTU-divisionens ordersal på F 16 i Uppsala inför nästa flygpass. 

kommer i skjutläge mot målet. 0 1\ kir det 
också dags alt llira sig anviinda sik1et mot 
mål i luften. 

Flygövningarna sker först genom strid 
en mol en, men snart tar roteupptrlidandel 
vid d1\ man iir tv1\ mot en. Hli r f1\r eleverna 
ti lliimpa sina tidigare inhlimtade färdighe
ter i breddat upptriidande och samverkan 
inom roten. Komplexi teten i övningarna 
ökas efle rhand. exempelvis all anfalla m111 
genom atl dela upp roten eller mol ett mil t 
som unclanmanövrerar. 

Ledning från marken 

Eu moment som 1illkommer lir all li.ira sig 
ta i,töd av stridsleclning (Stril) fn'n mar
ken, vi lke l lir he ll nytt för eleverna. Här tar 
tlyglärama hjälp av tlygstridsledare som 
förs t lär ut grunderna leoretiskt innan det 
tillämpas i luflen. Oftast handlar det om si\ 
kallad direktledn ing i framsektorn. men 
man orienterar ocksi\ om kurvledning. 

En del av övningarna med S1ril går ut 
p11 alt llira e levenrn att vlixla mellan offen
siva och defensiva ro ller inom roten. Det 
ger en försmak om hur flygövn ingar 
bedrivs vid divisionerna där det är normalt 
att man växlar roller under samma fl yg
pass. 

I slutet av luftstridsutbildningen börjar 
man uppträda även pi\ 11\ga höjder. Elev
e rna rnr !lira sig all göra gungor ner till 300 
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meter i EK, men iinda ner till I 00 meter i 
OK. Dessa övningar upprepas också i rote 
och man gör också anf"allsmomenl mol 
luftmi\I p1\ låg höjd. Syl"tet är alt Hira sig 
agera nlira terrlingcn. 

- Mönstret under hela GTU är all börja 
på höjd för all sedan krypa nerill, säger Tor 
Eriksson. Vi försöker lägga minst ett pass 
i va1je moment över hav. diir det kan vara 
svårt au bedöma höjden. 

Mot slutet av GTU övas luflstrid i rote 
mot rote. I början undanmanövrernr in1e 
målroten. men redan under det andra pas
set undanmanövrerar den genom all 
sviinga i höjdplanet. Eleverna i elen anfal
lande roten ska snabbt och på eu effekti vt 
säll komma i skj ut läge och bekämpa 
målen. En kompl icerad övning, där det 
gäller au hålla koll på tre olika flygplan 
samt idigt, vil ket försvåras av all båcle vän 
och fiender ser likadana ut, e ftersom man 
fl yger samma typ av rtygplan. 

Tor Eriksson: 
- Det kan dyka upp faror när man minst 

anar. det sker lätt förviixl ingar. Man tar läll 
fe l på 111:.'l l och jakt, i synnerhet när man 
kanske svängt bort från sin chef. 

- För all underliil la identifieringen har 
vi bö1ja1 märka mi\tnygplanen med vita 
markeringar pi\ vingarna, precis som man 
gjorde förr. 

GTU inneMller en stor andel övningar 
i dubbelkommando. hela 40 procent. En 

övning som exempelvis rote mot rote krä
ver tre IUrare. Uirare kriivs också ntir vlid
rel lir dåligt men flygbart. dock inte ti ll
riickligl bra för att passa e levernas 
minima. Di\ få r en liirare åka med för att 
passet ska kunna genomföras. 

Eftersom det generelll råder brist på 
flygliirare krävs nexibillitel för all allt ska 
hinnas med under del ha lvår som kursen 
fllr ta. Beroende på omstiincligheter som 
rtygvlicler. tillgång på !lirare och flygplan 
osv kan diirför inte alla skedena genom
föras i exakt LUrordning. 

- Vi försöker h;,lla eleverna i luften så 
mycket som möjl igt EK. Faller lex Stri l ur 
el ler om det iir lärarbrist, får de flyga alter
nativa övningar. säger Tor Eriksson. 

- Men allt under GTU hiinger ihop och 
del lir en bra tr11cl i utbildningen. 

Vad är svårast för eleverna? 
Tor Eri ksson: 
- /\lt bryta sill skoltänkande, dlir man lir 

mera uppstyrd. Under GTU iir ramarna 
vidare och !lirarna försöker f1I eleverna all 
vara mera kreativa i sill flygande. Vi vill få 
dem all bli en hyfsad rotetvåa i alla situa
tioner, som agerar med eget ansvar och pil 
ett flygsiikerhetsmiissigt sätt . 

- Deras utveckl ingskurva är otroligt 
brant. Ibland klinns del som alt vi måsta slå 
av på takten för att verkligen säkerstlilla att 
alla hlinger me<l, alla ulvecklas ju inte i 
samma takt. Det lir ganska lite repet itioner. 
men nya uppg ifter i niistan va1~je pass och 
ibland blir övningsmomenten korta efter
som man v~ix lar roller. 

- Efler EK-passen får de prata av sig 
och del iir högt i tak, man vågar 1ala om 
sina misslyckanden. Del är en del av det 
egna ansvaret och tar de inte tillriick ligt 
ansvar för sin egen insats fu ngerar del inte. 

Varje genomfört pass noteras i en spe
cie ll liggare - av flyglUrarna. Där går en 
griins för elevernas delaktighet. Men de 
följer upp noleringarna, för ingen vill var
ken missa något pass eller alt en genom
förd övning inte noteras. 

- Jag kan försiikra all eleverna sjlilva 
hi\ller noga reda på vilka pass de har eller 
inte har fl ugit, säger Tor Eriksson med elt 
stort leende. • 

13 



L4 

GTU-eleven Johan Sparrdal: 

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

/IV PETER LIANDER 

F
lygvapenNyt t möte r fänrik Johan 

S1Jarrdal när det bara lir ni\gon 

vecka kvar till examen för de n 

grundläggande takt i ska utbildningen, 

GTU. I lur skulle du vilja karaktärisera 

denna del av d in utbi ldning? 
- Det är g ivande och stimulerande. Det 

lir en otro lig utveckling hela tide n och man 
hinner knappt re llektera över det. Man 
förs tår nog egentligen inte riktigt hur myc
ke t man utveck las förrän man ~tannar upp 
och verk ligen tiinker efter, säger Johan 
Sparrdal. 

Inför GTU hade han hört äldre kolleger 
beriilla om vad de gjorde under utbild
ningen och han såg fram emot all bötja 
kursen. 

- Med tanke på vad man be fann s ig då. 
verkade det där med luftstrid väldigt svårt. 
ell stort steg all ta. Det kanske det är också, 
men det går ju bevis ligen J"astiin utbild
ningen iir väldigt komprimerad under e1t 
halvår. 

Även om ut bi ldningslempot är högt 
tycker Johan Sparrdal inte att det har gått 
fö r fort.- Det är ju inte meningen att man 
ska bli superduktig på allt , utan mera all 
man ska fä e n inblick i olika moment. 

S tockholmaren Johan Sparrdal har 

trivts utmärkt under GTU:n, med Uppsala, 
lärarna och all t som hört till kursen. 

- Det har varit flygning och idroll hela 
tiden! 

Vad har varit roligast? 
- Svårt all säga, men lu flstridspakctel 

~ir väld ig t roligt och g ivande. Det lir 
mycket man måste hålla reda pä. man 
måste ha god kommunikation inom rote n, 
separationsansvar. tänka på höjd . fa rt, atti 
tyd. g-belastning och allt annat. Det har 
varit jättek ul. 

Han niimner också skjutningen mol 
markmål. 

- Del var också vtildigt intressant, det 
hände ju någont ing cWr ute på vingarna när 
man kom med roten och sköt övningsra
keterna mot ml\ let på Rossholmen. 

Roteflygning på låg höjd gjorde också 
intryck på honom. han nämner att det var 
en annorlunda känsla. 

Friare roll 

Pli frågan om vad som har varit svårast 
tänker Johan Sparrda l efter en stund innan 
han svarar: 

- I bö1jan av luftstridsdelen var det 
ganska ovanl all tiinka på g-belastningcn. 

Under de n grundläggande rtygutbild
ningen var del mera att. man sk ulle håll a de 
värden som var förutbestämda innan pas
set. Under GTU är det annorlunda, dlir får 
man ramar för fartområden och höjdskikt 
inom vi lka man i pri ncip kan manövre ra 
hu r man vill för att lösa uppgiften . 

- Det var Wll all koncentrera s ig för 
mycket på t ex målet och då missa all kon
tro l lc ra höjden fartmlitarcn eller kanske g
bclastningen i en nedåtgående manöver. 
Men ju mer man övade desto snabbare 
blev blickarna och därmed kontrollen över 

flera saker samtidigt. Men jag upplever 
inte att något har varit svårare än något 
annat. 

Har du hamnat i någon farlig s ituation 
under lu ftstrid? 

- Ja, det har varit några obehagli ga 
lägen när jag har tappat kontakten med de 
andra fl ygplanen, då jag bara har dragit i 
spaken för a ll snabbt komma däri från . 
Man ska egentligen inte behöva hamna i 
sådana lägen. men del händer ju. Då får 
man ta kontakt på rad ion och säga vilken 
kurs och höjd man går ut på, de andra går 
då rakt ut på kurs oc h man får återsamla 
innan övningen kan fortsätta. 

Flyger Viggen 

Artike lförfattaren mötte för något år sedan 
några av Johan Sparrdals kurskamrater när 
de tillade på en Viggen-uppvisning. De 
kons tate rade då att de a ldrig skulle få flyga 
Vi ggen, de va r inplanerade all fl yga 
Gripen direkt efter GTU. 

Men omplancringar är inget ovanligt 
och nlir FlygvapenNytt liimnar pressarna 
flyger de tio eleverna i Johan Sparrdab 
kull in sig på - just det, Viggen. 

Det kan tyckas vara en besvikelse att få 
flyga gamla Viggen nHr den toppmoderna 
Gripen finns. Men Johan Sparrdal ser fram 
emot att ni flyga Viggen, Gripen riiknar 
han med all flyga llingre fram i karriäre n. 

- Ja, det ska bl i kul. Det blir den senaste 
versionen JA 37D och de n silgs ju vara rlill 
så bra, i alla fa ll systemmässig t. Vi bötjar 
med sex månaders inflygning som följs av 
den grundläggande tlygs lagsutbi ldn ingen. 
Fyra av oss gör den på F 2 1 Luleå, vi 
övriga blir placerade vid F 4 pli Frösön. 

• 
Flygvapc11Ny11 • 3 • 2002 

1!? 
$ 
~ 
2! 
~ 
!? 
~ 
~ 
~ 
~ 
c: 
3 
:;; 
& 
ö 
& 

redaktör all ta på sig selen och kopplar fast 
den i kroken. Visar med tecken att jag ska 
sätta mig pä golvet, med benen över kan
te n. Till vänster om mig sillcr operatören 
Mikael Dellrud. som manövrerar helikop
tern i längd- och s id ledd med e n joystick. 
Jag nickar nlir de två besLittningsmänncn 
gör tummen upp, titt ar upp mot vinschen, 
ser hur linan sträcks och känner hur jag 
lyft s utåt och lkimnar he likoptern. 

Åker ne råt i ele n kraft iga rotorvinden. 
stundtals roterande, och hlinger med arm
arna tält längs kroppen och händerna sam
manhällna över magen. Titlar ne r mot far
tyget och ser hur besällningsmannen käm
par med att dra i styrlinan för all jag ska 
komma rät.I. Jag anar snart all han är ovan. 
för det är ingen rak nernird som sker. 

Närnrnr mig fa rtyget, men börjar också 
gli da fram och till baka i sidled. Blir efter 
e u ryck hlingandc under n1\gra sekunder, 
men känner snart att det bär neråt igen. 

Under svag rotation ser jag plötsligt 
fartygets maste r under mig, de börjar 
komm a obehagligt nära. Försöker hälla 
dem i s ikte, men de försvi nner bakom mig 
när jag plöts ligt känner cll rejält ryck över 
ryggen. Förstär all Manin Frick tillfälligt 
stoppa I vinschen oc h jag g lider snabbt bort 
från masterna och hamnar återigen akter 
om fartyget. Försöker hålla det inom syn
hå ll. men rotationen fort sätt er och situa
tionen klinns lika ovan som den är. 

Från fartyget fonsäuc r dragandet i styr
linan och jag nilrmar mig däcket allt snab
bare. Förbereder mig för att eventuellt 

stöta emot relingen som ser ul att komma 
i min väg. men utan riktigt förstå hur del 
går ti ll passeras den utan komplikat ioner 
och plötsligt står jag på däcket. 

I nästa moment firas ytb1irgaren Wi 1-
hclm Jungwart ner och det märks på hans 
siitt att agera med tecken til l vinschsköta
ren att det är en vil lbekant s ituation. 
Landningen bl ir dock lite problematisk t 
och han blir liggande på relingen under 
några sekunder innan han lyfts upp något 
och slutligen landar på däcket. Där kopp
lar han vant ihop sig med en person från 
fartyget. Til lsammans vinschas de upp ti ll 
helikopte rn för at t sedan vinschas ner igen. 

Givande övning 

Efter ynerl igare några vinschningar avslu
tas övningen och Björn Zacharoff styr til l
baka mot Visby flyg plats. Efter land
ningen vidtar det vanl iga eftersnacket om 
hur övningen förlöpt. 

Martin Frick tyckte att min nervin
schning varit komplicerad och såg den 
som en g ivande erfarenhet: 

- Killen på båten drog inte ti llräckligt 
hårt i styrlinan, därför cirklade du ibland 
runt med en diameter på ci rka tio meter. 
Då är det inte lätt. Ibland är det också svårt 
fö r mig au bedöma höjden och därfor blev 
det lite ryckigt ibland. 

Framtidsoro 

Besättn ingen uttrycker besvikelse över att. 

Ytbärgaren Wilhelm Jungwart låser vinschselen inför uppvinschningen till helikoptern. 
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inte llingre kunna verka från ön. Upp
fauningen är att den relativt stora miing
dcn skarpa räddningsuppdrag som utgår 
från Gotland ger mera erfarenhet än van
liga övningar. 

är Gotlandsbaseringcn upphört kom
mer den militlira räddningsbcredskapcn i 
stället all finnas på andra he likopterballjo
nens hemmabas Berga i Stockholms södra 
sklirgårcl . 

För rädclningsuppclrag i de östra del
arna av Österjön innebär del all tiden för 
anllygningen från Berga i jämförelse med 
Visby bli r cirka 45 minuter liingre. Björn 
Zacharoff. som är chef för SAR-kompa
nicl i Uppsala, befarar att antalet skarpa 
uppdrag cl lirför kommer all minska efter
som elen civila Gollandshelikoptern tar 
över en del av uppdragen. 

- K val itelen p•' övningarna bl ir säkert 
likvärdig nlir vi står på Berga. Om antalet 
skarpa rädcln ings insatscr minskar drabbar 
det på sikt besättn i ngarna~ samlade erfa
renhet från riktiga räcldningsuppdrag, vil
ket naturligtvis inte är bra. Kraven på oss 
under de uppdrag vi kommer alt genom
föra bli r j u inLe lägre, säger Björn 
Zacharoff. 

- Jag och många av mina kolleger anser 
det sjä lvklart all Försvarsmakten har en 
flygräddningsorganisation med hög kom
petens, det är till nytta för hela samhället. 
Me n det finns risk för au den verksamhe
ten framöver inte kan ges tillräckligt hög 
prioritet i relation till Helikopterflottiljens 
övriga uppgifter. Det är oroande. • 

v. 
Major Björn Zacharoff på förarpla ts i HKP 10. 
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nus Persson visar två böcker med anteck
ningar om de senaste årens uppdrag . 
Positionerna för alla insatser finns marke
rade med nålar på två stora väggkartor. 

Insatsfrekvensen har av naturliga skäl 
skiftat, men han uppger att i genomsnitt 
larmas helikoplern cirka tvi\ gånger i 
veckan. Tiden där emellan ägnas åt egen 
träning, utbildn ing och övningar, liven i 
samarbete med sjöräddnings- och sjuk
v'1rctsenheter. 

Vinschövning 

Denna dag slår en vinschningsövning på 
nygprogrammel. Den ska ske i samarbele 
med etl mindre sjöriiddningsfartyg. 

Fiirdmeknikern Martin Frick bogserar 
ut helikoptern till den lilla startplattan, 
hesiiltningen går ombord, motorerna star
tas och snarl är vi i luften. Del lilla farty
get ligger och gungar på vftgoma några 
kilometer utanför Visbys hamn och pilo
lerna har trots gråvädrct inga problem all 

lokalisera elen visuellt. 
Det blåser från sydväst och efl er an

flygningen hovrar he likoptern på 40 fots 
höjd och med nosen mol vindriktningen 
strax akter om fartyget. 

Mart in Frick förebercder vinschningen 
genom att öppna eten stora sidodörren. I 
vinschen hänger en styrlina med en tyngd 
i änden som firas ne r till fa rtyget och 
fångas av en bcslittningsman. 

Färdmekanikern tar in vinschens krok i 
kabinen. Därefte r hjälper han FV-Nytts 
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Simulatorernas betydelse ökar 

Blir simulering 
Simulatorer kommer att få allt större betydelse för Försvars

maktens verksamhet. Med olika typer av simulatorer sam
mankopplade i nätverk, kommer komplicerade övningar med 

flera deltagare att kunna genomföras i realtid, oavsett de 
övades geografiska placering. 

Verkliga miljöer kan simuleras med stor realism och det 

blir också möjligt att samverka mellan verkliga flygplan i luf
ten och simulatorer på marken. 

AV BJÖRN RYSTEDT 

E
n~igl F.örsvar:smaklens nya ir~rikt
nrng finns fyra hu vuduppg11ter: 
väpnat angrepp, Lerriloriell integri

tet, internationella insatser och stöd ti ll 
civila i samh ~i llet. Dessa nya uppgifter ger 
upphov till en hel de l nya träningsbehov. 

Vid internat ione lla insatser kommer 
svenska förband au skickas utomlands till 
etl område de tidigare ald rig har varit i och 
agera i en hotmiljö som de tidigare a ldrig 
har möu och som dessutom är okänd innan 
uppdraget ges. 

Svenska trupper m11ste ges möj ligheten 
att träna i en miljö som motsvarar de l ope
rationsomräcle de ska sändas till tillsam
mans med de övriga förband som ska del
taga och mot ett hotseenario som motsva
rar aktuell hotbi ld. Internatione ll t kallas 
denna fönn11ga Mission Rchersal, d v s att 
uppdraget kan utföras i simule rad miljö 
innan det genomrörs i verkl.igheten. 

De övriga uppgifterna kommer att lösas 
inom det s11 kallade nätverksbaserade för
svaret - NBF. Sensorer kopplas ihop och 
ger data om omvarlden till lednings
system, dlir led ningsorgani satio ncn tar 
beslut om vi lka vapenbärare som ska sät
tas in mol olika typer av mål. 

Detta är dels eu lcdningsproblcm au 
kunna hante ra denna infonnationsmängd 

samtidigt som att kunna använda vapen
systemen pil ett optimalt säll . Det är även 
ett problem på den enskilde soldatens nivå 
eftersom tillgången til l en stor mängd 
information ger möj lighet för en fänrik all 
falla sekundsnabba beslut som tidigare låg 
pil generalsnivå efte rsom han var den ende 
som hade överblick på hela slagfältet. 
Svenska trupper måste ges möjlighet att 
trkina tillsammans, men dessutom måste 
ledningsorganisationen ges möjlighet all 
leda dessa trupper. 

Dessa uppg ifter ska dessutom lösas 
med hell ny materiel. Ibland t o m mate riel 
som enbart är inköpt i studiesyfte för all 
det ska vara lältare att hiinga med i den 
tekniska utvecklingen. vilket medför att 
det är svårt att få tillgång till utrustning all 
öva med. 

Frågestä llningar som uppstår ii r: Hur 
ska vi i framtiden ut bilda vår personal? 
Vad kan tränas i verkligheten och vad 
måste tränas i simu lerad mi ljö? 

Flygvapnets simulatorer 

Flygvapnet har länge varit den del av 
Försvarsmakl en som använt mesl simula
tore r, i första hand för att utbilda pi loter. 
Dessa simulatorer har framför allt använts 

för att utbilda P'' nivåerna sy.wem!ia11dlw
l'et11de inklusive nödträning samt stridsrek
nik ink lusive vapen- och scnsorhantering. 

Nya tekniker medger att andra funktio
ner Un piloter l riinas: 
• Genom att koppla simulatore r mot led
ningsfunktioner kan även personal på en 
högre nivå tränas samt au dessa simulalO
re r kan anviindas på samma sätt som elen 
skarpa utrustningen i det niitvcrksbascradc 
försvaret. 
• Genom all koppla ihop simulalOrcr i en 
gemensam taktisk omgivning kan flera 
elever tr~inas samtidigt och även träning!>-
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För första gången sedan 1960-talet finns det inte längre 
någon militär räddningshelikopter fast stationerad i Visby. 
FlygvapenNytt var med på en av de sista räddningsövning
arna innan det civila Norrlandsflyg övertog uppdraget. 
AV PETER LIANDER 

E
n mi lit ~ir rUddningshelikopter base
rad pil Gotland har under flera 
decennier varit en självklarhet. 

Men i en tid präglad av förändringar gäller 
inte det liingre och omprioriteringar av 
Försvarsmaktens helikopterresurser har 
bland annat gjort all baseringcn dragits in. 

Gotland blir förvisso inte utan rädd
ningshelikopter, clt avtal har slutits mellan 
Sjöfartsverkct och det civila helikopter
företaget Norrlandsflyg. 

Ursprungligen var det flygvapnet som 
började basera en räddningshelikopter på 
ön. Sedan 1967 har baseringen varit fast 
och det var dåvarande Svea flygkilr, F 8, 
på Barkarby som hade uppgiften. 

För personalen innebar del att man 

Magnus Persson, Martin Frick, Mikael Del/rud, 
Björn Zacharoff och Wil/1elm Jungwart ingick i 
en av de sista beredskapsbesättningarna på 

turades om att veckov is ha beredskap dyg

net runt. Helikoptern av typ HKP 4 kunde 
scrvas i en mindre hangar. Sedan F 8:s 
ncdlliggning 1974 är det mestadels bcsiitt
ningar F 17 i Ronneby som har hafl 
Gotland som en naturlig del av sin vardag. 

Totalt har 2362 skarpa riidclningsupp
clrag utgillt från Visby-basen. 

Två larm i veckan 

FlygvapcnNylt passade pil au besöka 
Visby-basen under en av de sista bcrecl
skapsveckorna. På plats fanns flygvape
nofficerare fr:'ln andra helikopterbataljo
nen och dess SA R-kompani Uppsala. 

De fem bcsättningsmedlemmarna går 
klädda i sin flygutrustning. Det är piloter
na major Björn Zacharof'f och flygingen
jör Magnus Persson, systemoperatören 
kapten Mikael Dellrud, färdmekanikern 
löjtnant Martin Frick och den värnplik
tige ytbärgaren Wilhelm Jungwart. 

Det framkommer snabbt att alla trivs 
med bäclc sina jobb och Gotlandsbase
ringen. De klinncr att de utgör en viktig 
resurs för hela samhället. Til l nackdelarna 
hör att vara borla hemifrån och fam iljen 
under en hel vecka. 

En l-IKP 10 Super Puma, står full1<1nkad 
och starklar i en hangar, som även rymmer 
en sektion med kontors- och sovrum. Det 
förekommer ingen militiir flygvcrksamhcl 
i området denna dag, men eftersom man 
iiven har sjörHdclningsbcrcdskap är bcrccl
skapsniviln satl till 15 minuter. 

Under icke tjänstgöringstid är kravet att 
besättningen ska vara på basen inom 45 
minuter. 

Gotland. Bilder: Poler Llander/Försvarers b1ldbyrå Under åren pil Got land har åtski lliga 
fl ygriiddningsinsatscr genomförts. Mag- ..,.. ..,.. IJI. 
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En flygräddningsepok är över 

Super Puman 
lämnar Visby 

In verkligheten? 

Den mesc avancerade simulatorn till JAS 39 finns i Gripen-centrum vid F 7 i Såtenäs. 

niv!\ taktik n!\s. Detta övas redan idag p!I 
FLSC i Bromma samt i JAS 39-simulalo

rerna vid F 7. 
En simulator Ur oftast den enda möjlig

heten 1ill lriining av momenl som lir far

liga, dyra eller belagda med sådana sekre
tesskniv all de inlc kan ut föras i rrcds1id d!\ 
de skulle avslöja pre~Landa eller takti k. För 

att citera Dr Ed Cook vid US Federal 
Aviation Administration: 

.. I ell riktigt flygplan kan du endast 

simulera t r~iningen, i en simulator kan du 
göra del p!\ riktigt" . 

Dv s i luflen anvUnds oftast simulerade 
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vapen som handgreppsmlissigt sk iljer sig 
en del från de riktiga. Eu m!\1 som Lrliffa~ 

finns fortfarande kvar och kan påverka 
övningsscenariot. I en simulator anvtincb 
skarpa vapen och motståndaren blir ~ka

dad eller utslagen av en trLiff. 

FTK samordnar 

FTK har av Högkvarteret fåll uppdrag all 

~amor<lna flygvnpnels simulatorer samt alt 

leda verksamheten p•' DFS - Dynamisk 
Flyg Simulator i Linköping. Uppdraget 

leds vid FTK av överstelöjtnant Christer 

O lsson. Samordningsarhclet ska leda till 
dels generella mål. del s till kostnads

minskningar på tekniknivå genom att 

framtagen teknik kan åternnv lindns i nera 
anliiggningar. 

Ell antal gcnercl In m!\lsUllninga r ska 
lösas: 
• Målhild rör simulatoranvändning kopp

lat mot de ~tora målbilderna i nLitverksba
serat försvar och internationella insatser. 
Hur ska simulatorer nnviindas för a lt träna 

personal mot dessa uppgifter? 

• Led11ing.utmkt111". Hur ska träningen lill' lill' lill' 
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..,. .... ..,. samordnas? Vi lka anl i.iggningar ska göra 
vad'! 

8 

• f11 1·e111eri11g av nuvarande simula10ran

viindning och framtida behov. Detta i'ör an 
vi sk<l veta exakt vad vi har och hur del 

anviinds för all i l'ramtiden !..unna ;\tcran

vLinda teknik och få en totalanviindning 

som iir biittre iin idag, cl;' va1je 'YSlem 
anviinds för sig sjLilv. 

• /\11l'ii11dw ;~mpp för all 'prida kunskap. 
Möten diir anvLindarna kan sprida sina 

erfarenheter. Resultatet rn' n dcs'>a möten 

kommer all sprida!\ i !'orm av rnötesprnto

kol L nyhehblad och vi;i e-post. 

Tekni sk samordning diir re ... pck Li ve 

sy\Le111 111 t1ste anpassas för all !..unna 

anvlindas i en ge111cns;1 111 triiningsrniljö: 
• Di.1·1rilmemd simulering. I lur ska simu

latorerna kunna koppla'> ihop? Finns det 

ett behov, eller löses denna typ av triining 

biist i luften? En gemensam ini'ra:,,trul-. tur 

ba;cral på FM I P-1liit? 

• Taklisk 01111·iirld. 0111 taktik ska kunna 

triinas må,te mode I ler <1v motståndarens 

utrustning samt cgna vapen och sensorer 

byggas. Dcs~a mode I ler måste sedan 

anviinda' i samtl iga anliiggningar om det 

ska kunna vara miijligL att verifiera alt den 

hotbild som '>ystemcl!\ dc~ i gnats för Hvcn 

iir den som del triinas mot. Ett ston pro

blem i detta omrf1de iir sdretcs;kravcn. 

Dock 1111\stc utbi lcln ingsbehovc1vLigas11101 

önskad sekretessni vå. 

• Visuella syste111. Ett visuellt sy~tcm kos

tar mycl-.ct v id inköp. Dock iir inköpskost

naclcn oftasl bara en brilkdcl av vad det 

kostar :1 11 unde1foil la samt all ta fram data

baser för l ex nya stricl \omr;,den vid en 

internat ioncll insab. Genom alt sä många 

simulatorer ~om miijl igt kan han lera ett 

ge mcmamt clataba \ format kan visuella 

Simulator 

Simulator 

Flygplan 

F 17 

databaser återanviindas. Framstegen pt1 

TV-spc ls111ark11aden har lell till all en van

l ig hemmadator har kapaci tet som de 

dyraste militära systemen för bara fem år 
sedan . 

Samordning av v isuella databaser och tak

tisk onw iirld är ett m:h te om distribuerad 

simulering ska kunna genomföras så att 

al la deltagande simulatorer har samma 

uppi'allning om hur onwiirlden ser ul. 

En vision om framtida simulering 

För att lösa det kommande trän ingsbeho

vet finns endast en möj l ighet och det iir att 

t il l stor del anviinda sig av simulcringsba

serad trLining. A tt 1-.oppla ihop simulatorer 

mot simulatorer. simulatori.!r mot riktiga 

enheter samt simulatorer mot lednings

systemcn. För att klara delta 1m'1ste dock 

ett antal praktiska problem lösas: 

• '1!fi·as1rn/..111r. Det måste finnas ett niit

verk mellan samtliga simulatorer där 

övningar kan bedri vas kontinuerl igt. 

Anti ngen som \eparata övningsscenaricr 

el ler som ett kontinuerligt g~ende scenario 

tHir deltagande simulatorer kan koppla in 

Simulator 11 Simulator 

Flygplan 11 Flygplan 

F 7 11 FLSC -

---

Simulator 

Strids
ledning 
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STOCKHOLM 

sig vid behov. Jiimför motsvarande spelda

tabaser pi't Internet diir tusentab deltagare 

hela tiden kopplar upp sig och delt ar en 

stund i en kontinuerligt gående övning. 

• Ko1111111111i/,01io11srJro10/.:oll. De olik a 
simulatorerna måste ha ett gemensamt 

prot.okol I eller språk för all kunna kom

municera sinsemellan. Deua innebUr att 
skicka information om ol ika typer av hHn

deb cr som t ex avfyrning av vapen eller 

posi tion på egen farkost. Det finns redan 

idag standard iserade protokoll som DIS 

och HLA. 

• Sy111e1is" 0111g i1·11i11g. De ol ika simulato

rerna måste ha samma uppfattning 0111 hur 

omviirlden ser ut. Visuell databa~ för 

öv ningsområden. modeller för radarsimu

lering. tak I iskt beteende på motst{indarc 
och simulerade egna objel-.1 m m. 

För att ta ett prakti skt exempel. Niir v i idag 
triinar elever i indirekt samverkan med 

JAS 39 el ler JA 37. cHir piloterna kommu

nicerar med varandra via flygplanens data

l;inkar, kan clc1 ta upp till ått::t flygplan med 

pi loter och tv<'\ stridsledare för att triina en 

FtygvapcnNyn • '.\ . '.!002 
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Genomförandet av uppdragen 

Dagens uppdrag (package) bö1jar k lockan 

06.30 eller 12.30 med en gemensam sam-

1 ing för de deltagare som ska övas. 

Agendan presenteras och börjar med 

niirvarokontro ll. De namn som används på 

respektive enhet rår en osökt att !Unka på 

filmen Top G un. l-l iir finns namn som 

Weasel. Thunder. Samurai. Pastis. Ghost. 

Cowboy. Razor m fl. Dett a iir e11 vU I 

ti lWmpat system inom Nato och de delta

gamle enheterna vet t ex vad Samurai har 

för llygplan och uppgifter. 

Vi svenskar har inte samma typ av 

"callsigns''. Övningsledningen skapade en 

åt os:,. "Sama". Ett namn som gav upphov 

Lill en slogan, "Santa always deli ver''. 

NHr alla deltagare iir inräknade. går 

me1coro logen igenom dagens fl ygviidcr 

och direkt efteråt tittar man på övning~om

rådet och dess rcstriktioner. 

Eftersom del har varit viildigt 1orrt 

under hela våren. var det stora restriktio
ner i övningsområdet p g a bränder. Vid 

övningens slu t var halva övningsomri'tdct 

avstiingt av denna orsak. Detta berodde 

doå inte på Maple Flag, det hade brunnit 

i området hela våren. Kanadensarna iir 

vana att hantera problemet, men det tar tid 

och iir resursl-.rävande. 

Det finns iiven en punkt för ATC 

(flygledaren) på agendan. de tar upp hur 

verksam heten ska gå till på fl ygplatsen 

samt vilka radiokanaler och frekvenser 

som ska anviinclas. 

ATC har en stor uppgirt all lösa niir det 

tilliimpas ' 'Si lent Launch ... vilket innebiir 

all samtliga rlygplan startar radiotysl. 

.. Si lcnt Launch .. lir en taktik som kan ge 

ett överraskningsmoment gentemot mot

ståndarna. då man allt id måste fiirviinta sig 

all det påg1\r någon Lyp av spaning/sig

nal span ing mot en krigsrl ygbas. Det iir 

imponerande niir c irka I 00 J'lygplan startar 

inom 30 minuter - helt radiotyst. 

Niir viider, övn ingsomr:klct och ATC iir 

avklarat. Lar PC över \ amtidigt \ 0111 B

sidans deltagare liimnar bri efingcn. N u 

Den färdiga l ö~ningen på uppdraget pre

senteras i en svindlande fan. si't det giiller 

att hänga med. PC tar hjiilp av sina under
stiillda benilhavarc för att presentera hur 

t ex SEAD eller transpo11flygct ska lösa 

sin uppgifL. 
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Niir detta är k lart avsluta\ bric fingcn 

o f'last med en li ten filmsnutt eller ell 

skiimt. 

Karakt [iristisl-.t rör dessa genomgångar 
lir all de genomsyras av effekt i vi tet och 

flygsiikcrhctstänkandc. 

Realistiskt scenario 

Flygningen i övningsomr<'lclet sker enl igt 

tak tikens grunder. För all överleva kriivs 

uppmärksamhet och en liimplig taktik . Om 

man gör för många mis~tag si't kan man 

riikna med au bli simulerat bekiimpad. 

De som simulerar B-s idan iir 1ill stor 

del fr;'n USA och kallar sig US Aggres

sors. De åker runt på de oli ka Flag

övningarna och använder mestadels F- 16 

Fighting Fa lcon. målade som Su-27 och 

MiG-29. 

B-sidan bestilr Uven av övade l uJ'tviirns

enheter f'rån olika Nato- liinder. 

TrnnsportJ'lyget iir viilcligt beroende av 

att det banas väg för sitt uppdrag. Jakt rl yg 

skyddar. attackrl yg ~ lå r ut markhot samt 

telekrig stör ut radar och sen;orer l'ör mot

ståndaren. 

I ell !\CCnario som använts i Maple Flag 

35. iir transponflyguppdragcn o ftast ~ k 
··11 VAA - High Val ue A ir J\ssets··, v ilket 

innebiir att de ska skyddas ti Il va1je pris. 

Debriefing 

Niir uppdraget är genomfört ~ker en utviir

dering inom respektive förmåga. Diirefter 

sallllas alla i storf'orum <far PC g•'r igenom 

uppdraget och ut viirdcrar. Även B-s idan Ur 

med och ger både ros och ri s. 

Erfarenheter fr;'n gårdagens flygningar 

finns ute in för niista dags fl ygningar och 

tilHilllpas direkt. Snabb feedback och tak

ti kanpassning. 

Under övningen pågår stiind ig1 planer

ing och genom förande paral lellt. vi lket 

gör all övn i ngsutby tet bl i r opl i mera I. 

Telllpot iir mycket högt och siitter de 

sven!\ka besiittningarna på prov i bl a eng

elska, flyg1erminologi och tak1 ik. 

Planeringen och flyg verksamheten som 

genomförs under övningen speglm vad 

!'.Om har anviinL~ under större operat ioner. 

såsom i Kuwait , Kosovo och A fghanistan. 

Eft ersom övningen pågår under tio 

dagar ge~ möjlighet att taktikanpassa snmt 

all dra lärdom l'riin mi ss tag. v ilket lir 

mycket g ivande. Det simulerade hotet i 

övningsomr~det iir extremt högt och en 

C- 130 Hcrcu les i ell s~dant omr~de lir 

mycl-.et sårbar. 
Transport n ygresurserna måste ...:11nar

beta med de olika ··co111111a11ders'" för att 

siikersLiilla all man blir skyddad under 

uppdragen. De11a kan innebiira all det 

måste bcklimpas mi't l liing' flygviigen samt 

stöd med störning od1 jaktskydd etc. 

BekUmpningar ii r inte ovanliga. men 

det tillhör iivningen. Det skapar en Hirdom 

av vad sy~temen klarar och för vi lkct stöd 

som erfordras v id olika uppdrag. 

Kunskap och materiel 

Sverige stLil lcr transportflygresurscr i form 

av Swafrap C- 1'.\0 till det internationella 

samfundets rörfogande, eft er ett beslut av 
Sveriges riksdag. I verkli gheten kan detta 

innebiira all Swafrap C-130 slills in mecl 

myd ct kort va rse l. 

Dagens rl ygsystcm iir avancerade, men 

planeringen görs iindå på lavla och karta. 

Det iir denna met.odik och kunnandc som 

iir livsv ik tig att ha om man ska delta i 

skarpa operationer. Övningar typ Red Flag 

och Maple Flag ger besHttningarna erfa

renheter som inte kan erhi" las vid övning

ar i Sver ige. Diirför iir svenskt deltagande 
i dessa internationella storövningar nöd

vändigt för att det svenska förbandet ska 

vara trovlirdigt. 
Det lir inte den solll har di.!n biista mate

rielen solll v inner - det iir den som biist vet 

hur man utny ttjar sin materiel saml vad 

man behöver för stöd under ol ika uppdrag. 

Nlir del viil kommer ti l l genomförandet 

skiljer del sig mycket mellan o l ika Hinder!\ 
materiel. Vissa har hjälmsikte. dataliinl-. 

och BVR-kapacitet m m. Del som Hr v ik

tigt för Swafrap C- 130 tir att kunna kom

municera med andra Wnders enheter och 

ledning),system . Hiir fö r krii vs en Nato

kompntibc l radio med hoppl'rckven~er 

~amt Nato-kompatibelt igenkiinning'- och 

idcntil'ieringssystem (IK/ IFF). Men dessa 
funktioner saknas i våra svenska TP 84 

Hcrculcs. • 

ARTIKEJ.FÖRFATIAREN ÄR KAPTEN VID FTK I UPPSALA. 
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En av de svenska besällningarna som deltog i Maple Flag. 

) 

30 

Artikelförfatlaren kapten Clas Svanqvist pla· 
nerar nästa pass. 

En av de amerikansl<a F-16 Fig/lting Falcon som tillhörde 
Maple Fl;ig-övningens motståndarsida. 

Lastmästarna löjtnant Pär Svensson och kapten Jesper 
Schleimann-Jenssen poserar framför TP 84 Hercules. 

Anflygningen mot 
banan på Cold 

Lake sedd från en 
annorlunda vinkel, 

utkil<splatsen i 
förarkabinens tak. 

E.n svensk TP 84 
He,.cules parke· 
rar efter ett av 

Mirage 2000 
från Franl<rike 
på Cold Lake. 

Skogsbränder härjade pa 
många platser i övningsområdet. 

I) 
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I framtiden kommer det bli allt vanligare att öva i simulatorer. 
Illustrationen visar en Ide om hur flyg- och ledningsslmulatorer av 
ol/ka typ kan kopplas Ihop I ett nätverk. 111us1reHon: Kicll srrom 

Simulator 

Flygplan 

F4 

Simulator 

Flygplan 

F 21 

FRÖS ÖN 

LULEÅ 

elev i ell av fl ygplanen. Genom all koppla 
ihop simu latorer med en stridsled· 
ningscentrnl skulle delta kunna lösas på 

följande sföt: 
• En elev i ett flygplan. 

• Tre instruktörer i varsin simulator. 

• En strids ledare som leder eleven i luften 
saml instruklörerna i simulatorerna. 

• Fyra simulerade mot ståndare och en 
simulerad stridsledare som leder dessa. 

Vinsten ligger i minskad kostnad efter
som färre llygplan används. Instruktörer 
på andra flottiljer kan vid behov anviinda~ 

i simulatorerna. Större chans all passet kan 
genomföras fu ll t ut eftersom inga fl ygplan 
kan g{1 sönder. Mer rlcx ibell upptr~idande 

på målet el"tt.:rsom det inte behöver re~trik 
tioner som övningsområdets begrlinsning 

samt all flyga ut ti ll ell utgångsläge. Detta 

ger all fl er kontakter kan triinas under ett 
pass och ger eleven större övningsutbyte. 

Det sku l le kriiva en anpassning i rlyg
planen för all sensorer wm länkar. radar 
och radarvarnare ska kunna kommunicera 
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med de ~i mulerade enheterna. Dessutom 
behöver St ri - lii nken anpassas för att sk i eka 

nya data upp till flygplanet. 
Del lir dessutom en fl ygs:ikerhetsfrtlga 

eftersom det kan vara svilrl att ski lja mel

lan vi lka objekt som iir simulerad och 
vi lka som lir verkliga. En situation dlir en 

elev i ell verkl igt fl ygplan försöker und

vika en kollision med eu simulerat objekt 
Ur oacceptabel . 

Trots detta överväger nog effekterna av 

denna typ av träning de wtlrighcter och 
ri sker det sk ulle innebiira. Med en fram

tida hjälindisplay kan Lom de simulerade 

objekten presenteras visuellt i hjlilmen för 
eleven. 

När verkligheten är bäst 

Även om simu latorer kan anviindas ti l l 
avancerade övningar kan de aldrig hel l 

ersätta verkl ig flygning. Exempel på pro
blemområden lir bland annat: 

• När/11jis1rid. Avsaknaden av g-krafter 
som begrlinsar pilotens agerande gör all 

felaktiga bcleenclen kan 1riina~ in. Bland 
annat li r det i verkligheten svårt att vrida 

p<1 huvudet under höga belastningar. Om 

Ordförklaring: 
Distribuerad simulering. En simuler· 

ing där de deltagande enheterna är 
spridda geografiskt och kommunice

rar via nätverk. 

Syntetisk omvärld. Den omvärld som 

simulatorerna arbetar i. Består av 

fys ika liska objekt som mark, mot· 
ståndare. egna fordon och väde r. 

Dessutom egenskaper som IR-s igna
turer och radarreflektion för att sti· 
mulera simulerade modeller av radar 

och NVG samt signaler som radar och 
radio. 

DIS. Distribuerad Interaktiv Simu· 

lering. Protokol l för att kommunicera 
mel lan två simulatorer. 

HLA. High Leve! Architecture. Ersätta
re til l DI S. Standardiserat sätt att 
skapa nya protokoll för att använ

darna ska kunna definiera de signaler 

som behövs skickas mellan simulato· 
rer i en övning. 

eleven i en simulator liir sig all hlimta 
information från en del av kabinen som 

man normalt sett inte anviindcr i luften ger 
det negativ träning. 

• Låeflyg11i11g. Upplösningen på de visu
el la sys temen klarar idag inte av lågllyg
ning ptl ett realistiskt sii ll. 

• L1~(tw11k11i11g. De flesta simulatorer av 
högprestanclaflygplan som JAS 39 har 

inget röreb esystcm pga svilrighcten all få 
röre lserna all övcrenssliimma med den 
bild som visas. Del ger all del iir svilrt all 

simulera krafter i horisontalplanet och ele
ven märker inte a ll han åker fram och Li 11 -
baka fOrr;in det syn\ visuellt. Dock kan 

procedurerna fram til l sjiil va lufllank
ningcn med fördel Lrlinas i simu lator. 

• Fomw1io11.1}7yg11i11g. Al l typ av presen
ta! ion av föremtl l ~om befinner sig inom 
cirka tio meters avstånd krlivcr n;,gon typ 

av trcdimensionel I visning (3D). Del bör
jar komma produkter som klarar clct. men 
de ~ ir för närvarande mycket dyra. e 
ARTIKELFÖRFATTllR(N AR FLYGINGENJÖR 

VID F 7 I SÅTEN~$. 
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Simulator för stridsledning 

Verklighet eller 
simulering? 

Till det nya stridslednings- och luftbevakningssystemet StriC 
finns en simulatordel som benämns StricS. Här kan personal 
oavsett befattning inom systemet tränas på sin ordinarie 
funktion och där miljön överensstämmer exakt med verkliga 
förhållanden. 

Alla ingående parametrar är simulerade, men det är omöj
ligt för den övade att skilja från verkligheten. 

AV PETER LIANDER 

i 
,) 

~ 

. .. 
b V 

\;1 Lf 

V
id F 20 i Uppsala finns en avan

cerad simulatoranläggning kallad 
StricS, som används för utbi ld

ning av al l personal inom Stri l, dvs luftbe
vakning och flygstridsledning. Den har 
utvecklats parallellt med och som en del 

av konceptet StriC. dvs det nya stridsled
n ingssystem som success ivt tas i bruk 
inom flygvapnet. 

StriC kan beskri vas som ett nav med ell 
stort antal gränsytor där information från 

radarstationer, flygbaser, flygplan, staber, 

luftvärn, civi l llygledning etc samlas. Det 
är den verkl igheten som ska simuleras i 

omviirldss imulatorn Stri cS. 
J ~imfört med en flygsimu lator ski ljer 

I 

.J-

1,,...., 

Cl 

~ 

Händelserna som pre
senteras i omvärlds
simulatorn StricS kan 
påverkas av så kal
lade givare. 
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SEAD - Suppression of e11e111y air de.fen
ces, genomfördes med F- 16 och EA-6. 
AWACS - Airbome waming (lnc/ co111rol 
system, genomfördes med E-3 Sentry. 

AAR - Air ro air re/i1elling. genomfördes 
med KC- 135. (Boeing 707). 

TRS - Tactical res11pply. genoml'ördes med 
C- 130 Hercules. 

EW - Elec1ro11 ic wmfare, genomfördes 
med EA-6 Prowler. 

Uppdrags planering 

Planeringen av uppdragen leds av en 
Packige Com111a11der (PC = insatsledare) 
som har samtliga resurser lil l sill för l'o

gande. 
Va1je övningsdag innehåller en huvu

duppgift som insats ledaren ska lösa. Detla 
kan vara uppgifter som att bekämpa luft
värn ss tällningar, siikra luf'therravälclet, 

skydda transportuppdrag eller att skära av 

elen tiinkta fiendens logistikkeclja. 
Varj e förmäga har en egen Co11111w11der 

som lyder direkt under PC. I svenskt fall 
var detta Transport Comman.der. T C. 

Under denna övn ing l'ick Sverige bemanna 
ro llen som T C vid vartannat företag. 

Planeringen av uppdragen pågick i stort 
setl kontinuerl igt under veckan. Det l'lögs 

två företag per dag, med cirka 90- 100 
fl ygplan per företag . 

Planeringscykeln såg ut som följande: 

• 1300L ( lokal tid) siinds en ATO (Ai r 
Tasking Order) ut för nästa dag saml en 
ACO (Air Co-ordination Order). 

• l 300L sänds även eu u1kas1 ul på näst 
niista dags ATO. 

• 1430L kallar Packigc Commander ti ll 
" Initial AssignmenL Meeting'' och 
··1 ntell i gent Brief ing" . Närvarande är 

bc fö lhavarc för respcklive förmåga med 

stödpcrsonal. Syrtct med mötcl är all ge en 
1idsplan för planeringen samt en möj lighet 

till "brainstorming''. 

Efterm iddagen består sedan av planer
ing och möten för att kunna lägga planen 
för morgondagens förm idclagsrlygning. 

Samtidigt genomför eftermiddagens 

Package Commander sill uppdrag. 
Omedelbart efter uppdragel tar han emot 
en ATO för niista dag. Uppdraget planeras 
på morgonen samm a dag som det ska 

genomföras. Detta innebär au det kontinu
erligt pilgfir planering av uppdrag. 
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Två Hercules i samver
kan under övningen 
Maple Flag i Kanada. 

. 
Flygteknikern löjtnant 
Henrik Bergman redo 

för start. 

Underättelseofficeren 
löjtnant Camilla Piiri
mets ger information 
om det kommande 
övningspasset över 
CLAWR, Cold lake Air 
Weapons Range. 
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Den internationella flygövningen Maple Flag 

genomförs årligen vid den kanadensiska bas
en Cold Lake. 

erfarenheter och kunskaper om egna och 

andras flygsystem som är livsviktiga inför 
insatser i skarpa operationer. 

Övningen genomförs med simulerade hot
mlljöer som anses ligga nära verkliga strids
förhållanden. Besättningarna får därigenom 

Sverige deltog i år med TP 84 Hercules 
och besättningar ur snabbinsatsförbandet 
Swafrap C-130. 

AV CLAES SVAHNQVIST FOTO: F 7 TRANSPORTFlYGENHET 

Tidigare i år har delar av det imerna
tionel la snabbinsatsförbandet 
Swafrap C-1 30 deltagit i övningen 

Maple Flag 35 i Cold Lake, Kanada. 
Förbandet är till större delen rekryterat 
från F 7:s Transportllygenhct i Såtenäs. 
men det ingår även personal från andra 
förband och enheter. De svenska deltagar
na i Maple Flag 35 kom i huvudsak från 
F 7, Flygtaktiska kommandot i Uppsala 
och F 21 i Luleå. 

Övningen Maple Flag är upplagd för all 
den så verkligt som möjligt ska simulera 
den hotbildsrni ljö som finns under verk
liga stridsuppdrag. Denna filosofi kommer 
ursprungligen från Unitcd States Air Forec 
övning Red Flag. Under Vietnamkriget 
framkom det all 90 procent av alla bcstill 
ningsförluster skedde under de tio förstn 
uppdragen. Red Flag och Maple Flag ~ir 

därför konstruerade för au simulera dessa 
tio första uppdrag, för all ge bc~~ittning
arna erfarenhet innan de sätts in i strid. 

Maple Flag genom fördes för f'örsta 
gången 1978 och har bara ställts in tv<' 
gånger, under kriget vid Persiska Viken 

199 1 samt Kosovokrisen 1999. I år var det 
35:e g<,ngen som övningen genomfördes. 

Maple Flags övningsområde, Cold 
Lake Air Weapons Range. är impone
rande. Det sträcker sig över 1,2 miljoner 
hektar Uämförbart med Skåne) och ti ll
handahåller ett luftrum utan restriktioner 
för fu ll stridsnygmanövrering. Det finns 
mer än 350 mål i området samt radarsän
dare och transmittrar för att simulera luft
försvarssystem. 

Maple Flag är uppdelad i tre till inne
hållet lika omgångar. J årets övning deltog 
är totalt elva nationer med cirka 330 flyg
plan. Sverige medverkade i de två första 
omgångarna . Varje omgång är på två 
veckor med totalt tio övningsdagar. 

Under omgång tvi\. där an ikc lförl'atla
rcn deltog. användes cirka 120 flygplnn. 
en av största omgångarna någonsin. 

Syftet med det svenska deltagandet i 
Maplc Flag är au i första hand ge Swafrap 
C- 130 en möjlighet att medverka i en stor 
multinationell övning. Dessutom all öka 
förmågan till interoperabilitet och träning 
i Nat o:~ procedurer. För l'lygbcsättn ingar 

lir målsättn ingen att realisti sk t öva takt bkt 
upptriidande. i såväl simulerad som spe
lade hotmiljöer, i samverkan med andra 
nationers flygsystem. 

Övningen är Nalo " Unclassi fied'', vil 
ket inneblir att det är upp ti ll respekti ve 
enhet vad som är hemligt. 

Flygplan och uppdragstyper 

De nygsystcm som ingick i Maple Flag 35 
var F-4 Phantom, F-1 S Eagle, F- 16 Figh
ting Falcon, F- 18 Hornet, Mirage FI och 
2000, Jaguar, EA-6 Prowler, E-3 Sentry. 
C- 130 Hercules och KC- 135. 

De uppgifter som flygplanen i övning
en hade var: 
BAi - Ba11/e.field Air lllferdic1io11. genom
fördes med F- 16, F- 18. M irage F I och 
2000 och Jaguar. 
CAS - Close Air S11ppor1 . genomfördes 
med Jaguar och F- 16. 
Recce - R eco1111aissallce. genom fördes 
med Jagunr och M i ragc F I . 
OCA - O./]e11si1•e air suppor1. genomfördes 
med F- 16. F- 15 och F-4. 
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Objekt som kan simuleras i StricS 
FSR890 JAS39 Övriga Fpl MLC Flyg bas FTK VÅDC 
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Radiokulle 

J~ 
PS860 

1 
PS870 

MSSR 

D = Ej simulerat objekt LuLIS 

STRIC 

(,<tJ ~ 
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RC LV FMIP2 

Omvärldssimulatorn till stridsledningscentralen StriC kan simulera en mängd objekt av olika typer. 

sig StricS pft elt avgörande säll. I den först
nämnda eftersträvas all efterlikna verklig
heten. l StricS används ingående värden 
som exnkt överensst~immer med verkliga 
förhållanden. även om de är simulerade. 

En luf'tbevakare eller llygstriclsledare 
som övar i StricS kan från sin posit ion inte 
avgöra om in format ionen som presenteras 
på bi ldskiirmen framför sig ~ir verklig eller 
simulerad. Denna realism gör all operatö
ren alltid kan tilliimpa de korrekta meto
derna och trycka på exakt samma knappar 
som i ett verk ligt läge. 

Hög realism 

För a ll försHirka real ismen har exempelvis 
ol ika simulerade radarstat ioner i StricS 
samma karaktäristik som i verkligheten. 
En spec ifi k verkli g radarstation som al lt id 
rångar upp vissa markekon, gör detla även 
i simulatorn. De flygplan som simuleras 
har. så långt de är kända. samma prestanda 
som i verkligheten . 

lighet och f iktion kan sMedes bl i så gotL 
som obefintl ig. 

Påverka i realtid 

Vid Strilcentrum i Uppsala finns två 
StricS-anläggningar, varav en tillhör För
svarets materielverk. Den som ti llhör F 20 
har varit i bruk sedan 1998 och anv1inds 
till all utbi lda stri l-personal bMe under 
grundutbildning och under senare fortb ild
ningskurser. 

Fysiskt best11r simulatorn av åtta dato
rer som lir sammankopplade i ett nätverk 
med tolv operatörsplatser. De som övas i 
simulatorn sitter i cu rum med vanliga 
StriC-stationcr, rummet skulle i princip 
kunna vara en skarp stridslcdningscentral. 
Det scenario som spelas i simulatorn styrs 
friln den sil kallade givardelen, som är 
beliigen i etl intilliggande rum. 

AngrSTRIC 

g 
ATCAS 

$2000 

)..j \ " Lvrb KC 

grammcring är tidskdivandc. det kan ta 
upp Li Il ell par månader för cll spel som 
pågår under flera timmar. 

För spelprogrammcraren gliller det att 
åstadkomma ett scenario som är riml igt 
och där alla skeenden 1ir så verkligheLs
trogna som möjligt. Det iir inte bara nyg
plan som ~im uleras. iiven rad iotrafik. 
information från radarstationer både på 
marken och i luften, om flygbaser och 
deras status, tele- och radarstörn ingar 
m m. Ol ika simulerade hiinclelser kan ock
så integreras med varandra. 

Men under en spel deltar också männi
skor i rollen som sk givare. Under ell spel 
har dessa en kompl icerad uppgift. Vanligt
vis rnr de ol'tn agera i olika roller och då 
giiller det all ha en bra överblick över för
loppet. liksom stor kunskap om de olika 
rollernas funkt ion för att kunna agera 
troviird igt. 

Givarna har stora möjligheter an i real
tid göra föriindringar med hlinsyn till hur 
spelet utvecklas. Exempelvis kan simule-

Den upplevda ~killnaden mellan verk -

Det mesta av de viirdcn som anvlinds 
under ett spel i StricS är förprogramme
rade och ti Il verkade i ett autonomt block 
av simulatorsystemet. All göra denna pro- rade llygplansrörelser p~verkas under spe- .... ..,.. ..,.. 
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Major Kjell Carlsson är chef för specialu!bild
ningsseklionen vid F 20 i Uppsala, tror att 
övningar med simulatorer kommer att bli alll 
vanligare i framliden. 

• • • lets gång av en s;' ka llad j ak tg ivare som 
siller och " kör fl ygplan ... Det sker dock 

inte med j oy-stick, utan med tangentbord 
och knapptryckn ingar i o li ka bi ldskii rms
menyer med en vanlig datormus. 

22 

Jak1givaren kan styra llcra olika llyg
plan. enskilt eller som förband upp ti l l 

grupps ~ tor l ek . G ivaren hm ti llg;\ ng til l 
samma typ av information som presente
ras i ett riktigt fl ygplan . 

Det är också möj ligt för j aktgivaren all 
bekämpa mål och om ett mil l bekämpas 
försvinner det ocksil pil Str iC:s bi ldsk;ir

mar. vi lket ger en real istisk bi ld för de 
övai..le. Under en verklig llygövning kan j u 

inte StriC-personalcn se 0 111 ell 1111\ I blir 
bekiimpat el ler inte. för oavsell anfa llets 
utg;,ng visas fortfar:rnde verk l iga fl yg

plans radarekon på skärmarna. 
I simulatorn lir det ol:kså möj ligt all 

tilHimpa ol ika funktioner i b:'\de StriC:s 

och Gripens olika system i större omfa ll 

ning lin vad som av s~ikerhet ssk~i l lir ti ll :'-

- Det är personal som det råder brist på 
och hi llills har vi bara nosat pil ytan av 

simulatorns möj ligheter, sliger major Kjell 
Carlsson som är chef för specialutbild
ningssektionen vid F 20. 

Kjell Carlsson anser all det skulle behö
vas eu anta l fasta tjlinstcr med clella som 

tel i verkl igheten. enda uppgift . dessutom personal som kan 
arbi..:ta med rrnmt iclss<.:cnarier. 

De senaste årens minskade övnings-
Stor potential verksamhet inom Försvar~mak ten gör alt 

Flex ibiliteten i StricS erbjuder stora mö.i - det allt mera siill an blir till rLi lle för stri l
l ig.heter till all öva o li ka 1yper av sccna- personal att öva komplexa stri l-mi lj öer i 
r ion. men det giil ler all ha utbildad perso- verk l igheten. I t.tlillet har man börjat 
nal som kan skapa kornpli<.:erade spel. anviinda StricS. 

~-·-~ 
~ 

- Vi har genoml"ört slirski lda w ilspcl 
här i Uppsala. då personal från olika för

band har kommi t hi t och övat under en 
vecka. säger Kji..:11 Carlsson. 

Detta förfarande kommer att bl i vanl i

gare i framtiden och tanken iir all de 
övande förbanden ska kunna bcstiilla vi l
ken typ av spel som man vil l öva. P:'\ sikt 

riiknar Kjel l Carlsson också med att man 
ska kunna köra StricS i Uppsala och öva 
mot elt StriC p:'\ annan plats i landet. 

Förm;~gan finns idag men utnyttj as inte 
eftersom rörsvarsmaktens I P-niil inti..: är 

ackrediterat för dessa ändamål. 
- Framliden Hr simulering, det iir jag 

helt övertygad om. sliger Kjell Carlsson. 

All vi kan göra misstagen i simulatorn. för 
all efterhand för fina metod iken o<.:h kunna 
genomföra uppdragen i verk I ig.heten. 

L ikasil tror j ag inte att det kommer att bl i 
s:'\ många ti ll l"Ullcn all iiva i så pass stora 
områden som moderna vapens långa skjut
avstånd kräver. 

- Kan vi sedan ansluta StricS ti l l fl yg

si111u la1orerna vid FLSC i Bromma samt 
Flyg. takt iska kommandots leclnings
systern. då ri\r liven pi loterna samt rTK :s 
beslutsfunk tion en all t mer real istisk 
övning i simulatormiljö. • 
Elever som övar i omvärldssimulatom StricS 
kan inte avgöra om de data som presenteras 
på bildskärmarna är verkliga eller simulerade. 
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RB 99 Amraam hängs på en av vingbalkarna 
inför skjutprovet i Vidsel. 

Brldcr: Peter Llallder/ 1'61sva1c1s bildbyr.l 

Kapten Fredrik Susskind från Gripens taktik
utvecl<lingsenhet. TUJAS39. blev först att 
skjuta den uppgraderade versionen av RB 99 
Amraam från Gripen. 

genomfördes som ett framifrånanfall, 
men som enkelskott, d v s en robot 
mot ett mål. Även i detta fall avfyrades 
roboten på långt avstånd varefter 
målet utförde en undanmanöver. 
Robotsystemet fungerade som förvän
tat och ännu ett lyckat RB 99-skott från 
JAS 39 kunde inregistreras. 

Genom dessa skjutningar verif iera
des JAS 39 Gripens förmåga att med 
RB 99 samtidigt bekämpa flera mål på 
långt avstånd samt att RB 99-systemet 
fungerar som avsett i de serietillver
kade flygplanen. P·O llLMSTEDT 

HÖGKVARTERETS LUrTSTRI DSllVDELNING 
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Amraam i korthet 
Längd: 3,65 m 

rnamete" 17 ,8 cm 11@ • ~ 
Spännvidd: 44, 7 cm <:: fil [ W = fil= 
Vikt , robot: 157 kg 
Vikt, stridsdel: 22 kg 

Roboten används av 18 länders flygvapen. och förekommer på flygplanstyper som 
F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, Tornado. Harrier, Eurofighter och JA 37 Viggen. 
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svenskarna få ll viilj a sj Ulva. Det alternativ 

som valdes var all an fa lla ett mål framifrån 
och skjuta l"rån Cll höjdöverHigc. 

Det är ett skj utfall som stiiller höga 

krav ptl robotens preslanda. Bland annat 
p ga mötandehastighetcn i förhållande ti ll 

målet är hög och au robolens radar r iske
rar nll siöras av markekon. 

Dclalj er 0111 skj ut vinklar och avst ~ nd 1ir 

belagda med sträng sekretess. Men om det 
nu genomförda anfallet kan nämnas alt det 
-;keclde med cll avseviin höjdöverliigc mol 

en målrobot typ RB 06, styrd rrån marken. 
som l'lög på rela1iv1 låg höjd. 

l-lcla förloppcl leddes från ledning!'.ccn

l ra len i Vidscl och registrerade!'. genom 
olika miilsystcm för senare utviirdcr ing. 

Förutom personal från RFN och 

Raytheon fanns iivcn generalmajor Mals 
Nilsson, nygvapncts general inspektör, på 
plats för att följa skjut provet. Efter;~t 

ullrycktc h.in sin bel ~ tc nhct med provens 
genomförande och resultat. 

Positivt för RFN 

Ledningen för RFN har också anledning 
all vara nöjd med Raythcons kampanj. 

Den norrländska provanläggningen. dri -

ven av FM V:s val iderings- och val ide
ringscentrum (FMV YoVC). vann uppdra

get i konkurrens med provplat scr i USA. 
Provplatsen utnyttjas inte liingre i 

samma höga omfattning som tidigare och 

ett an~triingt ekonomiskt liige har tvingat 
fram nedskärningar på personalsidan. 
Där för ser RFN-chcfen Nils Widen med 

stor tillfreclsstlillelsc alt Raytheon denna 
gång valde jusl RFN. 

- Det känn~ bra när en ameri kansk 
industri viiljer alt anvlincla provplats Vicl
sel. siiger Nils Wiclcn. 

Relationen med Raythcon pilbö1jades 
1996 inför de försla proven med Amraam 
och N ils Widen bedömer alt det är företa

gets tidigare erfarenheter av sam;ll'betcl 
med RFN som biiddat rör valet av prov
plats denna gilng. 

RFN har unika förULsiittningar för olika 
typer av lestverksamhct och FM V !>atsar 
nu p~ att offensivt marknacbröra anl~igg

ningen gcntemol utliindska uppdrag),gi
varc. E11 led i salsningen lir a lt övcrstclöjl

nant Mals Gustavsson arbetar på heltid 

med denna uppgi ft . 
Arbclel bedri vs bland anna1 genom del

tagande i interna1ionella konferenser och 
miissor. Bland annat var man represenlc-

rad vid den in1erna1ionclla rt ygutstiillning 

i Farnborough i somras. 

Ytterligare kampanjer 

flygvapnels och FMY:s ordinarie verk

samhet har ytterligare skj utningar med 
Gripen genom föns i Vidscl. Under en tv ~

vcckor),period i augusti sköts med RB 75 

Maverick. bombkapseln DWS 39 och RB 
74 Sidcwindcr av FMV och TUJAS39. e 

Dubbelt Amraam-skott 
Skjutningar med RB 99 AMRAAM har 
skett vid ett antal tillfällen under 2002. 
Förutom under Raytheons kampanj 
under sommaren har det tldgare i år har 
det genomförts två lyckade robotskjut
ningar med RB 99 från Gripen. 

Även de tidigare skotten avfyrades över 
Vidsel-området i övre Norrland och inne· 
bar att två viktiga milstolpar passerades 
i JAS 39-programmet. 

Den första av de två skjutningarna 
genomfördes i Saabs regi från ett prov
flygptan. dock fluget av den militära pilo

ten Anders Håkansson, provflygare vid 

FMV:FCPF i Linköping. Det viktiga med 

just denna skjutning var att det var 
första gången som ett "dubbelskott " 

med RB 99 utfördes från JAS 39. 
Under detta flygpass leddes Gripen

flygplanet i ett framifrånanfall mot 
målen som flög an på medelhög höjd. 

Den inbördes separationen mellan 
målen var några kilometer. Piloten i JAS 
39 etablerade som planerat radarmål

fötjning på båda målen på långt avstånd 
och avfyrade i snabb följd en RB 99 mot 
respektive mål. 

Skjutavståndet var långt, flera mil. 
Efter avfyring genomförde målen en 

undanmanöver, men båda robotarna 
styrde mot respektive mål på avsett vis. 

Ny programvara 
Det andra robotskottet utfördes i 

FMV:VoVC:s regi och var den första RB 
99-skjutningen från en serietillverkad 
JAS 39. Tidigare skjutprov har alla 
genomförts från provflygplan. Skjut
ningen utfördes med flygplan nummer 

39202 som var utrustat med den nya 
serie programvaran 
benämnd E 15. 

datorsystemet 

Pilot var provflygaren vid FMV:FCPF 

Slevert Ohlander. Även detta skjutprov 
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Kraven på svensk flygpersonal Inom begreppet CSAR -
Combat Search and Rescue - har ökat de senaste åren. 
Efterhand har den svenska förmågan bllvlt allt bättre och nu 
finns kompetens att bedriva utblldnlng helt I egen regi. 
Flygtaktlska kommandot (FTK) har funktlonsansvaret för all 
CSAR-utblldnlng Inom Försvarsmakten. Överlevnadsskolan I 
Karlsborg ansvarar för utbildningens genomförande. 

AV ROBERT NYLEN 

tvccklingen av den ~venska 

CSAR-förmågan (Combnt Search 
and Rcscuc) har pågått under 

några !lr. Det har inom Försvarsmakten 

vidtagi ts åtgärder i syfte att strukturera 
arbete!. Högkvarteret delegerat funktions

ansvarct för Försvarsmaktens CSAR
utbi ldning till FIK. 

FIK:s arbete har resulteraL i bestäm
melser för hur Försvarsmaklcns CSAR
utbildning ska bedrivas. Hiir anges bland 

annat riktlinjer lör vilka som ska eller bör 
utbildas. kursbeskrivningar. typ av förkun
skapskrav för del1agandc elever, vilka som 
får utbi lda i CSAR samt bestämmelser för 
övningsutrus1ning. 

För det praktiska genomförandet av 
utbi lclningaim1 svarar Överlevnadsskolan 
(FÖS) vid K 3 i Karlsborg. FÖS planerar 

och genomför dessa med stöd av FIK och 
Flygmcdieinccntrum (FM C). 

I höst kommer FÖS att genomföra en 
CSAR-utbilclning t'ör personal ur Swafrap 
C- 130. Unikt för detta till fallciir atl kursen 
genomförs helt i svensk regi. Tid igare har 

utbi ldningarna stöttnls av personal ur det 
amerikanska flygvapnet, men framöver 
ska utbildningarna bedri vas av svensk per

sonal. 

Ny nödradio 

Avseende per~onl ig CSAR-u1rus1 ning 
finns det nu nya CSAR-nödfl ygvästar 

av!>edda f'iir ska rp in sals och övning. 
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Västarna iir anpa,sade för personal ingå

ende i de internat ionclla snabbinsatsf'ör 

bandcn Swafrap C- 130 och AJS37. 
Med siklc på framtiden sker också 

utveckling och framtagande av ny typ 
CSAR-nödf'lygväsl som är anpassad för 
Swafrap JAS 39 Gripen. A rbetet är i full 

gång och fortlöper enligt plan. 
Ett viktigt inslag i den ökande kompe

tensen inom CSAR är också den pågående 
anskaffningen av en nödradio ti ll den fly
gande personalen som är anp:.i~sad till 

CSAR-riiddning5operationcr genomförda 

inom Nato. 

Kunskap från utlandet 

Under hösten kommer svensk personal att 

delta i Naio-övningen Coopcra1i ve Key 02 
i Frankrike. En övning med tyngdpunkt på 
CSAR-operationer och andra typer av 

rliddningsinsatser. 
Syftet med det svenska deltagandet iir 

all inhiimta mer kunskap om hur CSAR

operat ioner bedrivs inom Nato. FIK kom
mer att ha personal ingående i JFACC och 
då i den del som ii r ansvarig för CSAR

operationcr. 
FÖS kommer att delta med personal 

med inriktning på de mera praktiska insat
serna i en CSAR-opcration. Utvecklingen 
av funktionen CSAR inom Försvars
makten kan nnses ha kommil långl. e 

ARTIKELFÖ~FATTAREN AR KAPTEN VID FTK I UPPSAL1\ . 

DJ~~Jl 

Major Thor Cavalli-Björkman är chef för 
Försvarsmaktens överlevnadsskola som ska 
utbilda svenska flygbesättningar i CSAR. 

Detta är CSAR 
CSAR = upptäckt , lokalisering, identi
f iering ocl1 räddning av nödlandad flyg
besättning på icke vänl igt sinnat terri

t ori um i kris och krig och när det är 
lämpligt. isolerad militär personal i 

nöd som är tränad och utrustad att 
mottaga CSAR-stöd, i hela operations

området . 
Definit ionen av CSAR är ilåmtad ur Natos regel· 
verk (STANAG 7030). vilken år giltig även inom 
Försvarsmakten. 
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Gripens jaktrobot RB 99 Amraam har försetts med 

uppdaterad mjukvara och en provskjutning av den 

nya versionen genomfördes i augusti. 

Skottet avfyrades över provområdet i Vidsel av en 

pilot från den taktiska utprovningsenheten TUJAS39, 

kapten Fredrik Si.isskind. 

/\V PETER Ll•\NDER 

Foto: Kcn Lindberg 

För första gången har en rlygvapen
pi lot avlossaL en j aktrobot av typ 
RB 99 A mraam från en JAS 39 

Gripen. Det skedde i bör~a n av augusti 
över Norrbotten och i provområdet nord
viisl om Vidsel. 

Pilot var kapten Fr edrik Siisskind frfln 
TU JAS 39 i L inköping. cl v s takt iska ut
provni ngscnhcten för Gripen. De tid igare 
skjutningarna med RB 99 har genomförts 
av prov flygarc från Saab och Försvarets 
materielverk (FM V). 

Skjutningen med roboten, som utom-

r) 

f, 

{. 

lands betecknas A IM - 120, ingick i en 
provkampanj arrangerad av den ameri
kanska tillverkaren Raytheon. Proven för
anleddes av att til lverkaren har vidareut
vecklat robotens mjukvara. 

När den nya programvarans funktion 
skulle veri fieras valde Raytheon att gen
omföra skjutproven hos RFN i Vidsel. 
Under tvfl veckor sköts lOtalL tre robotskott 
av pi loter från tre nord iska llinder. 

I Vidsel uppträdde dock de tre länderna 
var och en för sig. Danskarna anilinde 
först, sköt sin robot med en r - 16 Fight ing 

Falcon dag två och reste tillbaka dag tre. 
Svenskarna hade flygplan på plats under 
två dagar samma vecka, medan Finland 
sköt sin robot frfln en F/ A -1 8 Hornet under 
påföljande vecka. 

Radarstyrd jaktrobot 

Jaktroboten RB 99 Amraam (Advanced 
Mcdium-Range A ir-lo-Ai r Miss i le) är 
Gripens mest avancerade vapen i luft för
svarsrollcn. 

Som namnet anger iir den avsedd för 
mål pil mcdelsdistans. vilket inncbiir a ll 

målet inte behöver vara visuellt synl igt för 
piloten innan roboten avfyras. M ed ett 
annat utryck ka llas detta B VR, Beyond 
Visual Range. 

Efter avfyrningen styr roboten p1\ in
formation länkad från Gripen för all 
senare med hj lilp av egen radar avsluta 
anfallet, v i lket medger all piloten kan 
sväng:i undan och påbörja nästa uppgi ft. 
Radarn gör också att roboten är oberoende 
av vlidcrsituationen. 

Dt!n nu aktuella skjutningen från 
Gripen gjordes i ett så kallat skjut fall som ......... 
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svenskarna få ll viilj a sj Ulva. Det alternativ 

som valdes var all an fa lla ett mål framifrån 
och skjuta l"rån Cll höjdöverHigc. 

Det är ett skj utfall som stiiller höga 

krav ptl robotens preslanda. Bland annat 
p ga mötandehastighetcn i förhållande ti ll 

målet är hög och au robolens radar r iske
rar nll siöras av markekon. 

Dclalj er 0111 skj ut vinklar och avst ~ nd 1ir 

belagda med sträng sekretess. Men om det 
nu genomförda anfallet kan nämnas alt det 
-;keclde med cll avseviin höjdöverliigc mol 

en målrobot typ RB 06, styrd rrån marken. 
som l'lög på rela1iv1 låg höjd. 

l-lcla förloppcl leddes från ledning!'.ccn

l ra len i Vidscl och registrerade!'. genom 
olika miilsystcm för senare utviirdcr ing. 

Förutom personal från RFN och 

Raytheon fanns iivcn generalmajor Mals 
Nilsson, nygvapncts general inspektör, på 
plats för att följa skjut provet. Efter;~t 

ullrycktc h.in sin bel ~ tc nhct med provens 
genomförande och resultat. 

Positivt för RFN 

Ledningen för RFN har också anledning 
all vara nöjd med Raythcons kampanj. 

Den norrländska provanläggningen. dri -

ven av FM V:s val iderings- och val ide
ringscentrum (FMV YoVC). vann uppdra

get i konkurrens med provplat scr i USA. 
Provplatsen utnyttjas inte liingre i 

samma höga omfattning som tidigare och 

ett an~triingt ekonomiskt liige har tvingat 
fram nedskärningar på personalsidan. 
Där för ser RFN-chcfen Nils Widen med 

stor tillfreclsstlillelsc alt Raytheon denna 
gång valde jusl RFN. 

- Det känn~ bra när en ameri kansk 
industri viiljer alt anvlincla provplats Vicl
sel. siiger Nils Wiclcn. 

Relationen med Raythcon pilbö1jades 
1996 inför de försla proven med Amraam 
och N ils Widen bedömer alt det är företa

gets tidigare erfarenheter av sam;ll'betcl 
med RFN som biiddat rör valet av prov
plats denna gilng. 

RFN har unika förULsiittningar för olika 
typer av lestverksamhct och FM V !>atsar 
nu p~ att offensivt marknacbröra anl~igg

ningen gcntemol utliindska uppdrag),gi
varc. E11 led i salsningen lir a lt övcrstclöjl

nant Mals Gustavsson arbetar på heltid 

med denna uppgi ft . 
Arbclel bedri vs bland anna1 genom del

tagande i interna1ionella konferenser och 
miissor. Bland annat var man represenlc-

rad vid den in1erna1ionclla rt ygutstiillning 

i Farnborough i somras. 

Ytterligare kampanjer 

flygvapnels och FMY:s ordinarie verk

samhet har ytterligare skj utningar med 
Gripen genom föns i Vidscl. Under en tv ~

vcckor),period i augusti sköts med RB 75 

Maverick. bombkapseln DWS 39 och RB 
74 Sidcwindcr av FMV och TUJAS39. e 

Dubbelt Amraam-skott 
Skjutningar med RB 99 AMRAAM har 
skett vid ett antal tillfällen under 2002. 
Förutom under Raytheons kampanj 
under sommaren har det tldgare i år har 
det genomförts två lyckade robotskjut
ningar med RB 99 från Gripen. 

Även de tidigare skotten avfyrades över 
Vidsel-området i övre Norrland och inne· 
bar att två viktiga milstolpar passerades 
i JAS 39-programmet. 

Den första av de två skjutningarna 
genomfördes i Saabs regi från ett prov
flygptan. dock fluget av den militära pilo

ten Anders Håkansson, provflygare vid 

FMV:FCPF i Linköping. Det viktiga med 

just denna skjutning var att det var 
första gången som ett "dubbelskott " 

med RB 99 utfördes från JAS 39. 
Under detta flygpass leddes Gripen

flygplanet i ett framifrånanfall mot 
målen som flög an på medelhög höjd. 

Den inbördes separationen mellan 
målen var några kilometer. Piloten i JAS 
39 etablerade som planerat radarmål

fötjning på båda målen på långt avstånd 
och avfyrade i snabb följd en RB 99 mot 
respektive mål. 

Skjutavståndet var långt, flera mil. 
Efter avfyring genomförde målen en 

undanmanöver, men båda robotarna 
styrde mot respektive mål på avsett vis. 

Ny programvara 
Det andra robotskottet utfördes i 

FMV:VoVC:s regi och var den första RB 
99-skjutningen från en serietillverkad 
JAS 39. Tidigare skjutprov har alla 
genomförts från provflygplan. Skjut
ningen utfördes med flygplan nummer 

39202 som var utrustat med den nya 
serie programvaran 
benämnd E 15. 

datorsystemet 

Pilot var provflygaren vid FMV:FCPF 

Slevert Ohlander. Även detta skjutprov 
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Kraven på svensk flygpersonal Inom begreppet CSAR -
Combat Search and Rescue - har ökat de senaste åren. 
Efterhand har den svenska förmågan bllvlt allt bättre och nu 
finns kompetens att bedriva utblldnlng helt I egen regi. 
Flygtaktlska kommandot (FTK) har funktlonsansvaret för all 
CSAR-utblldnlng Inom Försvarsmakten. Överlevnadsskolan I 
Karlsborg ansvarar för utbildningens genomförande. 

AV ROBERT NYLEN 

tvccklingen av den ~venska 

CSAR-förmågan (Combnt Search 
and Rcscuc) har pågått under 

några !lr. Det har inom Försvarsmakten 

vidtagi ts åtgärder i syfte att strukturera 
arbete!. Högkvarteret delegerat funktions

ansvarct för Försvarsmaktens CSAR
utbi ldning till FIK. 

FIK:s arbete har resulteraL i bestäm
melser för hur Försvarsmaklcns CSAR
utbildning ska bedrivas. Hiir anges bland 

annat riktlinjer lör vilka som ska eller bör 
utbildas. kursbeskrivningar. typ av förkun
skapskrav för del1agandc elever, vilka som 
får utbi lda i CSAR samt bestämmelser för 
övningsutrus1ning. 

För det praktiska genomförandet av 
utbi lclningaim1 svarar Överlevnadsskolan 
(FÖS) vid K 3 i Karlsborg. FÖS planerar 

och genomför dessa med stöd av FIK och 
Flygmcdieinccntrum (FM C). 

I höst kommer FÖS att genomföra en 
CSAR-utbilclning t'ör personal ur Swafrap 
C- 130. Unikt för detta till fallciir atl kursen 
genomförs helt i svensk regi. Tid igare har 

utbi ldningarna stöttnls av personal ur det 
amerikanska flygvapnet, men framöver 
ska utbildningarna bedri vas av svensk per

sonal. 

Ny nödradio 

Avseende per~onl ig CSAR-u1rus1 ning 
finns det nu nya CSAR-nödfl ygvästar 

av!>edda f'iir ska rp in sals och övning. 

Flyg,vapcn'iy11 • I • 2002 

Västarna iir anpa,sade för personal ingå

ende i de internat ionclla snabbinsatsf'ör 

bandcn Swafrap C- 130 och AJS37. 
Med siklc på framtiden sker också 

utveckling och framtagande av ny typ 
CSAR-nödf'lygväsl som är anpassad för 
Swafrap JAS 39 Gripen. A rbetet är i full 

gång och fortlöper enligt plan. 
Ett viktigt inslag i den ökande kompe

tensen inom CSAR är också den pågående 
anskaffningen av en nödradio ti ll den fly
gande personalen som är anp:.i~sad till 

CSAR-riiddning5operationcr genomförda 

inom Nato. 

Kunskap från utlandet 

Under hösten kommer svensk personal att 

delta i Naio-övningen Coopcra1i ve Key 02 
i Frankrike. En övning med tyngdpunkt på 
CSAR-operationer och andra typer av 

rliddningsinsatser. 
Syftet med det svenska deltagandet iir 

all inhiimta mer kunskap om hur CSAR

operat ioner bedrivs inom Nato. FIK kom
mer att ha personal ingående i JFACC och 
då i den del som ii r ansvarig för CSAR

operationcr. 
FÖS kommer att delta med personal 

med inriktning på de mera praktiska insat
serna i en CSAR-opcration. Utvecklingen 
av funktionen CSAR inom Försvars
makten kan nnses ha kommil långl. e 

ARTIKELFÖ~FATTAREN AR KAPTEN VID FTK I UPPSAL1\ . 

DJ~~Jl 

Major Thor Cavalli-Björkman är chef för 
Försvarsmaktens överlevnadsskola som ska 
utbilda svenska flygbesättningar i CSAR. 

Detta är CSAR 
CSAR = upptäckt , lokalisering, identi
f iering ocl1 räddning av nödlandad flyg
besättning på icke vänl igt sinnat terri

t ori um i kris och krig och när det är 
lämpligt. isolerad militär personal i 

nöd som är tränad och utrustad att 
mottaga CSAR-stöd, i hela operations

området . 
Definit ionen av CSAR är ilåmtad ur Natos regel· 
verk (STANAG 7030). vilken år giltig även inom 
Försvarsmakten. 
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Major Kjell Carlsson är chef för specialu!bild
ningsseklionen vid F 20 i Uppsala, tror att 
övningar med simulatorer kommer att bli alll 
vanligare i framliden. 

• • • lets gång av en s;' ka llad j ak tg ivare som 
siller och " kör fl ygplan ... Det sker dock 

inte med j oy-stick, utan med tangentbord 
och knapptryckn ingar i o li ka bi ldskii rms
menyer med en vanlig datormus. 

22 

Jak1givaren kan styra llcra olika llyg
plan. enskilt eller som förband upp ti l l 

grupps ~ tor l ek . G ivaren hm ti llg;\ ng til l 
samma typ av information som presente
ras i ett riktigt fl ygplan . 

Det är också möj ligt för j aktgivaren all 
bekämpa mål och om ett mil l bekämpas 
försvinner det ocksil pil Str iC:s bi ldsk;ir

mar. vi lket ger en real istisk bi ld för de 
övai..le. Under en verklig llygövning kan j u 

inte StriC-personalcn se 0 111 ell 1111\ I blir 
bekiimpat el ler inte. för oavsell anfa llets 
utg;,ng visas fortfar:rnde verk l iga fl yg

plans radarekon på skärmarna. 
I simulatorn lir det ol:kså möj ligt all 

tilHimpa ol ika funktioner i b:'\de StriC:s 

och Gripens olika system i större omfa ll 

ning lin vad som av s~ikerhet ssk~i l lir ti ll :'-

- Det är personal som det råder brist på 
och hi llills har vi bara nosat pil ytan av 

simulatorns möj ligheter, sliger major Kjell 
Carlsson som är chef för specialutbild
ningssektionen vid F 20. 

Kjell Carlsson anser all det skulle behö
vas eu anta l fasta tjlinstcr med clella som 

tel i verkl igheten. enda uppgift . dessutom personal som kan 
arbi..:ta med rrnmt iclss<.:cnarier. 

De senaste årens minskade övnings-
Stor potential verksamhet inom Försvar~mak ten gör alt 

Flex ibiliteten i StricS erbjuder stora mö.i - det allt mera siill an blir till rLi lle för stri l
l ig.heter till all öva o li ka 1yper av sccna- personal att öva komplexa stri l-mi lj öer i 
r ion. men det giil ler all ha utbildad perso- verk l igheten. I t.tlillet har man börjat 
nal som kan skapa kornpli<.:erade spel. anviinda StricS. 

~-·-~ 
~ 

- Vi har genoml"ört slirski lda w ilspcl 
här i Uppsala. då personal från olika för

band har kommi t hi t och övat under en 
vecka. säger Kji..:11 Carlsson. 

Detta förfarande kommer att bl i vanl i

gare i framtiden och tanken iir all de 
övande förbanden ska kunna bcstiilla vi l
ken typ av spel som man vil l öva. P:'\ sikt 

riiknar Kjel l Carlsson också med att man 
ska kunna köra StricS i Uppsala och öva 
mot elt StriC p:'\ annan plats i landet. 

Förm;~gan finns idag men utnyttj as inte 
eftersom rörsvarsmaktens I P-niil inti..: är 

ackrediterat för dessa ändamål. 
- Framliden Hr simulering, det iir jag 

helt övertygad om. sliger Kjell Carlsson. 

All vi kan göra misstagen i simulatorn. för 
all efterhand för fina metod iken o<.:h kunna 
genomföra uppdragen i verk I ig.heten. 

L ikasil tror j ag inte att det kommer att bl i 
s:'\ många ti ll l"Ullcn all iiva i så pass stora 
områden som moderna vapens långa skjut
avstånd kräver. 

- Kan vi sedan ansluta StricS ti l l fl yg

si111u la1orerna vid FLSC i Bromma samt 
Flyg. takt iska kommandots leclnings
systern. då ri\r liven pi loterna samt rTK :s 
beslutsfunk tion en all t mer real istisk 
övning i simulatormiljö. • 
Elever som övar i omvärldssimulatom StricS 
kan inte avgöra om de data som presenteras 
på bildskärmarna är verkliga eller simulerade. 
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RB 99 Amraam hängs på en av vingbalkarna 
inför skjutprovet i Vidsel. 

Brldcr: Peter Llallder/ 1'61sva1c1s bildbyr.l 

Kapten Fredrik Susskind från Gripens taktik
utvecl<lingsenhet. TUJAS39. blev först att 
skjuta den uppgraderade versionen av RB 99 
Amraam från Gripen. 

genomfördes som ett framifrånanfall, 
men som enkelskott, d v s en robot 
mot ett mål. Även i detta fall avfyrades 
roboten på långt avstånd varefter 
målet utförde en undanmanöver. 
Robotsystemet fungerade som förvän
tat och ännu ett lyckat RB 99-skott från 
JAS 39 kunde inregistreras. 

Genom dessa skjutningar verif iera
des JAS 39 Gripens förmåga att med 
RB 99 samtidigt bekämpa flera mål på 
långt avstånd samt att RB 99-systemet 
fungerar som avsett i de serietillver
kade flygplanen. P·O llLMSTEDT 

HÖGKVARTERETS LUrTSTRI DSllVDELNING 

Flygva pcnNyll • 3 • 2002 

Amraam i korthet 
Längd: 3,65 m 

rnamete" 17 ,8 cm 11@ • ~ 
Spännvidd: 44, 7 cm <:: fil [ W = fil= 
Vikt , robot: 157 kg 
Vikt, stridsdel: 22 kg 

Roboten används av 18 länders flygvapen. och förekommer på flygplanstyper som 
F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, Tornado. Harrier, Eurofighter och JA 37 Viggen. 
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Overleva 
0 

D w@[ffuoo~ strid 
Den internationella flygövningen Maple Flag 

genomförs årligen vid den kanadensiska bas
en Cold Lake. 

erfarenheter och kunskaper om egna och 

andras flygsystem som är livsviktiga inför 
insatser i skarpa operationer. 

Övningen genomförs med simulerade hot
mlljöer som anses ligga nära verkliga strids
förhållanden. Besättningarna får därigenom 

Sverige deltog i år med TP 84 Hercules 
och besättningar ur snabbinsatsförbandet 
Swafrap C-130. 

AV CLAES SVAHNQVIST FOTO: F 7 TRANSPORTFlYGENHET 

Tidigare i år har delar av det imerna
tionel la snabbinsatsförbandet 
Swafrap C-1 30 deltagit i övningen 

Maple Flag 35 i Cold Lake, Kanada. 
Förbandet är till större delen rekryterat 
från F 7:s Transportllygenhct i Såtenäs. 
men det ingår även personal från andra 
förband och enheter. De svenska deltagar
na i Maple Flag 35 kom i huvudsak från 
F 7, Flygtaktiska kommandot i Uppsala 
och F 21 i Luleå. 

Övningen Maple Flag är upplagd för all 
den så verkligt som möjligt ska simulera 
den hotbildsrni ljö som finns under verk
liga stridsuppdrag. Denna filosofi kommer 
ursprungligen från Unitcd States Air Forec 
övning Red Flag. Under Vietnamkriget 
framkom det all 90 procent av alla bcstill 
ningsförluster skedde under de tio förstn 
uppdragen. Red Flag och Maple Flag ~ir 

därför konstruerade för au simulera dessa 
tio första uppdrag, för all ge bc~~ittning
arna erfarenhet innan de sätts in i strid. 

Maple Flag genom fördes för f'örsta 
gången 1978 och har bara ställts in tv<' 
gånger, under kriget vid Persiska Viken 

199 1 samt Kosovokrisen 1999. I år var det 
35:e g<,ngen som övningen genomfördes. 

Maple Flags övningsområde, Cold 
Lake Air Weapons Range. är impone
rande. Det sträcker sig över 1,2 miljoner 
hektar Uämförbart med Skåne) och ti ll
handahåller ett luftrum utan restriktioner 
för fu ll stridsnygmanövrering. Det finns 
mer än 350 mål i området samt radarsän
dare och transmittrar för att simulera luft
försvarssystem. 

Maple Flag är uppdelad i tre till inne
hållet lika omgångar. J årets övning deltog 
är totalt elva nationer med cirka 330 flyg
plan. Sverige medverkade i de två första 
omgångarna . Varje omgång är på två 
veckor med totalt tio övningsdagar. 

Under omgång tvi\. där an ikc lförl'atla
rcn deltog. användes cirka 120 flygplnn. 
en av största omgångarna någonsin. 

Syftet med det svenska deltagandet i 
Maplc Flag är au i första hand ge Swafrap 
C- 130 en möjlighet att medverka i en stor 
multinationell övning. Dessutom all öka 
förmågan till interoperabilitet och träning 
i Nat o:~ procedurer. För l'lygbcsättn ingar 

lir målsättn ingen att realisti sk t öva takt bkt 
upptriidande. i såväl simulerad som spe
lade hotmiljöer, i samverkan med andra 
nationers flygsystem. 

Övningen är Nalo " Unclassi fied'', vil 
ket inneblir att det är upp ti ll respekti ve 
enhet vad som är hemligt. 

Flygplan och uppdragstyper 

De nygsystcm som ingick i Maple Flag 35 
var F-4 Phantom, F-1 S Eagle, F- 16 Figh
ting Falcon, F- 18 Hornet, Mirage FI och 
2000, Jaguar, EA-6 Prowler, E-3 Sentry. 
C- 130 Hercules och KC- 135. 

De uppgifter som flygplanen i övning
en hade var: 
BAi - Ba11/e.field Air lllferdic1io11. genom
fördes med F- 16, F- 18. M irage F I och 
2000 och Jaguar. 
CAS - Close Air S11ppor1 . genomfördes 
med Jaguar och F- 16. 
Recce - R eco1111aissallce. genom fördes 
med Jagunr och M i ragc F I . 
OCA - O./]e11si1•e air suppor1. genomfördes 
med F- 16. F- 15 och F-4. 
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Objekt som kan simuleras i StricS 
FSR890 JAS39 Övriga Fpl MLC Flyg bas FTK VÅDC 

~~~ 
~ -

~, UI 

Radiokulle 

J~ 
PS860 

1 
PS870 

MSSR 

D = Ej simulerat objekt LuLIS 

STRIC 

(,<tJ ~ 

iif.t.t J,,,. ~~-
RC LV FMIP2 

Omvärldssimulatorn till stridsledningscentralen StriC kan simulera en mängd objekt av olika typer. 

sig StricS pft elt avgörande säll. I den först
nämnda eftersträvas all efterlikna verklig
heten. l StricS används ingående värden 
som exnkt överensst~immer med verkliga 
förhållanden. även om de är simulerade. 

En luf'tbevakare eller llygstriclsledare 
som övar i StricS kan från sin posit ion inte 
avgöra om in format ionen som presenteras 
på bi ldskiirmen framför sig ~ir verklig eller 
simulerad. Denna realism gör all operatö
ren alltid kan tilliimpa de korrekta meto
derna och trycka på exakt samma knappar 
som i ett verk ligt läge. 

Hög realism 

För a ll försHirka real ismen har exempelvis 
ol ika simulerade radarstat ioner i StricS 
samma karaktäristik som i verkligheten. 
En spec ifi k verkli g radarstation som al lt id 
rångar upp vissa markekon, gör detla även 
i simulatorn. De flygplan som simuleras 
har. så långt de är kända. samma prestanda 
som i verkligheten . 

lighet och f iktion kan sMedes bl i så gotL 
som obefintl ig. 

Påverka i realtid 

Vid Strilcentrum i Uppsala finns två 
StricS-anläggningar, varav en tillhör För
svarets materielverk. Den som ti llhör F 20 
har varit i bruk sedan 1998 och anv1inds 
till all utbi lda stri l-personal bMe under 
grundutbildning och under senare fortb ild
ningskurser. 

Fysiskt best11r simulatorn av åtta dato
rer som lir sammankopplade i ett nätverk 
med tolv operatörsplatser. De som övas i 
simulatorn sitter i cu rum med vanliga 
StriC-stationcr, rummet skulle i princip 
kunna vara en skarp stridslcdningscentral. 
Det scenario som spelas i simulatorn styrs 
friln den sil kallade givardelen, som är 
beliigen i etl intilliggande rum. 

AngrSTRIC 

g 
ATCAS 

$2000 

)..j \ " Lvrb KC 

grammcring är tidskdivandc. det kan ta 
upp Li Il ell par månader för cll spel som 
pågår under flera timmar. 

För spelprogrammcraren gliller det att 
åstadkomma ett scenario som är riml igt 
och där alla skeenden 1ir så verkligheLs
trogna som möjligt. Det iir inte bara nyg
plan som ~im uleras. iiven rad iotrafik. 
information från radarstationer både på 
marken och i luften, om flygbaser och 
deras status, tele- och radarstörn ingar 
m m. Ol ika simulerade hiinclelser kan ock
så integreras med varandra. 

Men under en spel deltar också männi
skor i rollen som sk givare. Under ell spel 
har dessa en kompl icerad uppgift. Vanligt
vis rnr de ol'tn agera i olika roller och då 
giiller det all ha en bra överblick över för
loppet. liksom stor kunskap om de olika 
rollernas funkt ion för att kunna agera 
troviird igt. 

Givarna har stora möjligheter an i real
tid göra föriindringar med hlinsyn till hur 
spelet utvecklas. Exempelvis kan simule-

Den upplevda ~killnaden mellan verk -

Det mesta av de viirdcn som anvlinds 
under ett spel i StricS är förprogramme
rade och ti Il verkade i ett autonomt block 
av simulatorsystemet. All göra denna pro- rade llygplansrörelser p~verkas under spe- .... ..,.. ..,.. 
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Simulator för stridsledning 

Verklighet eller 
simulering? 

Till det nya stridslednings- och luftbevakningssystemet StriC 
finns en simulatordel som benämns StricS. Här kan personal 
oavsett befattning inom systemet tränas på sin ordinarie 
funktion och där miljön överensstämmer exakt med verkliga 
förhållanden. 

Alla ingående parametrar är simulerade, men det är omöj
ligt för den övade att skilja från verkligheten. 

AV PETER LIANDER 

i 
,) 

~ 

. .. 
b V 

\;1 Lf 

V
id F 20 i Uppsala finns en avan

cerad simulatoranläggning kallad 
StricS, som används för utbi ld

ning av al l personal inom Stri l, dvs luftbe
vakning och flygstridsledning. Den har 
utvecklats parallellt med och som en del 

av konceptet StriC. dvs det nya stridsled
n ingssystem som success ivt tas i bruk 
inom flygvapnet. 

StriC kan beskri vas som ett nav med ell 
stort antal gränsytor där information från 

radarstationer, flygbaser, flygplan, staber, 

luftvärn, civi l llygledning etc samlas. Det 
är den verkl igheten som ska simuleras i 

omviirldss imulatorn Stri cS. 
J ~imfört med en flygsimu lator ski ljer 

I 

.J-

1,,...., 

Cl 

~ 

Händelserna som pre
senteras i omvärlds
simulatorn StricS kan 
påverkas av så kal
lade givare. 
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SEAD - Suppression of e11e111y air de.fen
ces, genomfördes med F- 16 och EA-6. 
AWACS - Airbome waming (lnc/ co111rol 
system, genomfördes med E-3 Sentry. 

AAR - Air ro air re/i1elling. genomfördes 
med KC- 135. (Boeing 707). 

TRS - Tactical res11pply. genoml'ördes med 
C- 130 Hercules. 

EW - Elec1ro11 ic wmfare, genomfördes 
med EA-6 Prowler. 

Uppdrags planering 

Planeringen av uppdragen leds av en 
Packige Com111a11der (PC = insatsledare) 
som har samtliga resurser lil l sill för l'o

gande. 
Va1je övningsdag innehåller en huvu

duppgift som insats ledaren ska lösa. Detla 
kan vara uppgifter som att bekämpa luft
värn ss tällningar, siikra luf'therravälclet, 

skydda transportuppdrag eller att skära av 

elen tiinkta fiendens logistikkeclja. 
Varj e förmäga har en egen Co11111w11der 

som lyder direkt under PC. I svenskt fall 
var detta Transport Comman.der. T C. 

Under denna övn ing l'ick Sverige bemanna 
ro llen som T C vid vartannat företag. 

Planeringen av uppdragen pågick i stort 
setl kontinuerl igt under veckan. Det l'lögs 

två företag per dag, med cirka 90- 100 
fl ygplan per företag . 

Planeringscykeln såg ut som följande: 

• 1300L ( lokal tid) siinds en ATO (Ai r 
Tasking Order) ut för nästa dag saml en 
ACO (Air Co-ordination Order). 

• l 300L sänds även eu u1kas1 ul på näst 
niista dags ATO. 

• 1430L kallar Packigc Commander ti ll 
" Initial AssignmenL Meeting'' och 
··1 ntell i gent Brief ing" . Närvarande är 

bc fö lhavarc för respcklive förmåga med 

stödpcrsonal. Syrtct med mötcl är all ge en 
1idsplan för planeringen samt en möj lighet 

till "brainstorming''. 

Efterm iddagen består sedan av planer
ing och möten för att kunna lägga planen 
för morgondagens förm idclagsrlygning. 

Samtidigt genomför eftermiddagens 

Package Commander sill uppdrag. 
Omedelbart efter uppdragel tar han emot 
en ATO för niista dag. Uppdraget planeras 
på morgonen samm a dag som det ska 

genomföras. Detta innebär au det kontinu
erligt pilgfir planering av uppdrag. 
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Två Hercules i samver
kan under övningen 
Maple Flag i Kanada. 

. 
Flygteknikern löjtnant 
Henrik Bergman redo 

för start. 

Underättelseofficeren 
löjtnant Camilla Piiri
mets ger information 
om det kommande 
övningspasset över 
CLAWR, Cold lake Air 
Weapons Range. 

-
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En av de svenska besällningarna som deltog i Maple Flag. 

) 

30 

Artikelförfatlaren kapten Clas Svanqvist pla· 
nerar nästa pass. 

En av de amerikansl<a F-16 Fig/lting Falcon som tillhörde 
Maple Fl;ig-övningens motståndarsida. 

Lastmästarna löjtnant Pär Svensson och kapten Jesper 
Schleimann-Jenssen poserar framför TP 84 Hercules. 

Anflygningen mot 
banan på Cold 

Lake sedd från en 
annorlunda vinkel, 

utkil<splatsen i 
förarkabinens tak. 

E.n svensk TP 84 
He,.cules parke· 
rar efter ett av 

Mirage 2000 
från Franl<rike 
på Cold Lake. 

Skogsbränder härjade pa 
många platser i övningsområdet. 

I) 
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I framtiden kommer det bli allt vanligare att öva i simulatorer. 
Illustrationen visar en Ide om hur flyg- och ledningsslmulatorer av 
ol/ka typ kan kopplas Ihop I ett nätverk. 111us1reHon: Kicll srrom 

Simulator 

Flygplan 

F4 

Simulator 

Flygplan 

F 21 

FRÖS ÖN 

LULEÅ 

elev i ell av fl ygplanen. Genom all koppla 
ihop simu latorer med en stridsled· 
ningscentrnl skulle delta kunna lösas på 

följande sföt: 
• En elev i ett flygplan. 

• Tre instruktörer i varsin simulator. 

• En strids ledare som leder eleven i luften 
saml instruklörerna i simulatorerna. 

• Fyra simulerade mot ståndare och en 
simulerad stridsledare som leder dessa. 

Vinsten ligger i minskad kostnad efter
som färre llygplan används. Instruktörer 
på andra flottiljer kan vid behov anviinda~ 

i simulatorerna. Större chans all passet kan 
genomföras fu ll t ut eftersom inga fl ygplan 
kan g{1 sönder. Mer rlcx ibell upptr~idande 

på målet el"tt.:rsom det inte behöver re~trik 
tioner som övningsområdets begrlinsning 

samt all flyga ut ti ll ell utgångsläge. Detta 

ger all fl er kontakter kan triinas under ett 
pass och ger eleven större övningsutbyte. 

Det sku l le kriiva en anpassning i rlyg
planen för all sensorer wm länkar. radar 
och radarvarnare ska kunna kommunicera 
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med de ~i mulerade enheterna. Dessutom 
behöver St ri - lii nken anpassas för att sk i eka 

nya data upp till flygplanet. 
Del lir dessutom en fl ygs:ikerhetsfrtlga 

eftersom det kan vara svilrl att ski lja mel

lan vi lka objekt som iir simulerad och 
vi lka som lir verkliga. En situation dlir en 

elev i ell verkl igt fl ygplan försöker und

vika en kollision med eu simulerat objekt 
Ur oacceptabel . 

Trots detta överväger nog effekterna av 

denna typ av träning de wtlrighcter och 
ri sker det sk ulle innebiira. Med en fram

tida hjälindisplay kan Lom de simulerade 

objekten presenteras visuellt i hjlilmen för 
eleven. 

När verkligheten är bäst 

Även om simu latorer kan anviindas ti l l 
avancerade övningar kan de aldrig hel l 

ersätta verkl ig flygning. Exempel på pro
blemområden lir bland annat: 

• När/11jis1rid. Avsaknaden av g-krafter 
som begrlinsar pilotens agerande gör all 

felaktiga bcleenclen kan 1riina~ in. Bland 
annat li r det i verkligheten svårt att vrida 

p<1 huvudet under höga belastningar. Om 

Ordförklaring: 
Distribuerad simulering. En simuler· 

ing där de deltagande enheterna är 
spridda geografiskt och kommunice

rar via nätverk. 

Syntetisk omvärld. Den omvärld som 

simulatorerna arbetar i. Består av 

fys ika liska objekt som mark, mot· 
ståndare. egna fordon och väde r. 

Dessutom egenskaper som IR-s igna
turer och radarreflektion för att sti· 
mulera simulerade modeller av radar 

och NVG samt signaler som radar och 
radio. 

DIS. Distribuerad Interaktiv Simu· 

lering. Protokol l för att kommunicera 
mel lan två simulatorer. 

HLA. High Leve! Architecture. Ersätta
re til l DI S. Standardiserat sätt att 
skapa nya protokoll för att använ

darna ska kunna definiera de signaler 

som behövs skickas mellan simulato· 
rer i en övning. 

eleven i en simulator liir sig all hlimta 
information från en del av kabinen som 

man normalt sett inte anviindcr i luften ger 
det negativ träning. 

• Låeflyg11i11g. Upplösningen på de visu
el la sys temen klarar idag inte av lågllyg
ning ptl ett realistiskt sii ll. 

• L1~(tw11k11i11g. De flesta simulatorer av 
högprestanclaflygplan som JAS 39 har 

inget röreb esystcm pga svilrighcten all få 
röre lserna all övcrenssliimma med den 
bild som visas. Del ger all del iir svilrt all 

simulera krafter i horisontalplanet och ele
ven märker inte a ll han åker fram och Li 11 -
baka fOrr;in det syn\ visuellt. Dock kan 

procedurerna fram til l sjiil va lufllank
ningcn med fördel Lrlinas i simu lator. 

• Fomw1io11.1}7yg11i11g. Al l typ av presen
ta! ion av föremtl l ~om befinner sig inom 
cirka tio meters avstånd krlivcr n;,gon typ 

av trcdimensionel I visning (3D). Del bör
jar komma produkter som klarar clct. men 
de ~ ir för närvarande mycket dyra. e 
ARTIKELFÖRFATTllR(N AR FLYGINGENJÖR 

VID F 7 I SÅTEN~$. 

19 



..,. .... ..,. samordnas? Vi lka anl i.iggningar ska göra 
vad'! 

8 

• f11 1·e111eri11g av nuvarande simula10ran

viindning och framtida behov. Detta i'ör an 
vi sk<l veta exakt vad vi har och hur del 

anviinds för all i l'ramtiden !..unna ;\tcran

vLinda teknik och få en totalanviindning 

som iir biittre iin idag, cl;' va1je 'YSlem 
anviinds för sig sjLilv. 

• /\11l'ii11dw ;~mpp för all 'prida kunskap. 
Möten diir anvLindarna kan sprida sina 

erfarenheter. Resultatet rn' n dcs'>a möten 

kommer all sprida!\ i !'orm av rnötesprnto

kol L nyhehblad och vi;i e-post. 

Tekni sk samordning diir re ... pck Li ve 

sy\Le111 111 t1ste anpassas för all !..unna 

anvlindas i en ge111cns;1 111 triiningsrniljö: 
• Di.1·1rilmemd simulering. I lur ska simu

latorerna kunna koppla'> ihop? Finns det 

ett behov, eller löses denna typ av triining 

biist i luften? En gemensam ini'ra:,,trul-. tur 

ba;cral på FM I P-1liit? 

• Taklisk 01111·iirld. 0111 taktik ska kunna 

triinas må,te mode I ler <1v motståndarens 

utrustning samt cgna vapen och sensorer 

byggas. Dcs~a mode I ler måste sedan 

anviinda' i samtl iga anliiggningar om det 

ska kunna vara miijligL att verifiera alt den 

hotbild som '>ystemcl!\ dc~ i gnats för Hvcn 

iir den som del triinas mot. Ett ston pro

blem i detta omrf1de iir sdretcs;kravcn. 

Dock 1111\stc utbi lcln ingsbehovc1vLigas11101 

önskad sekretessni vå. 

• Visuella syste111. Ett visuellt sy~tcm kos

tar mycl-.ct v id inköp. Dock iir inköpskost

naclcn oftasl bara en brilkdcl av vad det 

kostar :1 11 unde1foil la samt all ta fram data

baser för l ex nya stricl \omr;,den vid en 

internat ioncll insab. Genom alt sä många 

simulatorer ~om miijl igt kan han lera ett 

ge mcmamt clataba \ format kan visuella 

Simulator 

Simulator 

Flygplan 

F 17 

databaser återanviindas. Framstegen pt1 

TV-spc ls111ark11aden har lell till all en van

l ig hemmadator har kapaci tet som de 

dyraste militära systemen för bara fem år 
sedan . 

Samordning av v isuella databaser och tak

tisk onw iirld är ett m:h te om distribuerad 

simulering ska kunna genomföras så att 

al la deltagande simulatorer har samma 

uppi'allning om hur onwiirlden ser ul. 

En vision om framtida simulering 

För att lösa det kommande trän ingsbeho

vet finns endast en möj l ighet och det iir att 

t il l stor del anviinda sig av simulcringsba

serad trLining. A tt 1-.oppla ihop simulatorer 

mot simulatorer. simulatori.!r mot riktiga 

enheter samt simulatorer mot lednings

systemcn. För att klara delta 1m'1ste dock 

ett antal praktiska problem lösas: 

• '1!fi·as1rn/..111r. Det måste finnas ett niit

verk mellan samtliga simulatorer där 

övningar kan bedri vas kontinuerl igt. 

Anti ngen som \eparata övningsscenaricr 

el ler som ett kontinuerligt g~ende scenario 

tHir deltagande simulatorer kan koppla in 

Simulator 11 Simulator 

Flygplan 11 Flygplan 

F 7 11 FLSC -

---

Simulator 

Strids
ledning 

F 20 

STOCKHOLM 

sig vid behov. Jiimför motsvarande spelda

tabaser pi't Internet diir tusentab deltagare 

hela tiden kopplar upp sig och delt ar en 

stund i en kontinuerligt gående övning. 

• Ko1111111111i/,01io11srJro10/.:oll. De olik a 
simulatorerna måste ha ett gemensamt 

prot.okol I eller språk för all kunna kom

municera sinsemellan. Deua innebUr att 
skicka information om ol ika typer av hHn

deb cr som t ex avfyrning av vapen eller 

posi tion på egen farkost. Det finns redan 

idag standard iserade protokoll som DIS 

och HLA. 

• Sy111e1is" 0111g i1·11i11g. De ol ika simulato

rerna måste ha samma uppfattning 0111 hur 

omviirlden ser ut. Visuell databa~ för 

öv ningsområden. modeller för radarsimu

lering. tak I iskt beteende på motst{indarc 
och simulerade egna objel-.1 m m. 

För att ta ett prakti skt exempel. Niir v i idag 
triinar elever i indirekt samverkan med 

JAS 39 el ler JA 37. cHir piloterna kommu

nicerar med varandra via flygplanens data

l;inkar, kan clc1 ta upp till ått::t flygplan med 

pi loter och tv<'\ stridsledare för att triina en 
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Genomförandet av uppdragen 

Dagens uppdrag (package) bö1jar k lockan 

06.30 eller 12.30 med en gemensam sam-

1 ing för de deltagare som ska övas. 

Agendan presenteras och börjar med 

niirvarokontro ll. De namn som används på 

respektive enhet rår en osökt att !Unka på 

filmen Top G un. l-l iir finns namn som 

Weasel. Thunder. Samurai. Pastis. Ghost. 

Cowboy. Razor m fl. Dett a iir e11 vU I 

ti lWmpat system inom Nato och de delta

gamle enheterna vet t ex vad Samurai har 

för llygplan och uppgifter. 

Vi svenskar har inte samma typ av 

"callsigns''. Övningsledningen skapade en 

åt os:,. "Sama". Ett namn som gav upphov 

Lill en slogan, "Santa always deli ver''. 

NHr alla deltagare iir inräknade. går 

me1coro logen igenom dagens fl ygviidcr 

och direkt efteråt tittar man på övning~om

rådet och dess rcstriktioner. 

Eftersom del har varit viildigt 1orrt 

under hela våren. var det stora restriktio
ner i övningsområdet p g a bränder. Vid 

övningens slu t var halva övningsomri'tdct 

avstiingt av denna orsak. Detta berodde 

doå inte på Maple Flag, det hade brunnit 

i området hela våren. Kanadensarna iir 

vana att hantera problemet, men det tar tid 

och iir resursl-.rävande. 

Det finns iiven en punkt för ATC 

(flygledaren) på agendan. de tar upp hur 

verksam heten ska gå till på fl ygplatsen 

samt vilka radiokanaler och frekvenser 

som ska anviinclas. 

ATC har en stor uppgirt all lösa niir det 

tilliimpas ' 'Si lent Launch ... vilket innebiir 

all samtliga rlygplan startar radiotysl. 

.. Si lcnt Launch .. lir en taktik som kan ge 

ett överraskningsmoment gentemot mot

ståndarna. då man allt id måste fiirviinta sig 

all det påg1\r någon Lyp av spaning/sig

nal span ing mot en krigsrl ygbas. Det iir 

imponerande niir c irka I 00 J'lygplan startar 

inom 30 minuter - helt radiotyst. 

Niir viider, övn ingsomr:klct och ATC iir 

avklarat. Lar PC över \ amtidigt \ 0111 B

sidans deltagare liimnar bri efingcn. N u 

Den färdiga l ö~ningen på uppdraget pre

senteras i en svindlande fan. si't det giiller 

att hänga med. PC tar hjiilp av sina under
stiillda benilhavarc för att presentera hur 

t ex SEAD eller transpo11flygct ska lösa 

sin uppgifL. 
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Niir detta är k lart avsluta\ bric fingcn 

o f'last med en li ten filmsnutt eller ell 

skiimt. 

Karakt [iristisl-.t rör dessa genomgångar 
lir all de genomsyras av effekt i vi tet och 

flygsiikcrhctstänkandc. 

Realistiskt scenario 

Flygningen i övningsomr<'lclet sker enl igt 

tak tikens grunder. För all överleva kriivs 

uppmärksamhet och en liimplig taktik . Om 

man gör för många mis~tag si't kan man 

riikna med au bli simulerat bekiimpad. 

De som simulerar B-s idan iir 1ill stor 

del fr;'n USA och kallar sig US Aggres

sors. De åker runt på de oli ka Flag

övningarna och använder mestadels F- 16 

Fighting Fa lcon. målade som Su-27 och 

MiG-29. 

B-sidan bestilr Uven av övade l uJ'tviirns

enheter f'rån olika Nato- liinder. 

TrnnsportJ'lyget iir viilcligt beroende av 

att det banas väg för sitt uppdrag. Jakt rl yg 

skyddar. attackrl yg ~ lå r ut markhot samt 

telekrig stör ut radar och sen;orer l'ör mot

ståndaren. 

I ell !\CCnario som använts i Maple Flag 

35. iir transponflyguppdragcn o ftast ~ k 
··11 VAA - High Val ue A ir J\ssets··, v ilket 

innebiir att de ska skyddas ti Il va1je pris. 

Debriefing 

Niir uppdraget är genomfört ~ker en utviir

dering inom respektive förmåga. Diirefter 

sallllas alla i storf'orum <far PC g•'r igenom 

uppdraget och ut viirdcrar. Även B-s idan Ur 

med och ger både ros och ri s. 

Erfarenheter fr;'n gårdagens flygningar 

finns ute in för niista dags fl ygningar och 

tilHilllpas direkt. Snabb feedback och tak

ti kanpassning. 

Under övningen pågår stiind ig1 planer

ing och genom förande paral lellt. vi lket 

gör all övn i ngsutby tet bl i r opl i mera I. 

Telllpot iir mycket högt och siitter de 

sven!\ka besiittningarna på prov i bl a eng

elska, flyg1erminologi och tak1 ik. 

Planeringen och flyg verksamheten som 

genomförs under övningen speglm vad 

!'.Om har anviinL~ under större operat ioner. 

såsom i Kuwait , Kosovo och A fghanistan. 

Eft ersom övningen pågår under tio 

dagar ge~ möjlighet att taktikanpassa snmt 

all dra lärdom l'riin mi ss tag. v ilket lir 

mycket g ivande. Det simulerade hotet i 

övningsomr~det iir extremt högt och en 

C- 130 Hcrcu les i ell s~dant omr~de lir 

mycl-.et sårbar. 
Transport n ygresurserna måste ...:11nar

beta med de olika ··co111111a11ders'" för att 

siikersLiilla all man blir skyddad under 

uppdragen. De11a kan innebiira all det 

måste bcklimpas mi't l liing' flygviigen samt 

stöd med störning od1 jaktskydd etc. 

BekUmpningar ii r inte ovanliga. men 

det tillhör iivningen. Det skapar en Hirdom 

av vad sy~temen klarar och för vi lkct stöd 

som erfordras v id olika uppdrag. 

Kunskap och materiel 

Sverige stLil lcr transportflygresurscr i form 

av Swafrap C- 1'.\0 till det internationella 

samfundets rörfogande, eft er ett beslut av 
Sveriges riksdag. I verkli gheten kan detta 

innebiira all Swafrap C-130 slills in mecl 

myd ct kort va rse l. 

Dagens rl ygsystcm iir avancerade, men 

planeringen görs iindå på lavla och karta. 

Det iir denna met.odik och kunnandc som 

iir livsv ik tig att ha om man ska delta i 

skarpa operationer. Övningar typ Red Flag 

och Maple Flag ger besHttningarna erfa

renheter som inte kan erhi" las vid övning

ar i Sver ige. Diirför iir svenskt deltagande 
i dessa internationella storövningar nöd

vändigt för att det svenska förbandet ska 

vara trovlirdigt. 
Det lir inte den solll har di.!n biista mate

rielen solll v inner - det iir den som biist vet 

hur man utny ttjar sin materiel saml vad 

man behöver för stöd under ol ika uppdrag. 

Nlir del viil kommer ti l l genomförandet 

skiljer del sig mycket mellan o l ika Hinder!\ 
materiel. Vissa har hjälmsikte. dataliinl-. 

och BVR-kapacitet m m. Del som Hr v ik

tigt för Swafrap C- 130 tir att kunna kom

municera med andra Wnders enheter och 

ledning),system . Hiir fö r krii vs en Nato

kompntibc l radio med hoppl'rckven~er 

~amt Nato-kompatibelt igenkiinning'- och 

idcntil'ieringssystem (IK/ IFF). Men dessa 
funktioner saknas i våra svenska TP 84 

Hcrculcs. • 

ARTIKEJ.FÖRFATIAREN ÄR KAPTEN VID FTK I UPPSALA. 
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En flygräddningsepok är över 

Super Puman 
lämnar Visby 

In verkligheten? 

Den mesc avancerade simulatorn till JAS 39 finns i Gripen-centrum vid F 7 i Såtenäs. 

niv!\ taktik n!\s. Detta övas redan idag p!I 
FLSC i Bromma samt i JAS 39-simulalo

rerna vid F 7. 
En simulator Ur oftast den enda möjlig

heten 1ill lriining av momenl som lir far

liga, dyra eller belagda med sådana sekre
tesskniv all de inlc kan ut föras i rrcds1id d!\ 
de skulle avslöja pre~Landa eller takti k. För 

att citera Dr Ed Cook vid US Federal 
Aviation Administration: 

.. I ell riktigt flygplan kan du endast 

simulera t r~iningen, i en simulator kan du 
göra del p!\ riktigt" . 

Dv s i luflen anvUnds oftast simulerade 

FlygvapcnNytt • } • 2002 

vapen som handgreppsmlissigt sk iljer sig 
en del från de riktiga. Eu m!\1 som Lrliffa~ 

finns fortfarande kvar och kan påverka 
övningsscenariot. I en simulator anvtincb 
skarpa vapen och motståndaren blir ~ka

dad eller utslagen av en trLiff. 

FTK samordnar 

FTK har av Högkvarteret fåll uppdrag all 

~amor<lna flygvnpnels simulatorer samt alt 

leda verksamheten p•' DFS - Dynamisk 
Flyg Simulator i Linköping. Uppdraget 

leds vid FTK av överstelöjtnant Christer 

O lsson. Samordningsarhclet ska leda till 
dels generella mål. del s till kostnads

minskningar på tekniknivå genom att 

framtagen teknik kan åternnv lindns i nera 
anliiggningar. 

Ell antal gcnercl In m!\lsUllninga r ska 
lösas: 
• Målhild rör simulatoranvändning kopp

lat mot de ~tora målbilderna i nLitverksba
serat försvar och internationella insatser. 
Hur ska simulatorer nnviindas för a lt träna 

personal mot dessa uppgifter? 

• Led11ing.utmkt111". Hur ska träningen lill' lill' lill' 
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Simulatorernas betydelse ökar 

Blir simulering 
Simulatorer kommer att få allt större betydelse för Försvars

maktens verksamhet. Med olika typer av simulatorer sam
mankopplade i nätverk, kommer komplicerade övningar med 

flera deltagare att kunna genomföras i realtid, oavsett de 
övades geografiska placering. 

Verkliga miljöer kan simuleras med stor realism och det 

blir också möjligt att samverka mellan verkliga flygplan i luf
ten och simulatorer på marken. 

AV BJÖRN RYSTEDT 

E
n~igl F.örsvar:smaklens nya ir~rikt
nrng finns fyra hu vuduppg11ter: 
väpnat angrepp, Lerriloriell integri

tet, internationella insatser och stöd ti ll 
civila i samh ~i llet. Dessa nya uppgifter ger 
upphov till en hel de l nya träningsbehov. 

Vid internat ione lla insatser kommer 
svenska förband au skickas utomlands till 
etl område de tidigare ald rig har varit i och 
agera i en hotmiljö som de tidigare a ldrig 
har möu och som dessutom är okänd innan 
uppdraget ges. 

Svenska trupper m11ste ges möj ligheten 
att träna i en miljö som motsvarar de l ope
rationsomräcle de ska sändas till tillsam
mans med de övriga förband som ska del
taga och mot ett hotseenario som motsva
rar aktuell hotbi ld. Internatione ll t kallas 
denna fönn11ga Mission Rchersal, d v s att 
uppdraget kan utföras i simule rad miljö 
innan det genomrörs i verkl.igheten. 

De övriga uppgifterna kommer att lösas 
inom det s11 kallade nätverksbaserade för
svaret - NBF. Sensorer kopplas ihop och 
ger data om omvarlden till lednings
system, dlir led ningsorgani satio ncn tar 
beslut om vi lka vapenbärare som ska sät
tas in mol olika typer av mål. 

Detta är dels eu lcdningsproblcm au 
kunna hante ra denna infonnationsmängd 

samtidigt som att kunna använda vapen
systemen pil ett optimalt säll . Det är även 
ett problem på den enskilde soldatens nivå 
eftersom tillgången til l en stor mängd 
information ger möj lighet för en fänrik all 
falla sekundsnabba beslut som tidigare låg 
pil generalsnivå efte rsom han var den ende 
som hade överblick på hela slagfältet. 
Svenska trupper måste ges möjlighet att 
trkina tillsammans, men dessutom måste 
ledningsorganisationen ges möjlighet all 
leda dessa trupper. 

Dessa uppg ifter ska dessutom lösas 
med hell ny materiel. Ibland t o m mate riel 
som enbart är inköpt i studiesyfte för all 
det ska vara lältare att hiinga med i den 
tekniska utvecklingen. vilket medför att 
det är svårt att få tillgång till utrustning all 
öva med. 

Frågestä llningar som uppstår ii r: Hur 
ska vi i framtiden ut bilda vår personal? 
Vad kan tränas i verkligheten och vad 
måste tränas i simu lerad mi ljö? 

Flygvapnets simulatorer 

Flygvapnet har länge varit den del av 
Försvarsmakl en som använt mesl simula
tore r, i första hand för att utbilda pi loter. 
Dessa simulatorer har framför allt använts 

för att utbilda P'' nivåerna sy.wem!ia11dlw
l'et11de inklusive nödträning samt stridsrek
nik ink lusive vapen- och scnsorhantering. 

Nya tekniker medger att andra funktio
ner Un piloter l riinas: 
• Genom att koppla simulatore r mot led
ningsfunktioner kan även personal på en 
högre nivå tränas samt au dessa simulalO
re r kan anviindas på samma sätt som elen 
skarpa utrustningen i det niitvcrksbascradc 
försvaret. 
• Genom all koppla ihop simulalOrcr i en 
gemensam taktisk omgivning kan flera 
elever tr~inas samtidigt och även träning!>-
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För första gången sedan 1960-talet finns det inte längre 
någon militär räddningshelikopter fast stationerad i Visby. 
FlygvapenNytt var med på en av de sista räddningsövning
arna innan det civila Norrlandsflyg övertog uppdraget. 
AV PETER LIANDER 

E
n mi lit ~ir rUddningshelikopter base
rad pil Gotland har under flera 
decennier varit en självklarhet. 

Men i en tid präglad av förändringar gäller 
inte det liingre och omprioriteringar av 
Försvarsmaktens helikopterresurser har 
bland annat gjort all baseringcn dragits in. 

Gotland blir förvisso inte utan rädd
ningshelikopter, clt avtal har slutits mellan 
Sjöfartsverkct och det civila helikopter
företaget Norrlandsflyg. 

Ursprungligen var det flygvapnet som 
började basera en räddningshelikopter på 
ön. Sedan 1967 har baseringen varit fast 
och det var dåvarande Svea flygkilr, F 8, 
på Barkarby som hade uppgiften. 

För personalen innebar del att man 

Magnus Persson, Martin Frick, Mikael Del/rud, 
Björn Zacharoff och Wil/1elm Jungwart ingick i 
en av de sista beredskapsbesättningarna på 

turades om att veckov is ha beredskap dyg

net runt. Helikoptern av typ HKP 4 kunde 
scrvas i en mindre hangar. Sedan F 8:s 
ncdlliggning 1974 är det mestadels bcsiitt
ningar F 17 i Ronneby som har hafl 
Gotland som en naturlig del av sin vardag. 

Totalt har 2362 skarpa riidclningsupp
clrag utgillt från Visby-basen. 

Två larm i veckan 

FlygvapcnNylt passade pil au besöka 
Visby-basen under en av de sista bcrecl
skapsveckorna. På plats fanns flygvape
nofficerare fr:'ln andra helikopterbataljo
nen och dess SA R-kompani Uppsala. 

De fem bcsättningsmedlemmarna går 
klädda i sin flygutrustning. Det är piloter
na major Björn Zacharof'f och flygingen
jör Magnus Persson, systemoperatören 
kapten Mikael Dellrud, färdmekanikern 
löjtnant Martin Frick och den värnplik
tige ytbärgaren Wilhelm Jungwart. 

Det framkommer snabbt att alla trivs 
med bäclc sina jobb och Gotlandsbase
ringen. De klinncr att de utgör en viktig 
resurs för hela samhället. Til l nackdelarna 
hör att vara borla hemifrån och fam iljen 
under en hel vecka. 

En l-IKP 10 Super Puma, står full1<1nkad 
och starklar i en hangar, som även rymmer 
en sektion med kontors- och sovrum. Det 
förekommer ingen militiir flygvcrksamhcl 
i området denna dag, men eftersom man 
iiven har sjörHdclningsbcrcdskap är bcrccl
skapsniviln satl till 15 minuter. 

Under icke tjänstgöringstid är kravet att 
besättningen ska vara på basen inom 45 
minuter. 

Gotland. Bilder: Poler Llander/Försvarers b1ldbyrå Under åren pil Got land har åtski lliga 
fl ygriiddningsinsatscr genomförts. Mag- ..,.. ..,.. IJI. 
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nus Persson visar två böcker med anteck
ningar om de senaste årens uppdrag . 
Positionerna för alla insatser finns marke
rade med nålar på två stora väggkartor. 

Insatsfrekvensen har av naturliga skäl 
skiftat, men han uppger att i genomsnitt 
larmas helikoplern cirka tvi\ gånger i 
veckan. Tiden där emellan ägnas åt egen 
träning, utbildn ing och övningar, liven i 
samarbete med sjöräddnings- och sjuk
v'1rctsenheter. 

Vinschövning 

Denna dag slår en vinschningsövning på 
nygprogrammel. Den ska ske i samarbele 
med etl mindre sjöriiddningsfartyg. 

Fiirdmeknikern Martin Frick bogserar 
ut helikoptern till den lilla startplattan, 
hesiiltningen går ombord, motorerna star
tas och snarl är vi i luften. Del lilla farty
get ligger och gungar på vftgoma några 
kilometer utanför Visbys hamn och pilo
lerna har trots gråvädrct inga problem all 

lokalisera elen visuellt. 
Det blåser från sydväst och efl er an

flygningen hovrar he likoptern på 40 fots 
höjd och med nosen mol vindriktningen 
strax akter om fartyget. 

Mart in Frick förebercder vinschningen 
genom att öppna eten stora sidodörren. I 
vinschen hänger en styrlina med en tyngd 
i änden som firas ne r till fa rtyget och 
fångas av en bcslittningsman. 

Färdmekanikern tar in vinschens krok i 
kabinen. Därefte r hjälper han FV-Nytts 
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GTU-eleven Johan Sparrdal: 

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

/IV PETER LIANDER 

F
lygvapenNyt t möte r fänrik Johan 

S1Jarrdal när det bara lir ni\gon 

vecka kvar till examen för de n 

grundläggande takt i ska utbildningen, 

GTU. I lur skulle du vilja karaktärisera 

denna del av d in utbi ldning? 
- Det är g ivande och stimulerande. Det 

lir en otro lig utveckling hela tide n och man 
hinner knappt re llektera över det. Man 
förs tår nog egentligen inte riktigt hur myc
ke t man utveck las förrän man ~tannar upp 
och verk ligen tiinker efter, säger Johan 
Sparrdal. 

Inför GTU hade han hört äldre kolleger 
beriilla om vad de gjorde under utbild
ningen och han såg fram emot all bötja 
kursen. 

- Med tanke på vad man be fann s ig då. 
verkade det där med luftstrid väldigt svårt. 
ell stort steg all ta. Det kanske det är också, 
men det går ju bevis ligen J"astiin utbild
ningen iir väldigt komprimerad under e1t 
halvår. 

Även om ut bi ldningslempot är högt 
tycker Johan Sparrdal inte att det har gått 
fö r fort.- Det är ju inte meningen att man 
ska bli superduktig på allt , utan mera all 
man ska fä e n inblick i olika moment. 

S tockholmaren Johan Sparrdal har 

trivts utmärkt under GTU:n, med Uppsala, 
lärarna och all t som hört till kursen. 

- Det har varit flygning och idroll hela 
tiden! 

Vad har varit roligast? 
- Svårt all säga, men lu flstridspakctel 

~ir väld ig t roligt och g ivande. Det lir 
mycket man måste hålla reda pä. man 
måste ha god kommunikation inom rote n, 
separationsansvar. tänka på höjd . fa rt, atti 
tyd. g-belastning och allt annat. Det har 
varit jättek ul. 

Han niimner också skjutningen mol 
markmål. 

- Del var också vtildigt intressant, det 
hände ju någont ing cWr ute på vingarna när 
man kom med roten och sköt övningsra
keterna mot ml\ let på Rossholmen. 

Roteflygning på låg höjd gjorde också 
intryck på honom. han nämner att det var 
en annorlunda känsla. 

Friare roll 

Pli frågan om vad som har varit svårast 
tänker Johan Sparrda l efter en stund innan 
han svarar: 

- I bö1jan av luftstridsdelen var det 
ganska ovanl all tiinka på g-belastningcn. 

Under de n grundläggande rtygutbild
ningen var del mera att. man sk ulle håll a de 
värden som var förutbestämda innan pas
set. Under GTU är det annorlunda, dlir får 
man ramar för fartområden och höjdskikt 
inom vi lka man i pri ncip kan manövre ra 
hu r man vill för att lösa uppgiften . 

- Det var Wll all koncentrera s ig för 
mycket på t ex målet och då missa all kon
tro l lc ra höjden fartmlitarcn eller kanske g
bclastningen i en nedåtgående manöver. 
Men ju mer man övade desto snabbare 
blev blickarna och därmed kontrollen över 

flera saker samtidigt. Men jag upplever 
inte att något har varit svårare än något 
annat. 

Har du hamnat i någon farlig s ituation 
under lu ftstrid? 

- Ja, det har varit några obehagli ga 
lägen när jag har tappat kontakten med de 
andra fl ygplanen, då jag bara har dragit i 
spaken för a ll snabbt komma däri från . 
Man ska egentligen inte behöva hamna i 
sådana lägen. men del händer ju. Då får 
man ta kontakt på rad ion och säga vilken 
kurs och höjd man går ut på, de andra går 
då rakt ut på kurs oc h man får återsamla 
innan övningen kan fortsätta. 

Flyger Viggen 

Artike lförfattaren mötte för något år sedan 
några av Johan Sparrdals kurskamrater när 
de tillade på en Viggen-uppvisning. De 
kons tate rade då att de a ldrig skulle få flyga 
Vi ggen, de va r inplanerade all fl yga 
Gripen direkt efter GTU. 

Men omplancringar är inget ovanligt 
och nlir FlygvapenNytt liimnar pressarna 
flyger de tio eleverna i Johan Sparrdab 
kull in sig på - just det, Viggen. 

Det kan tyckas vara en besvikelse att få 
flyga gamla Viggen nHr den toppmoderna 
Gripen finns. Men Johan Sparrdal ser fram 
emot att ni flyga Viggen, Gripen riiknar 
han med all flyga llingre fram i karriäre n. 

- Ja, det ska bl i kul. Det blir den senaste 
versionen JA 37D och de n silgs ju vara rlill 
så bra, i alla fa ll systemmässig t. Vi bötjar 
med sex månaders inflygning som följs av 
den grundläggande tlygs lagsutbi ldn ingen. 
Fyra av oss gör den på F 2 1 Luleå, vi 
övriga blir placerade vid F 4 pli Frösön. 

• 
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redaktör all ta på sig selen och kopplar fast 
den i kroken. Visar med tecken att jag ska 
sätta mig pä golvet, med benen över kan
te n. Till vänster om mig sillcr operatören 
Mikael Dellrud. som manövrerar helikop
tern i längd- och s id ledd med e n joystick. 
Jag nickar nlir de två besLittningsmänncn 
gör tummen upp, titt ar upp mot vinschen, 
ser hur linan sträcks och känner hur jag 
lyft s utåt och lkimnar he likoptern. 

Åker ne råt i ele n kraft iga rotorvinden. 
stundtals roterande, och hlinger med arm
arna tält längs kroppen och händerna sam
manhällna över magen. Titlar ne r mot far
tyget och ser hur besällningsmannen käm
par med att dra i styrlinan för all jag ska 
komma rät.I. Jag anar snart all han är ovan. 
för det är ingen rak nernird som sker. 

Närnrnr mig fa rtyget, men börjar också 
gli da fram och till baka i sidled. Blir efter 
e u ryck hlingandc under n1\gra sekunder, 
men känner snart att det bär neråt igen. 

Under svag rotation ser jag plötsligt 
fartygets maste r under mig, de börjar 
komm a obehagligt nära. Försöker hälla 
dem i s ikte, men de försvi nner bakom mig 
när jag plöts ligt känner cll rejält ryck över 
ryggen. Förstär all Manin Frick tillfälligt 
stoppa I vinschen oc h jag g lider snabbt bort 
från masterna och hamnar återigen akter 
om fartyget. Försöker hålla det inom syn
hå ll. men rotationen fort sätt er och situa
tionen klinns lika ovan som den är. 

Från fartyget fonsäuc r dragandet i styr
linan och jag nilrmar mig däcket allt snab
bare. Förbereder mig för att eventuellt 

stöta emot relingen som ser ul att komma 
i min väg. men utan riktigt förstå hur del 
går ti ll passeras den utan komplikat ioner 
och plötsligt står jag på däcket. 

I nästa moment firas ytb1irgaren Wi 1-
hclm Jungwart ner och det märks på hans 
siitt att agera med tecken til l vinschsköta
ren att det är en vil lbekant s ituation. 
Landningen bl ir dock lite problematisk t 
och han blir liggande på relingen under 
några sekunder innan han lyfts upp något 
och slutligen landar på däcket. Där kopp
lar han vant ihop sig med en person från 
fartyget. Til lsammans vinschas de upp ti ll 
helikopte rn för at t sedan vinschas ner igen. 

Givande övning 

Efter ynerl igare några vinschningar avslu
tas övningen och Björn Zacharoff styr til l
baka mot Visby flyg plats. Efter land
ningen vidtar det vanl iga eftersnacket om 
hur övningen förlöpt. 

Martin Frick tyckte att min nervin
schning varit komplicerad och såg den 
som en g ivande erfarenhet: 

- Killen på båten drog inte ti llräckligt 
hårt i styrlinan, därför cirklade du ibland 
runt med en diameter på ci rka tio meter. 
Då är det inte lätt. Ibland är det också svårt 
fö r mig au bedöma höjden och därfor blev 
det lite ryckigt ibland. 

Framtidsoro 

Besättn ingen uttrycker besvikelse över att. 

Ytbärgaren Wilhelm Jungwart låser vinschselen inför uppvinschningen till helikoptern. 

FlygvapcnNyu • 3 • 2002 

inte llingre kunna verka från ön. Upp
fauningen är att den relativt stora miing
dcn skarpa räddningsuppdrag som utgår 
från Gotland ger mera erfarenhet än van
liga övningar. 

är Gotlandsbaseringcn upphört kom
mer den militlira räddningsbcredskapcn i 
stället all finnas på andra he likopterballjo
nens hemmabas Berga i Stockholms södra 
sklirgårcl . 

För rädclningsuppclrag i de östra del
arna av Österjön innebär del all tiden för 
anllygningen från Berga i jämförelse med 
Visby bli r cirka 45 minuter liingre. Björn 
Zacharoff. som är chef för SAR-kompa
nicl i Uppsala, befarar att antalet skarpa 
uppdrag cl lirför kommer all minska efter
som elen civila Gollandshelikoptern tar 
över en del av uppdragen. 

- K val itelen p•' övningarna bl ir säkert 
likvärdig nlir vi står på Berga. Om antalet 
skarpa rädcln ings insatscr minskar drabbar 
det på sikt besättn i ngarna~ samlade erfa
renhet från riktiga räcldningsuppdrag, vil
ket naturligtvis inte är bra. Kraven på oss 
under de uppdrag vi kommer alt genom
föra bli r j u inLe lägre, säger Björn 
Zacharoff. 

- Jag och många av mina kolleger anser 
det sjä lvklart all Försvarsmakten har en 
flygräddningsorganisation med hög kom
petens, det är till nytta för hela samhället. 
Me n det finns risk för au den verksamhe
ten framöver inte kan ges tillräckligt hög 
prioritet i relation till Helikopterflottiljens 
övriga uppgifter. Det är oroande. • 

v. 
Major Björn Zacharoff på förarpla ts i HKP 10. 
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Den Internationella övningen Nordic 

Peace 02, som i år genomfördes i 

Sverige, involverade även flygstridskraf

ter. Helikoptrar, strids- och transport

flyg från flera länder övades att sam

verka i olika roller. Merparten var base

rade I Sverige, men flyg baserat i 
Finland deltog också. 

AV PETER LIANDER 

'No·1.d 
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Genomgång i GTU-divisionens ordersal på F 16 i Uppsala inför nästa flygpass. 

kommer i skjutläge mot målet. 0 1\ kir det 
också dags alt llira sig anviinda sik1et mot 
mål i luften. 

Flygövningarna sker först genom strid 
en mol en, men snart tar roteupptrlidandel 
vid d1\ man iir tv1\ mot en. Hli r f1\r eleverna 
ti lliimpa sina tidigare inhlimtade färdighe
ter i breddat upptriidande och samverkan 
inom roten. Komplexi teten i övningarna 
ökas efle rhand. exempelvis all anfalla m111 
genom atl dela upp roten eller mol ett mil t 
som unclanmanövrerar. 

Ledning från marken 

Eu moment som 1illkommer lir all li.ira sig 
ta i,töd av stridsleclning (Stril) fn'n mar
ken, vi lke l lir he ll nytt för eleverna. Här tar 
tlyglärama hjälp av tlygstridsledare som 
förs t lär ut grunderna leoretiskt innan det 
tillämpas i luflen. Oftast handlar det om si\ 
kallad direktledn ing i framsektorn. men 
man orienterar ocksi\ om kurvledning. 

En del av övningarna med S1ril går ut 
p11 alt llira e levenrn att vlixla mellan offen
siva och defensiva ro ller inom roten. Det 
ger en försmak om hur flygövn ingar 
bedrivs vid divisionerna där det är normalt 
att man växlar roller under samma fl yg
pass. 

I slutet av luftstridsutbildningen börjar 
man uppträda även pi\ 11\ga höjder. Elev
e rna rnr !lira sig all göra gungor ner till 300 
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meter i EK, men iinda ner till I 00 meter i 
OK. Dessa övningar upprepas också i rote 
och man gör också anf"allsmomenl mol 
luftmi\I p1\ låg höjd. Syl"tet är alt Hira sig 
agera nlira terrlingcn. 

- Mönstret under hela GTU är all börja 
på höjd för all sedan krypa nerill, säger Tor 
Eriksson. Vi försöker lägga minst ett pass 
i va1je moment över hav. diir det kan vara 
svårt au bedöma höjden. 

Mot slutet av GTU övas luflstrid i rote 
mot rote. I början undanmanövrernr in1e 
målroten. men redan under det andra pas
set undanmanövrerar den genom all 
sviinga i höjdplanet. Eleverna i elen anfal
lande roten ska snabbt och på eu effekti vt 
säll komma i skj ut läge och bekämpa 
målen. En kompl icerad övning, där det 
gäller au hålla koll på tre olika flygplan 
samt idigt, vil ket försvåras av all båcle vän 
och fiender ser likadana ut, e ftersom man 
fl yger samma typ av rtygplan. 

Tor Eriksson: 
- Det kan dyka upp faror när man minst 

anar. det sker lätt förviixl ingar. Man tar läll 
fe l på 111:.'l l och jakt, i synnerhet när man 
kanske svängt bort från sin chef. 

- För all underliil la identifieringen har 
vi bö1ja1 märka mi\tnygplanen med vita 
markeringar pi\ vingarna, precis som man 
gjorde förr. 

GTU inneMller en stor andel övningar 
i dubbelkommando. hela 40 procent. En 

övning som exempelvis rote mot rote krä
ver tre IUrare. Uirare kriivs också ntir vlid
rel lir dåligt men flygbart. dock inte ti ll
riickligl bra för att passa e levernas 
minima. Di\ få r en liirare åka med för att 
passet ska kunna genomföras. 

Eftersom det generelll råder brist på 
flygliirare krävs nexibillitel för all allt ska 
hinnas med under del ha lvår som kursen 
fllr ta. Beroende på omstiincligheter som 
rtygvlicler. tillgång på !lirare och flygplan 
osv kan diirför inte alla skedena genom
föras i exakt LUrordning. 

- Vi försöker h;,lla eleverna i luften så 
mycket som möjl igt EK. Faller lex Stri l ur 
el ler om det iir lärarbrist, får de flyga alter
nativa övningar. säger Tor Eriksson. 

- Men allt under GTU hiinger ihop och 
del lir en bra tr11cl i utbildningen. 

Vad är svårast för eleverna? 
Tor Eri ksson: 
- /\lt bryta sill skoltänkande, dlir man lir 

mera uppstyrd. Under GTU iir ramarna 
vidare och !lirarna försöker f1I eleverna all 
vara mera kreativa i sill flygande. Vi vill få 
dem all bli en hyfsad rotetvåa i alla situa
tioner, som agerar med eget ansvar och pil 
ett flygsiikerhetsmiissigt sätt . 

- Deras utveckl ingskurva är otroligt 
brant. Ibland klinns del som alt vi måsta slå 
av på takten för att verkligen säkerstlilla att 
alla hlinger me<l, alla ulvecklas ju inte i 
samma takt. Det lir ganska lite repet itioner. 
men nya uppg ifter i niistan va1~je pass och 
ibland blir övningsmomenten korta efter
som man v~ix lar roller. 

- Efler EK-passen får de prata av sig 
och del iir högt i tak, man vågar 1ala om 
sina misslyckanden. Del är en del av det 
egna ansvaret och tar de inte tillriick ligt 
ansvar för sin egen insats fu ngerar del inte. 

Varje genomfört pass noteras i en spe
cie ll liggare - av flyglUrarna. Där går en 
griins för elevernas delaktighet. Men de 
följer upp noleringarna, för ingen vill var
ken missa något pass eller alt en genom
förd övning inte noteras. 

- Jag kan försiikra all eleverna sjlilva 
hi\ller noga reda på vilka pass de har eller 
inte har fl ugit, säger Tor Eriksson med elt 
stort leende. • 
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• ..,. i. under re lativt många pass. Inledningsvis 
på höjder över 2 000 meter, men succes
s ivt minskas flyg höjdcn e fte rhand som 

e levernas fä rd igheter ökar. Till sist sker 

övn ingarna på låg höjd, ner till 200 meter. 
- Nästa steg är all öva växling mellan 

o lika grupperingar under skilda omstän
digheter, t ex under höjdförändringar. Det 
innebär att e leverna Wr sig att b li lite me r 

fri a i sina röre lser som en enski ld för
bandsmedlem och inte som tidi gare en 

rote tvåa som a ll tid hå lle r sig tätt ans luten 

till rotechefen, säger Tor Eriksson. 
Enligt kursplanen vidtar sedan instru

mentflygningsövninga r. Tor Eriksson: 
- Vi lär dem använda MILS, som är det 

viktigaste mi litära landnings hjiilpmedle t 

för SK 60. SRE och PAR har de använt 

tidigare, men de repeteras. 
Under några pass övas e le verna i alt ta 

s ig ur ono rma la fly glägen e nbart med 
hjä lp av instrumenten. Under några pass 
färde även fl yga lite hårdare på instrument 

än all bara göra svaga svängar, och att 
flyga avancerat med enbart instru menten 

som re ferens. Svåri ghetsgraden varie ras 
också genom att eleverna får använda allt 
från hela instrumentuppsäUningen ner till 

enbart grundinstrumenten. 
- Det här ä r li vsviktigt att behiirska 0 111 

man hamnar i elt okontrollerat läge i moln 

under en luftstrid , säger Tor Eriksson. 

Lågflygning 

Nästa utbildningsavsnitt bjuder p~ en hell 
annan karakt ~ir, nämligen låg flygning. 
Först e nskilt på höjder ner till 50 meter, 

mo mentant ner ti Il 30. Dessa pass sker 
först i dubbel kommando (DK) med fl yglä

rare ombord. När e leverna övergår till att 
flyga ensamma (EK) är lägsta tillåtna flyg
höjd sa tt t i Il I 00 meter. All a låg flyg

ningsövningar sker i specie llt rekognose

rade lågflygningsområden. 
Svårig hetsgraden s tegras genom au 

övningarna flygs i rote. som ett attackför

band i anfallsgruppering med cirka 50 
meters inbördes avstånd. Det är också en 
förträning inför skjutning mot markmål i 

Lärare och elev kliver ur sin SK 60 efter ett avslutat skolpass. Cirka 60 procent av övningarna 
inom GTU sker i dubbelkommando. Bilder: Peter uander/Försvarets bltdbyrå 
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Kapten Tor Eriksson är flyglärare på GTU-divi· 
sionen vid F 16 i Uppsala. 

rote. Tid igare skedde delta även i fyr

grupp, men det momentet har utgått. 
- Enda gången vi använder grupp är i 

avancerad Flygning, säger Tor Eriksson. 

Unde r lågflygningsskedet övas preci
sionen all nav igera rätt på låg höjd genom 
så kallade tidtabellsnav igeringar. Då s ka 

man passera vissa i förväg ang ivna punk
ter på exakta förutbestämda klockslag. 

Skjutningen med övningsraketer fö rbe
reds med några pass dykövn inga r. De 
skarpa skjutpassen är fem till anta let. De 

tre första anfallen sker enskilt fö ljt av två 

anfa ll i rote, som genomförs i form av ett 
flankanfall. 

Raketerna som används har 6,3 cm 
kal iber, vilket bara används i övningssyfte, 
och eleverna skjuter c irka tio skott va r. 

Dessa attackanfa ll ä r elen enda skjut

ningen som görs under GTU . Skjutning 
med automatkanon mot luftmål kan inte 

längre genomföras vid van liga fl ygvapen

divisioner. 

Mycket luftstrid 

Vid de t här laget har e le verna kommit 
fram till det största utbilclningsavsnitlet, 

lu ftstrid. Denna del bö1j ar med att man 
övar o lika specifika moment som före
kommer under en luftstrid. Sedan övergår 

man till att under re lativt många pass träna 
o lika manövre r som ska leda till att man 
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Skademarkörer anländer med en norsk Bell 412 för vidaretransport med TP 84 Hercu/es under 
övningen Nordlc Peace 02. Bilder: Peter Liander/Flirsvarets bll<Jbyrå 

-

Lastfällnlng från 400 fots höjd från TP 84 Hercules mot en må/markering på marken. ........ 
37 
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U
nder Liden 29 j uli till 9 augusti 
genomfördes den internationella 
övningen Nordic Pcacc 02 i 

Sverige. Övningen, som genomfördes i 
" partnerskap för freds anda", fokuserade 
på civi l-mi li!Ur samverkan, C im ic, och 
samlade cirka 3800 mili!Ura och civila del
tagare från de nord iska och baltiska llin
clerna samt Storbritannien. 

Övn ingsscenariot kan betecknas som 

av "Balkan-typ". dLir insatserna koncentre
rades til l stöd och skydd av civilbefolk
ning. Swcdim i Södertiiljc var centrum för 
övningen, som bedrevs i Södcrmanland 
och på Östersjön. 

Flygstyrkor i form av helikoptrar, trans
port- och stridsflygplan från flera Hinder 
deltog i övningen. I relation till övningens 
storlek var flygvapnets deltagande enheter 
både få och smll. Men för den skull var 
öv ningen inte mindre viktig för den 
berörda personalen. Många av dem ingår i 
de två internationella snabbinsatsförban
dcn (Swafrap). 

Kjula-basen utanför Eskil stuna beman
nades b land annat med baspersonal ur 

f'lygvapnet, även fri vill iga ti ll hörande 
FVRF, Flygvapenföreningarnas Riks
förbund. 

Basering i Uppsala 

Flygvapnets fl ygande enheter hade F 16 i 
Uppsala som bas. På plat s fanns två 
Hcrcules, en svensk TP 84 och en bri llisk 
C- 130 CJ från Lyneham Transport Wing. 

Där fanns också AJSF 37 Viggen från 
första divisionen, " Urban Röd'', ur F 21 i 
Luleå. Divisionen rtög med en rote, tvi\ 
flygplan, upp till fem pass per dag. En 
uppgi ft som krävde en klimpainsals av den 
fåtal iga tekniska personalstyrkan. 

Uppdragstypcrna med Viggen varie
raclc, exempelvis renodlade fotospan ings
uppdrag mot markmlll såvlil som att agera 
i rollen som anfallande jakt i samövningar 
med den brilliska Hcrculcs. På program
met stod också samövningar med finska 
flygplan av typerna Hawk och F- 18 
Hornet. som opererade från Finland. 

Avståndet från Uppsala till övningens 
huvudområde i Södcrman land iir korl. För 

att öka realismen i fotospaningsuppdragen 
lades dlirför anflygningarna som långa 
navigeringsflygningar innan målen folo
grafcradcs. 

De svenska och brilliska transportfly
get samverkade vid cll flertal tillf1illen. 
Insatserna leddes centralt från staben i 
Södcrtliljc. diir dess Air Operat ion Center 
(AOC) enligt Natos rutiner beordrade upp
dragen via ATO (Air Tasking Order) till 
transportflyget~ så kal lade Flight Opera
' ions-kontor i Uppsala. Där följdes varje 
rt ygning upp och planeringsschcmat 
kunde utläsas på en stor wytcboarchavla. 
Det gällde även flygpasscn med Viggen. 

Uppdragen som genomfördes med 
Herculcs bestod bland annat av f1illning av 
last från luften. An flygningarna skedde 
som navigeringsövn ingar över Uppland 
och Västman land innan man nådde trakten 
av Strängnäs och fälten där lasterna skulle 
fHllas med hj~i l p av fall skärmar. 

Under nav igcringsfl ygningarna höl ls 
relativt låga flyghöjder. cirka 300 meter. 
och med några ki lometers lucka mellan 
flygplanen. Väl över 1rn\let giilldc det all 

Kjula-basen utanför Eskilstuna. En finsk helikopter typ Mi-8 Hip anländer med 
skademarkörer för vidarebefordran med svenska och brilliska Hercules. Nedan 
monterar sjukvårdspersonal bårar i lastrummet i TP 84 Hercules. 
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Grundläggande taktisk utbildning 

Grundläggande taktisk utbild
ning - GTU - kallas det ut

bildningsskede där flygele
verna får de första kunska

perna i konsten att strida 
med flygplan. 

GTU bedrivs vid F 16 i 

Uppsala och präglas av ett 
intensivt flygande med stän
digt stegrande svårighets
grad. 

AV PETER Ll~NDER 

Major Conny Forsberg är chef för GTU.cJivis io
nen vid F 16 i Uppsala. 

Flygutbi lclning har varit ell aktue ll! 

iimne de senaste åren. Fast det har 

förståss mes t handlat om var utbild

ningen ska bedrivas snara re än vad den 

innehåller. Utb ildninga rna omnämns med 

förkortningar som GFU och GTU. De l 

~ i ~lnämnda står för grundliiggande taktisk 

utbildning, som utgör del andra stora ste

get i en flygvapenpi lo1s utbi ldning. 

Unde r de t in ledande s kede t GFU, 

g rundläggande fl ygu tbildning, ges kun

skaper om hur man flyger fl ygplan. Under 

GTU får e leverna de första inblickarna i 

hur man strider med flygplan. 

GTU pågfö· i sex månade r och liksom 

unde r GFU s ker a ll flygni ng med SK 60. 

Ä n så länge iir det F 16 i Uppsala och dess 

femte divi sion "Pelle r Svart" som anw arar 

förGTU , vi lke t varit fall et sedan 1983. 

/\ Il ve rksamhe ten pågått i niirmare 20 
år innebär dock inte all ele n bedrivs i s le nt 

rianmäss iga forme r. Divis ionschefcn 

major Conny Fors ber g be rättar, alt innc

hå l le t i GTU de senaste å re n genomgåll en 

omfaltancle rev ide ring och anpassats för 

att e leverna ska komma till sina blivande 

divis ioner med hästn möjl iga föruts~ill

ninga r. 

- Tidigare var a nfall mot markmål e tt 

domine rande inslag , men så är det inte 

längre. Nu koncentrerar vi oss mcra på 

luflstridscle lcn, även på relati vt låga nyg

höjcler, sliger Conny Forsbe rg. 

Divis ionschc lc n be tonar vikten av att 

övning pi\ låg höjd priorite ras, i synnerhet 

över hav. Del iir e n typ av flygning som 

medför ökade riske r. Flygvapnet drabba

des av fle ra fatala have ri er under låg flyg

ning öve r hav under 1990-lalel. rnirl'ö r 

krävs biitt re kuns kap och kontinue rlig trii

ning. 

Hög intensitet 

Efte r G FU har e leverna c irka 120 fl ygt im

mar. GTU priig las av intensivt fl ygande 

där svårig he tsgraden pf1 övningarna 

stegras med hög takt. 

- Under den senaste kursen fick cle-

vcrna flyga c irka 11 0 timmar vardera. vil

ket lir glädjande mycket. sliger Conny 

Forsberg . 

Di vis ionschefen framhålle r här elen 

tekn iska personalens ins ats. De ras fö r

måga att s tälla upp erforderligt antal flyg

plan på linjen unde r en längre tidspe riod 

har varit d irekt avgörande för det höga 
flygtidsuttage l. 

- Jag är mycket imponerad av att ityden 

hos femte flygunde rhåll s kompanie t. De 

har verkligen förstått hur vik tiga deras 

insatser lir fö r all GTU ska rungera. 

Som exempel berättar han om en 

övning på Gotland då man fl ög samman

lagt 138 pass - på en vecka. 

Avancerad flygning 

Kapten 'for Eriksson är flygliirare vid 

Petter Svan och en av dem som har arbe

tat med att förnya utbildni ngsskede ts inne

håll. Nlir man hör honom berät ta om den 

om fallande kursen inser man snabbt att del 

krlivs stort engagemang både frän elever 

och flygliirare för att res ultatet ska bl i bra. 

K urscns innchi\ 11 är uppde lat i avsn ill 

med o lika typer av fl ygning. diir e leverna 

måste nå de uppsatta målen för att bl i god

kända. 

GTU in leds med all eleverna åte rin fly

ger sig pt1 S K 60 genom all öva avancerad 

flygning. men nlirmarc gränsvärdena lin 

vad det fått göra tidigare. Det sker både 

enskilt och i rote och det före kommer alt 

man även gör det i fyrgrupp. 

- Men fyrgrupp är nägot av överkurs 

och flygs bara om man hinne r med, för 

kurserna lir ganska tajta t idsmHssigt, sliger 

Tor Eriksson. 

Målet med det inledande skedet är all 

e levern :i fo rtast möj lig t ska bli vana med 

roten som e tt standardförband niir övning
arna övergår ti ll all me ra re nod lat handla 

om takti sk t uppträdande. Nytt för eleverna 

bl ir då all flyga i försvarsgru ppcring, dä r 

avst5ndet me llan rotens två fl ygplan Lir 

stort på bredde n. 

r lygn ing i försvarsgru ppe ring övas 
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fä lla den finge rade lasten, en vallcndunk , 

så nära en given punkt som möjl ig t. 

Höjdpunkten fö r denna typ av uppdrag 

kom i s lutet av övningen, di\ de respektive 
ländernas besättningar skulle fälla o lika 

typer av last över samma llilt inom loppet 

av en minut. 

De båda flygplanen flög in från o lika 

hå ll. Den bri11iska först. tält följd av den 

svenska. Från det första fl ygplanel fä lldes 

e tt s tort kolli , som hamnade nära målmar

ke ringen på marken. 

Svenskarna flög in över g rusväg som 

korsade fä ltet och fiillde en stor mängd 

ko llin längs vägen. Hur det såg ut kan ses 

på föregående upps lag. som synes med 

" träff i målet" . 

Många helikoptrar 

Ci rka 20 he likoptrar var baserade på 

Kjul a-basen, av en varierande typflora. 

H KP 1 I/Be ll 412 fanns i svensk och norsk 

uni form. från Finland kom ett antal Mi-8 

Hip och Hughcs 500. 
Helikoptrarna kom ti ll användn ing ti ll 

en mlingcl ski ftandc uppdrag och i stor 

omfallning. En norsk besättning uppgav 

under millen av elen andra övningsvcckan 

alt de dittill s hade fl ugit c irka 20 timmar. 

Under en av övningsclagarna s imulera

des en omfattande tågolycka utanför 

S trängnäs, som genomfördes på ett realis
tiskt sätt med vlilsminkacle skademarkörer. 

Somliga av dem evakuerades från olycks

platsen med he likoptrar och flögs till 

Kj ula-basen utanfö r Eskilstuna. 1-fär mötte 

sj ukvårclspcrsonal som dessför innan hj~il pt 

t ill all iordn ingstlill a bärplatser i 1-lereu les, 

i vilken de skadade däre fte r transportera

des vidare. 

Ett annat exem pel clär en he likopterin

sats samordnades med tungt lransportllyg 

var en fö rflyllning av e tt kompan i amfibie

soldater. De blev hämtade med he likoptrar 

från s in gruppcri ngspl als i trakten av 

Nyköping. fl ögs till Kjula där de äntrade 

en Herculcs för vidaretransport till Visby. 

En procedur som senare upprepades i 

om vänd ordning under ätcnransportcn. 

Den gav således yue rligare ell övnings

tillfälle där det glillde alt koord ine ra olika 

typer av insatser, sinseme llan beroende av 

varand ra och med del tagare från o lika län

der. e 
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Kapten Kent Wernellolm, lastmästare i TP 84 Hercules, målspanar under ett uppdrag i den inter
nationella samövningen Nordic Peacc 02. eua.·r: Peter Lk1nacr/Försvarct> 1>J1<J1>yrå 

En briWsk Hercules-navigatör förbereder ett 
flygpass över Mellansverige. 

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

En flygtekniker från F 21 i Luleå i awaktan 
på motorstart av en AJSF 37 Viggen. 
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för 40 år seaan ... 

SMS till jakten 
När man talar om stridsledning av JAS 39 Gripen från StriC 
med h)älp av talradio och avancerad dataöverföring, så höjs 
inga ögonbryn i Sverige. Men internationellt väcker det fort
faran~e förundran att Sverige utvecklat denna teknik i över 
fyrtio år. 

AV BJARNE DARWALL 

BILDER: FLYGVAPENNYTTS ARKIV 

Del var med rösten som enda hjiilp
medel som rada1jak1Jedama under 
1950-talet ledde jaktplanen till 

kontakt med sina 1m". Stor inlevelseför
måga krävdes för au " måla upp" scenariot 
i luften för flygarna. Flygpl anen upptdidde 
som ljusa punkter på den svarta radarskär
men, och det gällde för radarjaktledaren 
(rrjal) all beordra rii lt styrkurs på jaktflyg
planen för att de till slut skulle träffa på 
m;"1lygplanen. 

När J 35 Draken infördes förändrades 
kraven. Man behövde bland annat nog
grann, kontinuerlig höjdmiitning och möj
lighet all precisionsstridsleda flera enheter 
samtidigt - inte bara med tul . utan iivcn 
med styrclata. 

Banbrytande teknik 

mitten av 1950-talct hade tekniken 
utvecklats så mycket all man började fun
dera pil hur datameddelanden skulle kunna 
siinclas från marken upp till fl ygplanet. 
Med hjälp av dessa så kallade styrdata 
skulle striclsledningen kunna fungera även 
om talradion var störd. 

Stockholmsföretaget Standard Radio & 
Telefon AB fick i mars 1959 uppdraget all 
konstruera ett sådant system. I anslutning 

till de stora radarstationerna PS-08 skulle 
storn så kallade op-rum byggas, varifrån 
såvti l stridslcdning som luftbcvakning 
skulle bedrivas. Trots att det till stor del 
fort farande rörde sig om analog teknik var 
de nya kommunikations- och presenta
tionslösningarna så banbrytande au de 
kom att kallas "Stril 59". Vektorer, sym
boler och en elektronisk kart.bi ld lyste på 
radan;kärmama samt icligt som elen halvau
tomatiska målföljningen höll reda på al la 
flygplan inom radarns räckv idd . 

Från marken till luften 

Styrdata kunde sändas till Draken från och 
med version J 35 B, där de togs emot av en 
utrustning kallad " Flugan". Med en kort 
ton i hörlurarna uppmlirksammades föra
ren på all ny information sänts från op
rummct, beläget ätskillga meter under 
markytan. 

Det som skickades var i allt väsentligt 
samma information som rada1jaktledaren 
sade på tal över radion. Den visades sedan 
på !lera indikatorer i kabinen - i form 
!>ymboler, visare, spaltmätare eller till och 
med som tex t. J I o lika text meddelanden. 
" diskreta kommandon'·. fanns att vlilja 
mellan: " Nyll m:'.11'', "Sviing", " Avbryt" 

med nera. som skickades samtidigt som 
rada~jakt ledaren sade dem. 

A ntalet var tyvärr för litet, men proble
met löstes genom all man skickade olika 
kombinationer av textkommanclon. 

Radarbiträde 

Till racla1jaktleclarens hjiilp fanns radarbi
trädet. Tjlinslcn kunde även innehas av 
kvi11nor, som senare ofta blev bland flyg
vapnets första kvinn liga njalar. Biträdet 
såg hela tiden ti l l att radaijakt lcdaren hade 
sekundfärsk information om bland annat 
bäring och avstilnd till fienden. 

Datan fanns alt läsa på en speciell 
tabellindikator vid sidan av arbetspositio
nen, och med l ilc erfa renhet visste radar-
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t 

Oi!<lcr: Peter Uander/ Fbtsvarcls bll<lbyrft 

Gripen-systemet. Den nya versionen är 
även förbcrcclcl för alt kunna förses med 
framt ida system, som exempelvi s nya 
jaktrobotar, lasem1ålutpekare, bomber och 
spaningskapsel . 

Tanka i luften 

Att kunna tanka i luften har tidigare inte 
vari t möjligt med något svenskt stridsflyg
plan. Dlirför innebär denna funktion i den 
nya Gripen ett betyclelscf'ullt steg framåt 
fö r svenskt striclsflyg. 

Tankningsröret är placerat på det 
vänstra lul'lintagets översida, där del nor
mah är infäll t i skrovet och skjuts ut inför 
tankningen. Röret lir konstruerat som ett 
teleskop. vi lket gör au det. kan rymmas i 
del relativt l i lla fl ygplansskrovet. 

Till fö ljd av elen ökade aktionstiden, 
som blir möjlig genom lufllankningcn, 
krävs ett nytt system för pilotens syrcför-
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Tre stora färgbildskärmar dominerar förarplatsen i den nya Gripen-versionen JAS 39C. 

sörjning. Det kallas för OBOGS. On 
Board Oxygen Generating System, och är 
en syregenerator som gör alt syre bildas 
ombord. Dess kapacitet medger flygning 
upp till tio timmar i sträck. 

Än så länge finns det inget tank flygplan 
i Sverige, men arbetet med att modifiera 
en TP 84 Hercules påbörj as under hösten. 
Det kommer all tas i bruk under nästa år 
och kommer att användas till utbi ldning 
och träning i Jufttankningsmelodik. 

Första flygningen 

Efter en period av inledande markprov 
genomfördes den första fl ygningen med 
JAS 39C på eftermiddagen den 14 augusti, 
med start och landning på Saabs llygflilt i 
Linköping. Provflygaren Mats Torbjörns
son beskrev den 55 minuter långa fl yg
ningen med fl ygplan nummer 39208 som 
odramatisk. 

Innan flygplanel överförs till FMY:s 
prov- och val ideringscentrum på M:ilmen 
ska Saab ha genomfö11 cirka tio flygpass 
med 208:an som en leveranskontroll av 
flygplanet. 

Av de totalt 204 Gripen som beställts 
har drygt 120 levererats hittills. Ursprung
ligen var det tänkt att de 64 flygplan som 
ingår den så kallade delserie tre skulle ha 
39C-status. Under utvecklingsarbctets 
gång beslöts del dock au införa föränd
ringarna på även på de 20 sista flygplanen 
i delserie 2. 

Därmed kommer 84 flygplan an till ver
kas med 39C-status, varav 14 tvåsitsiga. 
De kommer att betecknas JAS 39D. 

JAS 39C kommer att ingil i det interna
ti onella snabbinsatsförbanclet Swafrap 
JAS 39. Blekinge fl ygllottilj , F 17, i 
Ronneby har fåll uppgiften all sälla upp 
förbandet. • 
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Foto: Per Kustvlk,/Saab 

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

Anmiirkningsviirt är också all reservin
strument av ' 'klocktyp" - ~om v i iir vana att 

se dem - för höjd, fan , at1i1ycl. horisont och 

motorn inte alls förekommer i J A S 39C. 

Ett förhållande som är viirlclsunikt. Skulle 

reserv i nstrumcnten behövas. presenteras 

de i en särski ld så ka llad mode på bildskär-

marna. 

Förfodringen av kabinlayoutcn har 

ocksä medfört nl1 det ti ll och med finns 
tomma y tor på sidopanelerna. vi lkec är 

gynnsamt med lanke på utvcck lingsmöj 

ligheterna och eventuella till kommande 

system. 

En anpassning av skrovet och de o lika 

delsys1emen har ocks1\ skell med sy fl e all 

Gripen ska kunna användas i betydligt 

varmare k l i mat förhållanden iin del 

svenska. E11 väl fungerande ky lsystem iir 

nödvändigt för såväl piloters som datorers 

vii lbei'innande och funktion. 

Strukturellt har JAS 39C förstärkt s. vi l-

kel medger att de exempelvis kan svänga 

hårdare med vapenlasl än tidi gare. 

Vapenbalkarna har anpassats ti Il Nato

standard. liksom briinsle- och luflanslut

ningar. 

Nato-kompatibel 

A ndra nyheter är in förandet av ett nytt 

radiosystem, CDL 39. Förkonningcn står 
fö r Communication and Dam Link och är 

ell system som iir integrerat med stridsled

ningssystemet StriC. CDL 39 är också en 

grundliiggande funktion för Gr ipens fort 

satta integration i det framtida niitvcrksba

serade försvaret. NBF. 

K ommunikationssystemet lir också för

berett för att kunna anviindas under opera

tioner i internationella sammanhang och i 

l>am verkan med andra Hinder genom 

Nato:s standard länksystem Link 16. 

JA S 39C är dessutom förberell för ell 

ny1t navigeringssystem kallat N INS, lik 

som landningshjiilpmedlet N ILS. (Se FV

Nyu 4/99). Det är också möjligt att utrusta 

flygplanet med vanlig I LS liksom Nato:s 

identifikationssys1em för eget respekti ve 

fient l ig flyg ( IFF). 

När det gäller beväpning kan JAS 39C 

Flygvapnets genera/inspektör Mats Nilsson tal
ar när JAS 39C levererades den 6 september. 
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biträdet när det var llige all störa den lätt 

stressade rrjalen! 

M ed hjäl p av två rattar kunde man på 

skärmen lägga ut en linje mellan det egna 

j ak t fl ygplanet och fienden. Den kunde 
även användas för all markera en styrkurs 

för j akten. men radarbiträdet (eller radar

jaktledaren) utnyttjade den för alt peka ut 

fienden. Låg den helt räll kunde man till 

och med rikta in Drakens radarlob, så att 
jaktradarn fi ck låsning nästan i samma 

ögonblick som den öppnades ! Rätt använd 

sparade funktionen m1\nga viktiga sekun

der i den snabba striden. 

Med hjälp av symboler och vektorer 

kunde al ltså målet pekas ut grafiskt pil 

flygplanets indikatorer. Om föraren upp

täckte flera mål låg symbolen från radar-
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j aktleclaren på det priori terade målet. 

Risken för vådabekfönpn ingar och miss

förstånd blev diirför mycket mindre. 

Taktiken utvecklas 

Radarstationerna PS-08 och indikato r

system m/59, som op-rummet med dess 

utrustning benämndes, lades ned i slutet av 

1970-talet. Sedan drygt 15 år hade då Stril 

60 med sina stora luft försvarsccntraler och 

radargruppcentra ler byggts ut. Styrdata

ledningen av J 35 Draken, och senare även 

JA 37 Viggen. utvecklades med tiden. och 

ti ll den senare kunde änn u fler tex tkom

mandon och grafiska symboler sii ndas. 

Med biillre prestanda på den flygburna 

jaktradarn förändrades även det takti ska 

~~~\\'l 
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Den stora antennen på radarstationen PS-08. 

T v: Radarjaktledare och ett kvinnligt radarbi
träde leder ett jaktflygföretag någon gång 
under 1960-talet. Kommunikationen skedde 
bland annat genom textmeddelanden. 

t1inkandet och radarjakt ledaren fick i vissa 

övningar en ny roll. Det var fortfarande 

v iktigt för radarjaktledarcn att ha uppsikt 

över närområdet och varna för fientlig 

j akt. samtidigt som civi la fl ygplan passe

rade omr1\det och behövde tas ut. separa

tion ti ll. 

Idag är det svenska n ygvapnel inte 

ensamma om all skicka information från 

marken ti Il luften. Flera länder har tekni

ken. men det säll som Sverige utnytcjar 

den på är fortfarande unikt. Om detta vill

nar mi litära stud iebesök från hela världen. 

Över 40 års erfarenhet borgar för all flyg

vapnet även i framtiden li gger på framkant 

i detla avseende. • 

ARTIKELFÖRFATTAREN ÄR LÖJTNANT OCH 

FLYGSTRIDSLEDARE VID F 7 I SÅTENAS 
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Intensivt flygande på Frösön 
Vid F 4 på Frösön flygs det 
för fullt. Flygtidsuttaget för 
året är planerat till 2 100 
timmar JA 37 samt 600 tim
mar SK 37. Första divisio
nen genomför grundläg
gande flygslagsutbi ldning 
(GFSU) med sex elever och 
fortsatt flygs lagsutbi ldning 
(FFSU:Y) med två piloter 
medan andra divisionen 
genomför typinflygning (TIS) 
med elever. 

Men resurser för att be
driva effektiv flygtidsproduk
tion vid F 4 på Frösön har 
under året varit begränsade. 
Till stor del beror det på den 
sedan ett år tillbaka pågå
ende Gripen-anpassningen 
av en av hangarerna. 

Ombyggnationen har in
neburit att all flygverksam
het med JA 37, SK 37, SK 
60 och HKP 10 vid flottiljen 
har koncentrerats t ill en han
gar. Flygunderhål lsenheten 

Major Göran Malmberg, chef för F/ygunderhållskompaniet vid F 4 
på Frösön, och divisionscllefen major Gabor Nagy kan glädjas åt en 
intensiv flygverksamhet vid flottiljen. F010: G6ran ca11sen 

har därför tillfäl ligt organise- ti llhörande platta. Det är 
rat sig med ett FU-kompani 
och bedrivit så gott som all 
verksamhet i en hangar med 

Den sista omgången 
Viggen-elever (?) 
Efter semestern anlände tio förväntansfulla elever till andra 
divisionen vid F 4 på Frösön. Under cirka sex månader kom
mer de att under fyra skeden flyga växelvis SK 37 (dubbel
kommando) och JA 37 (ensitsigt). 

Enligt planeringen är dessa elever de sista som kommer 
att utbildas på Viggen-systemet. 

På bilden ses merparten av elevkullen_ Bakre raden från 
vänster: Johan Lindqvist lära re, Michael Hård, Marcus 
Jakobsson, Peter Wirenstedt. Nedre raden: Olof Stenbergh, 
Patrik Lindblad, Jakob Carlen, Henrik Wänseth. 

Saknas på bilden gör Martin Hambraeus och Johan 
Sparrdal. 

PER BROOO 

med andra ord ingen över
drift att säga att det har varit 
trångt fö r både personal och 

materiel. Dessutom har de 
cirka 45 flygtclmikcr som är 
utbildade på JAS 39 genom
fört praktiktjänstgöring om 
åtta veckor per man under 
året. 

De båda divisionerna har 
koncentrerats till divisionslo
kalerna i en och samma 
byggnad. Trots detta ligger 
flygtidsproduktionen över 
planering. I början av sep
tember passerades 2000 
timmars flygning. 

Förutom en tydlig priori
tering av flygtidsproduktio
nen vid flottiljen har en fram
gångsfaktor just varit de be
gränsade utrymmena. Detta 
har lett till att rutiner och 
samarbetsformer inom och 
mellan enheter utvecklats. 

Resultatet så långt är ett 
bra exempel på lagarbete 
som inspirerar till fortsatta 
framgångar vid flottiljen_ 

URBAN ISBERG 

FlygvapcnNytl • :I • 2002 

la Gripen 

Nu flyger en ny Gripen-version, JAS 39C, som 
är anpassad för operationer utomlands. Det 
första flygplanet har överlämnats till Försva
rets materielverk för utprovning Innan C-ver
sionen kommer ut på förband 2004. 

JAS 39C har bland annat längre aktionstid 

Flygvapc11Ny11 • :I • 2002 

AV PETER L11\NDER 

genom att kunna tankas i luften. En nyhet i 
kabinen är att instrumentpanelen karaktäri
seras av tre stora färgskärmar, analoga 
instrument saknas helt. 

JAS 39C kommer att ingå i det internatio
nella snabbinsatsförbandet Swafrap JAS39. 
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V
id en ceremon i hos Saab i 
Linköping den 6 september över
Himnades det fö rst;1 exemplaret av 

Gripens C-version till Försvarets materiel
verk (FM V), representerat av generaldi
rekt ören Birgilta Böhlin. Innan dess hade 
två provflygningar genomförts med fl yg
planet i 1 illverkarcns regi . 

Flygplanet överfamnades oeksti symbo
l isk t ti l l flygvapnet genom att genera lin
spektör Mats Nilsson l.og emot dess logg
bok. Men det dröjer ytterl igare en l id 
innan JAS 39C kommer ut på förband, del 
sker först el°lcr a ll FMV:s prov flygare och 
TUJAS39:s pi loter genomfört sina prov
program av elen nya vers ionen. 

Ulvecklingsarbetel av JAS 39C bestiil l
des av FM V under 1997 och elen nya 
Gripen-versionen har på en mängd punk
ter anrrnssals för al l kunna opereras utom
lands, även i samverkan med andra nat io
ners sl ridskrafter. C-vcrsionen iir i stort 
sell av samma utförande som exportver
sionen, som Saab kallar Gripen EBS 
(Ex porl Baseline Standard). 

Bland nyheterna med J AS 39C miirks 
möj ligheten all kunna utöka aktionstiden 
genom att tanka i luften, liksom att kunna 
kommunicera med Nato:s ledningssystem. 

Färgbildskärmar 

Undantaget lufllankningsrörcl , uppvisar 
JAS 39C inga exteri iira sk illnader i jiimfö
relse med de tidigare A- och B- vers io
nerna . Men invändigt iir föriindringarna så 
pass omfattande att Saabs provflyga rc 
Mats Torbj()rnsson vid leveransceremo
nin betecknade C-versionen som ett " nytt 
flygplan". 

Vad han åsyftade var friimst förarkabi
nen. diir det miirks tyd l iga föriindringar. 
Den stora nyheten ses pil fronlpanelcn cHir 
de tid igare monokroma bildskiirmarna 
ersalls av tre större ntrgskiirmar, d:ir llyg
och mfl l informationen presenteras. 

Tcxtin formation presenteras på eng
elska. Fan och höj d indikeras i knop 
respektive fot, i stiillet för som tidigare i 
mållenheten meter. 

Nu levereras JAS 39C 

I nternationel 
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Saab:s UAV 
i luften 

F 21 mot 1000 timmar Gripen 

Kommer nästa flygplan från 
Saab att vara obemannat? 
Kanske, företaget har under 
några år arbetat med olika 
koncept för UAV:er (Unrnan
ned Aerial Vehicle). 

I samarbete med Försva
rets materielverk har Saab i år 
genomfört provflygningar med 
en UAV-demonstrator inom ett 
koncept kallat SHARC (Swe
dish Highly Advanced Rese
arch Configuration). Dessför
innan har farkostens f lygegen
skaper testas i vindtunnel hos 
FOI i Bromma. 

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

sin inledande utbildn ing vid F 7 i Såtenäs. 
Den 31 juli passerades 500 flygtirnmar vid 
Urban Blå. På bilden ses flygtekn iker och 
piloter - gänget som gjort ' et. 

Demonstratorn är en för
enklad variant av SHARC, som 
tagits fram i syfte att få ut
ökad kunskap om UAV
system, dess utformning 
samt praktisk erfarenhet av 
f lygn ing. Efter utvärdering av 
f lygn ingarna kan utvec~~ l ingen 

mot ver~~liga obemannade far
koster bli verklighet inom de 
närmaste åren. 

UAV-system antas bli allt 
viktigare i framtidens nät
verksbaserade försvar, som 
komplement ti l l bemannade 
f lygplan, fartyg ocl1 mark
stridsförband. 

Saabs UAV-demonstrator som Ilar 
provflugits. Foro: Per K11scvlk/Saab 
W J). .. •... [)PM! 

Flygvapnet deltar i 
internationella övningar 
Under hösten deltar flygvapnet i flera Internationella 
övningar. En tysk Tornado-division besökte F 4 på Frösön i 
mitten av september, och samövade med en Viggen-divi
sion. 

F 4 de ltar också med JA 37 Jaktviggen i den holländska 
övn ingen Frisian Flag, som genomförs i oktober. Bland 
övriga deltagande länder märks Finland, Norge Tyskland 
och USA. 

F 10 i Ängelholm blir engagerat med JAS 39 Gripen i 
övningen Nordic Airmeet, som sker i Norge i oktober. 
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Femkampsguld 
Tradit ionen med svenska framgång i militä r flygfemkamp 
består. Årets VM avgjordes i Frankrike, där Niklas 
Isaksson från F 16 i Uppsala vann sin andra guldmedalj. 

Pet er Carlsson, F 16, blev tvåa och Jonas Rohlen ham
nade på fjärdeplatsen. 

I lagtävlingen segrade återigen Sverige , för 29:e 
gången sedan 1954. Värt att not era är även att Niklas 
Isaksson seger resul terade i den 30:e individuella guld
medaljen till Sverige. 

Ny helikopterchef 
Överste Mats Westin är 
sedan den 1 september chef 
för Försvarsmaktens helikop
terflottilj . Företrädaren kom
mendör Håkan Neckman 
övergår till Försvarets materi
elverk (FMV). 

Mats Westin har ett förflu
tet inom marinflyget och har 
bl a varit chef för 11:e heli
kopterdivisionen på Berga. 
Närmast kommer lian från 
FMV. FOTO: LENA HOLMGREN 
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Flygvapnet på RAF Waddington 
En av årets större f lygupp
visningar i England ägde rum 
på RAF Waddington utanför 
Lincoln. Sverige represente
rades av JAS 39 Gripen i 
f lygprogrammet och S 1008 
och tvåsitsiga JAS 398 i 
markutställningen. 

Delegationschef var över
stelöjtnant Jan Wikström, 
teknisk chef på F 7. Major 
Tomas Hermansson frän F 
16M höll i S 1008. Frän de 
båda förbanden kom också 
tekniker, operatörer och de 
piloter som skötte markpre
sentationerna och under
hållet på flygplanen. 

-=========-

Det var andra gängen 
Sverige deltog på Wadding
ton. Övriga länder var Nya 
Zeeland , Australien, Tysk
land , USA, Frankrike, Dan
mark, Schweiz och Ita lien för 
att nu nämna flertalet. De 
båda uppvisningsdagarna 

präglades av hyfsat bra 
väder och den svenske upp
visningspiloten kapten Mar
tin Blrkfe ldt kunde genom
föra sitt täta program ful lt ut. 

De svenska inslagen 
väckte stor uppmärksamhet 
bland publik och medier. 
Svensk presschef var major 
Håkan Brandt från F 7 som 

genast upprättade nära kon
takt er med framförallt 
lokalpressen. 

Temat för den svenska 
markutstä llningen var 
Flygvapnet 2000 och flera 
tidningar, radio och TV be
skrev den svenska försvars
modellen i en förändrad 
vä rld . 

F 10 producerar in i det sista 
Trots den förestående omlo
kaliseringen av verksamheten 
vid F 10 i Ängelholm har pro
duktionen fortfarande varit 
intensiv under året . Flygunder
hållskompaniet har som regel 
ställt upp åtta Gripen på linj en 
och flygtidsproduktionen låg 
under augusti på mellan 45 -
50 flygtimmar i veckan . 

I mitten av augusti hade 
inflygningen av piloter från 
F 17 i Ronneby avancerat till 
det t illfä lle då de 14 eleverna 
kunde göra sin första ensam
flygning i JAS 39. 

Omloka liseringen av F 10:s 
Gripenverksamhet t ill F 17 har 
påbörjats. 

--
135 

Lärare ur F 10 i Ängelholm och elever från F 17 i Ronneby har sedan i 
våras bedrivit utbildning på Gripen inför flytten till Ronneby. 

Den först flyttade F 10-divi
sionen ska vara i full produk
t ion i Ronneby den 1 oktober 

och kommer att utgöra st om
men för den framtida Swafrap 
JAS39-<:fivisionen. Nästa divi-

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

TEXT OCll FOTO: LENNART BERNS 

sion ska vara helt överflyttad 
den 1 december och kommer 
att bestå av de piloter från 
F 10 och F 17 som l1ar jobbat 
ti llsammans under omskol
ningen i Ängelholm. 

Flygskolan genomför grund
läggande f lygutbildning (GFU) 
med sex elever. De började 
flyga SK 60 efter sommar
semestern och ska fortsätta 
hösten ut. Därpå vidtar flytt ti ll 
F 16 i Uppsala för att där slut
föra sin GFU. 

All mil itär flygverksamhet 
vid F 10 i Ängelholm upphör 
den 31 september i år. 

ULF OHLSSON 

FOTO: S-0 WILLHOFT 
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Försvarsmakten i förändring 

Centrala ledningen 
organiseras om 
Ännu en gång står Försvars
maktens centrala ledning 
inför en större omorganisa

tion. Överbefälhavaren, ÖB, 
har i en hemställan till 
regeringen föreslagit föränd
ringar som bland annat inne

bär stora förändringar för 
Flygtaktiska kommandot, 

FTK. 
Antas förslaget flyttar 

generalinspektören till Hög
kvarteret i Stockholm. 

AV CLAS NILSSON·LUNOSTEOT 

E
nligt del förslag som ÖB har lagt 
fram ska Försvarsmaktens cen
trala ledning koncent reras. vi lket 

bland annat betyder a ll operativa insats
ledningen. Opi l. blir en del ;iv I l ög
kvartereL Utöver Opi l ska del i den nya 
organisationen bara finnas fyra ledningar 
i Högkvaneret, samt en central stab. 

Staben ska stödja myndighclsled
ningen, vara kon1ak1y1a mot regerings
kansliet och ~amord na arbete! inom 
Högkvaneret. 

De övriga ledningarna bl ir elen mili
l iira underrällelse- och s:ikerhctstjiinsten, 
Must. en krigsförbanclsleclning. Kri, en 
grundorganisationsleclning. Gro, samt en 
ledning med en ÖB controllcr och en ÖB 
in1ernrevision. 

I Opil kommer också de takt iska 
kommandona för armen, marinen och 
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CENTRALLEDNING 
fr o m 2003-01-01 

ÖB 
Stf ÖB 

C MUST COPIL I c KRI I CGRO ÖVR 

ÖB har till regeringen föreslagit en ny organisation av Försvarsmaktens centrala ledning. 
11/ustrat•on: Kjell Ström 

rlygvapnel all ingå. Den nya organisatio
nen ska giilla fr<'in den första januari 2003 
och vara hell genomförd den första sep
tember 2003. Den ska därefter utvärde
ras inför det kommande försvarsbes lutet 
och tanken iir all de båda ledningarna 
Gro och Kri ska kunna slås samman till 
en sammanhållen produktionsledning 
senast 2005. 

En åtgärd som redan är genomförd är 
au generallöjtnant Johan K ihl. tid igare 
chef' för strategiledningen, C Stra, har 
urniirnnts ti l l chef f'ör Högkvarteret , 
C HKV. 

För FfK innebiir förslaget, precis 
som 1idigare har beslulals. all FIK blir 
kvar i Uppsala och samgrupperas med 
övriga delar av Opil som flyltas till 
Uppsala, medan övriga l-lögkvaneret. ska 
vara lokaliserat til l Stockholm. Men en 
annan konsekvens för FTK är au genera
linspektörerna i de taktiska komman
dona avvecklas. rniremot kommer gene
ralinspektörer för armen. marinen och 

flygvapnet all organiseras i Högkvar
teret~ grundorgan isat ion~lecl ning, Gro. 

Ylterligare en general inspektör ska 
organiseras inom Gro. med ansvar för 
kompclensutvcckling av personal och 
med ~urski ld vikt på orficersutbi ld
ningcn. samt dessutom en gencral in
~pe1'1ör inom Kri med ansvar för stöd
jande av lcdningssysLcm med sii rskild 
vikl på utveckl ingen mol elt nätverksba
scrat försvar. NBF. 

ÖB:s förslag grundar sig på en utred
ning, LU 02. som har gjorls av brigadge
neral Björn Andersson. och vars syfte 
har vari t all utreda hur man kan skapa 
tydligare ansvarsförhållandcn saml idigt 
som man får en organisation som lir 
anpassad ti l l ett förre antal officerare i 
den centrala ledningen. Det i sig Ur en 
anpassn ing til l hur del ser ut redan idag 
clå det finns ett stort antal vakanser. 

Förslaget l igger nu pil regeri ngens 
bord och ett beslut kan viintas under hös
ten. e 
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Chefredaktör'n 
har Ordet ! 

Höjdpunkter 
Välkommen till höstens förstu nummer av 
FlygvapenNytt. 48 sidor med glimtar från 
höjdpunkter. den vardagl iga verksamheten 
och några ~Lörre internationella övningar. 

Leveransen av JAS 39C Gripen i bö1:jan 
av sepLember iir givetvis en höjdpunkt, lik
som skjutn ing med jaktroboten Rb99 
Amraam. 

Skol flyg iir ett vU!bekanl ämne som 
vari! aklucllt under lång tid. Men vad hUn
clcr egentligen under GTU. elen grunc!Hig
gande tHktiska fl ygu1bildningen? M ö! 
några av dem som ve1 i två artiklar, elen 
första bö~jar på sidan I 0 

Flygräddningsuppd rag t i I I hör också 
vardagen för vissa. FlygvapenNytl var 
med under en av cle sista övningarna med 
rädd ning~he li koptern i Visby. Numera 
svarar el! civi l1 helikopterföretag för räclcl
ningsbcrcdskapen på Gotland. 

Under sommaren har flygvapenperso
nal deltagil i 1v1\ internationella övningar. 
På hemmaplan var det i övningen Nordic 
Peace, utomlands den stora flygövningen 
Maple Flag. Vad som hiinde under dessa 
beskri vs i ord och bi Id. 

Simulatorer amas få en all! större beLy
delse i framtiden. De kan förv is~o aldrig 
helt ersätLa verkl ig flygning, men möj l ig
heterna ti Il all utbilda och öva uLveck las 
sliindig1. Vid F 20 i Uppsala fi nns en 0111-

världssimulator där de övade i princip inte 
ska kunna sk ilja på verkl ig och simulerad 
inl"ormat ion. U is mera med början på 
sidan 16. 

När du IUsl fiircli g1, glöm inte Försvar~

mak1ens sidor på lmernel : www.mil.se 
el ler www.flygvapennytl .mi l.se 

PETER UANOER 
pelcr.11ander@hkv.mr l.se 

Mats Nilsson utnämnd 
till generallöjtnant 

Flygvapnets generalinspek lör, 
generalmaj or Mats Nilsson 
kommer alt tillr ~icla befallningen 
som chef för Högkvanerets 
kri g~förbandseclni ng (1-1 K V Kri) 
i S1ockholm. Detta sker den I 
december. samtidig! sum han 
befordras till gcneralli.ijlnanl. 

Mats Nilsson är född 1956 
och har 1idigare i sin karriär bland annal 
varit spaningspi lot vid F 17 i Ronneby, 

prov rl ygare vid Försvarets 
ma1crielverk. fl yg- och fl o1ti lj
d 1el" vid F 16 i Uppsala. Han 
har varit general inspektör 
sedan elen I juli 2000. 

Vem som efterträder M ats 
Nil son som genera linspektör 
i'ör f"l ygvapnet iir niir denna 
utgåva av FlygvapcnNyu 

trycks ännu inte bestämt. Utnämningen 
be~lutas av regeringen. 

INNEHÅLLSFORTECKNING 3 · 2002 

Ledare 2 

Chefredaktör'n har ordet 4 

Centralledningen omorganiseras 5 

Internatione lla Gripen 11 

Stridsflygning från ruta ett 10 

Kul, med högt tempo 14 

Simulering bättre än yerklighet? 16 

Simulator för st ridsledning 20 

CSAR - Sveriges förmåga ökar 23 

Gripen skjuter Amraam 22 

Övningen Maple Flag 28 

Super Puman lämnar Visby 32 

Flygst ridskrafter i Nordic Peace 36 

SMS till himlen 40 

I korthet 42 

FVRF-aktue I It 46 

f.JH;r· 
·;m:"-' 

d 
· lifr:;: 

Amerikanskt pris till Gripen-pilot 
I månadsskiftet augusti - sep
tember deltog flygvapnet i en 
stor flygdag i Tjeckien. Hela 
15 nationer deltog med 120 
flygplan av 40 olika typer. 
Flygdagarna gästades av ett 
mycket stort antal besökare . 
Sverige medverkade med flyg. 
uppvisning med TP 84 Her
cules, Team 60 och Gripen. I 
markutställningen visades en 
JAS 39B med beväpning. 

Vid flygdagarnas avslutning 
utsågs Gripen-piloten kapten 
Martin Birkfeldt till vinnare av 
priset " Best Flying Display 
Overall", som utgört s av en 
ståtlig kristallvas. En poäng i 
sammanhanget är att priset 
donerats av den amerikanska 
F-16-til lverkaren Lockheed
Martin ... 

Under flygdagarna gjorde 
kapten Per Götharsson troli
gen sin sista uppvisning med 
Hercules efter sex år som 
uppvisningspilot. Likaså var 
Ingemar Mo berg "den vita 
Hulken'" på lastrampen för 
sista gången. 

Svenskt vinnarteam i Tjeckien. Kapten Martin Birkfeldt (t h) utsågs bäste uppvisningspilot vid en stor interna
tionell flygdag i Tjeckien. Här tillsammans med löjtnanterna Erik Svensson och Ulf Tössberg, flygteknikerna 
som servade uppvisningsf/ygplanel. 

Sveriges deltagande upp
märksammades i medierna . 
Starkt bidragande t ill detta var 
kapten Catharina Bergsell 
och major Martin Vobora, 

som agerade i ro llen som tol
kar. 

En tredjedel av intäkterna 
från flygdagsarrangemanget 
skänktes t ill de som drabbats 

av översvämningarna. Det var 
ett av kraven från den tjeck
iska regeringen för att flygda
garna skulle få genomföras. 

TEXT & FOTO: HÅKAN BRANOT 

Sverige medlem 
i Open Skies 
Den 27 augusti blev Sverige formellt medlem i 

Open Skies, ett samarbete om observationsflyg

ningar för konventionell rustningskontroll. 
Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2002 och 

Sverige ansökte om medlemskap några dagar 
senare. 

Sedan 1999 har Sverige genomfört övnings
flygningar inom Open Skies och likaså tillåtit 
spaningsflygningar över svenskt territorium vid 
ett flertal tillfäl len. 

Enligt avtalet kan medlemsländerna begära 
att få genomföra inspektionsflygningar över 
varandras territorier med 72 t immars varsel. 
Internet: www.openskies.mil.se 
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Flygargolfen 2002 
Skånska Flygflottiljen arrangerade 
den 20 augusti Flygargolfen på 
Båstad GK. Under optimala väder
betingelser och på en bana av 
mästerskapskaraktär kämpade 60 
tappra golfare. Det var deltagare 
från samtliga förband, skolor och 
staber, som under 36 hål försökte 
bevisa sina golfkunskaper. 

Löjtnant Pär Sahlstrand, F 7 
Såtenäs, var den man som lycka
des bäst denna soliga dag. På 
utmärkta 144 slag vann han sin 
första inteckning i Flygargolfen. 

Bodil Kugg, F10 Ängelholm, var 
bästa dam för dagen. 

TEXT & FOTO : STEFAN KLARQUIST 

Tvcl nöjda deltagare från Uppsala I 
Flygargolfen 2002, major Manfred 
Johnsson, F 20, och kapten Anna
Carin Garlsson, F 16. 
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FVRF Kansli 
Besöksadress: 
R1dclargatan 13 

114 84 Stockholm 
Tel. 08·788 89 48 
Fax 08-788 89 51 

Generalsekret erare: 
Göte Pudas 

08 788 89 47 

Utblldnlngsavdelnlngen: 
Thomas Hil lemar 

08-788 89 44 
Åke Axelsson 

08-788 89 48 

Utveckllngsavdelnlngen: 
Carsten Flensburgh 

0431·401959 
F 10, 262 82 Ängelholm 

Administration/ Ekonomi: 
Fabnksgatan 8, 821 82 Bollnäs 

Margareta Sundqv1st 

0278-13470 
Carina Runqvist 

0 278-13471 

Frivilliga sattes på prov 
under Nordic Peace 
Det har under nera å r varil 
få större övningar diir 
FVRF-personal kunna delta. 
l å r har Försvarsmaktens 
ekonomiska förulsiitlning
arna förbHltrats, diirigenorn 
har övningarna Flyg
va1>enövning 02 och Nordic 
Peace 02 kunnal genom
föras. 

FYRF valde att delta i övning

arna med sil många medlem
mar ~om möj lig!. under förul
siillning all dessa kunde erbju

das kvalificerade uppgifter. 
Drygt 130 personer ur FV

RF som delar i hela övande 

förband deltog i Nordic Peace 
02. De förband som FVRF 
deltog med var ett Lomos

kompani (merparten av perso
nalen). 1vå grupper rlygbasj li
gare och l vå grupper niirskydd 

fl ygba\. 
FYR F kunde ocks~ ut veck

la samarbetet med estniska 
Ka ilsel i i l. som med elva per
soner ing ick som del av 

Lomos-kompaniel. 

Lomos-kompan ie1 om l'atia
dc I 07 personer och bestod av 

friv il l igpersonal från samtl iga 

fl yg flo1tiljer och fri villigorga
nisationer inom Lomos . Hela 

Lomos- förbandel gruppernde~ 
l i ll HYSS Y~i ll i n ge. 

"Training" 

Första veckan genom fördes 
ett l riiningsprogram med 
utbi ldning som gav insikt om 

situationer som kan uppslå vid 
ell uppdrag inom i111ernatio-

Frivilliga ur FVRF Cjänslgjorde som vaktpersonal på Kjula·basen. 

begrepp. A lla benämningar 

var på engelska och ulbi ld
ningen omfallade: CP/MCP -
Check Point/Mobile Check 

Point. OP/OPT - Observation 
Posl/ Observation Post 
Temporary, Patrol. Escort. 

Hel ivac.: procedurcs. 
Negoliation. Riol Control. 
MA - M ine Awareness. saml 

information om GO/NGO -

Folo: Corl Edclh}clm 

Govemmcntal Organisal ione~/ 
Non Govern111cntal 
Oganisal iones. 

U1bildningen upplevde~ po~i 

ti vt av de ltagarna. trots viir-
111en och de 11\nga dagarna. 

" Duty week" 

Efter viilbehövlig vila och en 

si\ ka llad Culture Day i Stock-

nell 1jiins1 och dess ol ika Svensk oc11 est111sk personal vid en gemensam postering. Fo10: L. Eng111a11 
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Ny ledningsstruktur 
skapar nya möjligheter 

rade ma1erielsyste111 i vår vardagliga giirn ing. Några rn, nog

gran1 u1valcla indiv ider. har fåll för1roende1 all framföra en kor
veH. en stridsvagn eller ell st ridsfl ygplan. Framförandet före

gås av en ged igen och kostsam utbildning. där professionalism 

byggs upp både vad giiller personliga färdigheter och viln för
hål lningssiill lill elen yrke~roll vi är saua all utöva. Till della är 
del sjWvk lart så all v ~r verksamhet omgärdas av rigorösa n:gd 

verk, ofta framtagna på ytters! billra erfarenheter. 
I delta perspekti v sim ler jag mig mycket frågande och sam

tidigt yllersl beklagande till händelsen i somras. d;~ ell krig~

flygplan ur Försvarsmakten al lvarl igl skadade cll flertal perso
ner som befann sig på marken i samband med flygplanets sl art 
friln en av v~ ra fl yg flou i ljer. Olyckshändelsen ul recl s av 

Slatens haveri kommission vars slutsatser och sWllningstagan

den kommer all ulgöra en vikl ig del, au l igga till för grund för 
ansvarsfrfigan men också för det J'orl salla verksamhetssiiker

hetsarbelel. 
Oavsell resulta1e1 av haverikommissionens utredning har 

hände lsen resulterat i all den " goodwill" som omgiirdat llyg

vapnel allvarl igt har påverkat.s nega1iv1. Gemensamt måste vi 
nu försöka ilterskapa del förl roende som flygvapnet förtj iiliar. 
Del gör vi frlimst genom all visa all vi mycket klart vet vad vår 

verksamhel yllerst sy ftar till. och genom alt genomföra den på 

ell professionellt och ansvarsfullt säll. 

Internationell insatsförmåga prioriteras 

I början av september levererades den första JAS 39C Gripen. 
Flygplanet iir lekniskt anpassat för all full t ut kunna verka p{1 

den in1erna1ionel la arenan. och för första gilngcn i det svenska 
fl ygvapnets hisloria innehar vi nu taktiska fl ygplan med för
måga till lufuankning. 

Leveransen iir en viktig mils1olpe i vår slrävan all möta 
dagens och framtidens säkerhetspolitiska 11tma11i ngar och hot. 

Redan idag lir uppgiflcn alt försvara Sverige en bctydl ig1 
vidare uppgi ft lin all försvara våra griinser 11101 ett vlipna1 
angrepp. Huvudkursen i vår slikerhctspol itik lir idag all vi skall 

kunna verka tillsammans med andra nationer i avsikt all före
bygga och cUimpa konflikter i vårt nUrområde. 

Elt vikl igt delml't l i denna kurslindring lir all öka vår inler-

nationella insatsförm;,ga. Dclla iir en uppgift som lir stark t pri
oriterad inom flygstridskral'lerna. Men jag vill <llerigcn under
stryka, all del liven for1siit1ningsv is iir v11 r f'örm;,ga all verka i 
viipnad !.trid som ligger 1ill grund för all vi ~kall lyckas med de 

uppgifter vi har. 

:;: :;: * 

Nlir jag nu avslutar min sista ledare i FlygvapenNytl vill jag 1ill 
all personal i rlygvapnel utryeka min uppskallning över de 

i11sa1ser Ni genomför! under mina 1\r ~om generalinspektör för 
fl ygvapnel. Del har varit en slor fönn~n att rn vara Er friimstc 
l'örelriidare och jag har vid många ti l lföllen kunnal känna en 

stor trygghet och slollhet över vad flygvapnet kan och preste
rar. 

Del görs vii ldigt myckel bra arbete. viildigL ol'la, av väldigt 

många människor i flygvapnet. Med dessa ord tackar jag Er. 
samlidigt som jag lyckönskar min eflerlrUdarc i rollen au kda 
och l'örctriida ell av vii rldens fömLimsta flygvapen. 

VIija 
ansvar 

laganda 

rU..-=-------
MATS NILSSON 

GENERALINSPEKTÖR FÖR FLYGVAPNET 
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JAS 39 Gripen klargörs inför robot
provskjutning vid RFN i Vidsel. 
Foto: Peter Llar1der/Försvarers bildbyrå 

Övcrbef"ii lhavarcn har hemställ t hos regeringen om all fä göra 

vissa förändringar i Försvarsmaktens centrala ledningsstruktur. 

Under hösten skall ett omfattande arbete genomföras för all dessa 

för~inclri ngar ska kunna träda i kraft l"rån den I januar i 2003. 
Under senare delen av 2003 ska den opcra1iva insatsledningen 

fl ylla ti ll Uppsala och en samgruppering av de takt iska komman

dona ska då genomföras. Detta skapar. enlig t min mening. förut

sällningar för oss att på eu effekti vare sätt insatsleda För

svarsmaktens förband. 

Förändringarna av den centrala ledningen inncbiir också atl 

försvarsgrenarnas främste företriidare, de nuvarande generalin 

spektörerna. och de nyinriilladc generalinspektörerna för bland 

annat lednings- och ulbi ldningsrunktionerna fl y llar ti ll Hög

kvarteret .i Swckholm. Delta kommer all skapa bUtLre möjligheter 

ti ll en effekti v verksamhetsledning och samordn ing av våra för

band, skolor och centra. 

Förfö1clringen leder till all huvuddelen av Försv:irsmaktens 

ledningskompetens fördelas på l rc tydl iga ledningar. Den "nor

mala" förbandsproduktionen kommer all leda s från Gruncl 

organisationslcclningen. Gro, där bland annal generalinspektören 
för flygvapnet (GI FY) kommer au rå en viktig roll . l<rigsför

b:inclsledningen. Kri. kommer al l ansvara för insalsförbandens 

utveck li ng samt Försvar~maktens mater ielanskaffnin g. Den 

Operativa insats ledningen. Opil , Ur diirefter nyujaren av förban

den och cliirmed en krav stä llare. Utöver dessa ledningar kommer 

elen Mil i t~irn underrUttelse- och slikerhetstjUnsten, Mu st. och en 

stab för styrn ing och avdömning pti strategisk ni vå alt vara orga-

11iserad i Högkvarteret. 
Jag är av den besl limcla uppfallningen all den föres lagna led

ningsstrukturen kan bli bra. Den skapar goda förutsiil'lningar för 

att förbiillra Försvarsmaktens möj l igheter all snabbt kunna vidta 

nödvlindiga priori1eringar och för~inclri ngar. Något som all t tyd li

gare krävs i en ständigt föränderl ig omvärld. och som måste 

kunna ske i enlighet med den rramlicla viljeinriktning som våra 

folkva lda kommer all uttrycka. 

Professionalism och ansvar 

Ett stort ansvar vilar på oss alla som, pti ol ika säll, h:ir fåll" för

troendet all leda eller handha Försvarsmaktens yuersl kva li Cice-

holm under lördagen utgrup

peracles Obspluloncn pi'.\ sönda

gen inför elen kommande 

"Duty week''. De rekognose

racle obsplatscrna var mer in

riktade på markobserval ioner 

än lu ftbevakningsrapportering. 

Oc-plulonen grupperades 

på A lmniis med en modifierad 

Obsutbilclningutrustning, som 

hade en engelsk presentation. 

Även talsvaren var på eng

elska. 

UH-plutonen med vakt, 

transport, förp!Ugnad, sj ukvti rd 
samt cxpecl ilion hade sin 

sl absplals på HYSS Li llsam

mans med kompaniledning 

och obsplulonchefer. 

Ob:sgrupperna fick m;,nga 

verk samheter all rapportera 

samt e.l( antal moment som 

f iguranter spelade upp. Dessa 

moment speglade liknande 
situationer som träningen 

veckan före hade belyst. 

Under Norclic Peace var 

del första gången som fri v il-

ligpersonal fr1\n alla fl yg flot
ti ljer samövacle. M ånga vik

tiga er farenhcler sam lades. 

Skarp bevakning 

En tropp från markförsvar

et/bassLik inom FVRF del tog. 

Uppgiften var alt bevaka heli

koptrar och personal på en 
krigsrl ygbas, " l<j ula helo-air

base". som i övningen anviin

des som helikopterbas. 

Från basen verkade heli 

koptrar från Sverige, Finland 

och Norge samt all man dfö· 

även lanclsatle personal och 

materiel från en svensk och en 

brillisk C- 130 Hcrculcs. 

Det kHndcs all detta var en 

stor internationell övning. 

Luften var konstant fylld av 

ol ika f"lyg företag och p1\ mar

ken s1öuc man på ul Wndska 
" checkpoints" ungenir var 

hundrade rnc ler. 

Au genomföra skarp be
vakning mill i vimlet av en 

Bevakningspostering med frivilligpersonal. Fow: Lennart f11gma11 

Flygvap.:11 Nyll • 3 • 2002 

Sommarens 
utbildningar 

FYRF kan var mycket nöjda med del resultat våra medlem

mar presleral under sommaren. Över 300 elever har på cll för

tjiins1fu ll t111edv1.:rka1 i v;'r centrala u1bi ldni11g. 

Den stora nyheten för året var al l den internationella 
utbi ldningen in1egrerades i en svensk f'ri v illig skola. Del inne

bar all 37 estniska elever deltog i Lomos-utbilclningen i 

Uppsala. Det gav utbildningen hell nya dimensioner, cll ly ft. 
Ny11 var dessutom central fl ygba~ ULbilclning vid F 2 1 i 

Lule<'i. Flottiljen löste uppgi ften på cll utmkirkt säll och ele-

verna var bel;\ tna med utbi ldningen. THOMAS HILLEMAR 

stor övning, diir v i aldrig kun

de vara helt siikra pti all de 

l"örband vi möllc visste att vi 

var skarpa. ti llförde eH m inst 

sagl oberäkneligt inslag . Vid 

å1ski ll iga ti lli"lillcn hördi.:s vår 

stressade säkerheb chef. med 

betoning p~ tydlighet rram för 

artighet, informera andra befäl 
om all inte passera med övan

de trupp genom vårt bevak

ningsområdc. 
På del hela tagel var del en 

givande vecka med många 

nytliga aha-uppleve lser. Som 

kri tik vill jag bara betona vårl 

önskemål om tidigare och 

0 

b~iltrc samband mellan FVRF, 

övningslcclning och övriga 

förband, för all v i som fri vil

l iga direkl och utan ok larhe1er 
ska kunna siilla oss in i och 

lösa uppgi ften. 

Vid avliimningen inför 

hemresan ri ck vi beröm av 

vara siikerhctschcfcr för ell 

över förvänlan gou genomfö

rande. Dcna kiindes specielll 

bra med tanke på all det ~ir 

viktigt all vi frivilli ga visar 

vår kapacitet. s1\ all man ser 

vi lken bra resurs v i iir all 

I illgi\ vid fram1icla övningar. 
THOMAS HILLEMAll/CARL EDELHJELM 

Ars boken 
FVRF 2001 

Årsbok FVRF 200 I finns nu all best:illa p1\ www.books-on

demancl.co111 

Boken kan besl iill as ti ll ell pris av 100 kronor. Synpunkter 

på boken emottages tacksamt och bidrag till kommande års

bok vii lkornnas. Sänd en arl ikelbiclrag ti ll : bewick@brecl-

band.net (telefon 031 - 87 88 61 ). PATRICK BEWICK 

PROJ EKTANSVARIG 
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