
Sedan hösten 1988 har arbetet med att 
skapa ett lednings~ & informationssystem 
för Flygvapnet (LI FV) successivt ökat i 
omfattning. I dag är det en högt priorite
rad verksamhet vid Flygstaben och vid 
flera av FV:s staber och förband. 

Syftet med detta artikelblock är främst 
att orientera om hur långt arbetet nu har 
kommit, vilken strategi som valts och vil
ka förhoppningar som finns inför framti

I FlygvapenNytt nr 2/88 presenterades delar 
av det arbete som då pågick inom ramen för 
"Infosystem FV". Tyngdpunkten i den presen
tationen låg på projektet Primus/Bas, det infor
mationssystem som skall underlätta ledningen 
vid en basbataljon i krig. 

~ Försvårande men också kanske mind
re kostnadseffektivt i det tidigare arbetet 
hade varit den relativt splittrade bild som 
konsultstödet uppvisade. Samarbetet 
med FMV hade heller inte funnit tillräck
ligt fasta former. Mot denna bakgrund 
tecknades tidigt ett samarbetsavtal mellan 
CFV och FörsvarsData . Åt FörsvarsData 

uppdrogs att medverka i systemutveck
ling och systemförvaltning i enlighet med 
de principer som finns angivna i "Försva
rets modell för systemutveckling och pro
jektstyrning" (utgåva juli 1988) . Detta 
samarbetsavtal har bl a också förutsatt att 
FörsvarsData ställer erforderliga perso
nella resurser till CFV förfogande i krigsor

den. 

Ökande krav 

BI a mot bakgrund av den planerade Gri
pen-anskaffningen, de långt framskridna 
planerna på att anskaffa ett nytt strilsy
stem samt som en konsekvens av det del
vis reviderade ledningssystemet, kommer 
allt ökande kravatt ställas på LI FV såväl 
vid grundberedskap i fred som vid bered
skapshöjningar och vid krig. Det är mot 
denna bakgrund som arbetet med LI FV 
har tillmätts ökande betydelse. 

Vid Flygstaben inrättades därför hösten 
1988 en särskild projektgrupp med upp
gift att direkt under flygstabschefen leda 
arbetet med LI FV. Projektgruppen orga
niserades enl bild 1. 

Som chef för projektgruppen utsågs 
överste Robert Gustafsson, tidigare chef 
för MHS/flyglinje. Som avdelningschefer 
för lednings- resp informationssystemav
delningen tillsattes överstelöjtnanterna 
Göran Brauer resp Carl-Åke Pernling. 

Förändringar 

Tidigt i arbetet stod det klart att vissa över
gr·ipande förändringar i arbetets inriktning 
behövde göras. De viktigaste av dessa 
var: 
~ Styrande för informationssystemens 
utformning måste vara ledningsfunktio
nens behov av informationsstöd i en eller 
annan form. Mot denna bakgrund bred
dades arbetet från att tidigare främst ha fo
kuserat informationssystemfrågor till att 
jämväl omfatta ledningsförhållanden och 
stabsarbetsmetodik. Denna inriktning 
återspeglas också i den organisations
struktur som valdes för projektgruppen . 

Bild 1 
Organisation FS/Projektgrupp LI 

Lednings- och Slabstjånslard 

Chef 

Stabstjänstdetaljen 

Chef 
Handl 

CProjgroLl 

PlanlEkonomldelalj U 

Chef 

Sekr 

I I 

II 

Inlormallonssystemard 

Chef 

ADB-detaljen 

Chef 
Handl 

Systemdetaljen 

Chef 

Teknikdetaljen 

Chef 
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kunnat hävda, att det ankommer på an__1--------------------------------------------------.. vändaren att reglera det expertstöd som 
erfordras vid uppbyggandet av informa
tionssystem. CFV har härvid haft stöd från 

FV:s lednings
ch -nlonnalionss stem 


--,------------------------------------------------------
ganisationen, när de olika informations
systemen blivit driftsatta. 

• • Rollspelet mellan FörsvarsData å Av Rollert Gustafsson ena sidan och FMV å den andra har varit 
en stötesten och försenande faktor under 
arbetets inledningsskede. CFV har under 
dessa diskussioner med viss framgång 

Bild 2 

Ulvecklingsorganisalion LI FV 

CFSordf 

I I 

RAMPROJEKTLEONIN6 I 

C FS/PROJGRP 1I ordf 

REFERENSGRUPP 

Repr UR FST, FORTF, 

VPV, FCF, FS/Plan 

HUVUDPROJGRUPP LEDNING HUVUDPROJGRUPPINFosrST 
H projled: 

Hprojled:
C lednavd Projgrp 1I 


C Infosystavd Projgrp 1I
Repr ur FS sekt 7 & 2 

I 
Projekt IDA 

" SESAM 

" Primus/Flj 

" Primus/Bas 

" Primus/Stril 

" PrimuslVst 

" Datek 

Repr ur bl a FMV & FörsvarsData 

ÖB i denna ståndpunkt (ÖB .Jollfördel 

ningsskr 88-10-20). 

~ Som tidigare påtalats måste lednings

funktionen styra informationssystemar

betet. Under vintern 88/89 har viss osä

kerhet förelegat rörande den totala led

ningsstrukturens utseende för flygstrids

krafternas del. Detta avser bl a de delar av 

ledningsorganisationen som inte CFV 

själv har direkt påverkan på - t ex hög

kvarterets krigsorganisation och funktion . 


Försvarspropositionen, som förel åg i 
mars -89, gav viss vägledning i dessa frå
gor . Sålunda anger här departementsche
fen, att nuvarande ledning av flygstrids
krafterna fungerar effektivt och att beslut 
om ev förändringar (i avvaktan på ytterli
gare underlag) inte behöver fattas nu . 

Mot ovanstående bakgrund kan, med 
någon större säkerhet än tidigare, arbetet 
med att utforma ett taktiskt ledningssy
stem (SESAM) inledas med nuvarande 
krigsorganisation som grund men på ett 
sådant sätt att successiv övergång till en 
flygkommandoorganisation blir möjlig. 
(Denna fråga behandlas vidare på annan 
plats i denna artikel.) 

Genomförande av LI FV 

I augusti i år kommer CFV till staber och 
förband att gå ut med en skrivelse som 
bl a innehåller inriktningar och strukturer 
för utveckling och genomförande av LI 
FV . Den organisation som beskrivs har i 
huvudsak utseende enl bild 2. (Den skiljer 
sig i flera avseenden från de skisser som 
presenterades i FV-Nytt 2/88. ) 

I stort gäller för denna projektorganisa
tion följande ansvarsförhållanden : 

• Styrgruppen utövar den övergripan
de ledningen av hela verksamheten, d v s 
fastställer mål och långsiktiga planer, av
delar resurser och värderar slutresultatet. 

• Ramprojektledningen (FS/Projgrp U) 
genomför den verksamhet som lagts fast 
av styrgruppen, d v s inriktar arbetet för 
huvudprojektgruppern a, fö rdelar resur
ser och förankrar verksamheten inom re
ferensgruppen. 

• Referensgruppen utgörs av kontakt
män från myndigheter och projekt som 
berörs av LI FV verksamhet. Referens
gruppen ersätter inte ordina rie stabsruti
ner staberna emellan . 

• Huvudprojektgrupp Ledning svarar 
för lednings- och stabstjänstutvecklings
frågor. Gruppen är tillika referensgrupp 
för Huvudprojektgrupp Infosystem. 

• Huvudprojektgrupp Infosystem leder 
verksamheten vid samtliga projekt främst 
i vad avser utveckling, samordning och 
prov. • 
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Fullt lika bra har vi inte varit när det gäller 
att utveckla och effektivisera våra led
ningssystem. Nu finns det teknik och kun
skap inom FY-organisationen för att ut
veckla även denna del. 

Genom att vi i ökad omfattning kom
mer att organisera oss i en fredsorganisa
tion som överensstämmer med krigsorga
nisationen, kan vi bygga upp vårt led
ningssystem efter krigets krav. 

Yår program- och produktionsledning i 
fred byggs upp med hjälp av mål-, upp
drags- och uppgiftstermer som är krigsför
bandsrelaterade. Detta innebär, att effek
ten av det vi gör i fredsverksamheten di
rekt kan avläsas i samband med program
och krigsförbandsvärderingarna. Yåra in
satser kan kraftsamlas till olika problem
områden på ett mer effektivt sätt . 

Med utgångspunkt i dagens verksam
het vet vi, att vi måste kunna hantera 
mängder av information som berör mate
riel, personal, anläggningar m m. I dag 
finns delar av denna informationsmängd i 
föga användarvänliga datorsystem, som 
dessutom inte är anpassade till krigsupp
gifterna. 

Ledningssystem Fr 


er ve
Ilusio 
Ar Böran Brauer 

Det är nu högaktuellt att nyskapa ett LED
NINGSSYSTEM inom FLYGVAPNET som be
tydligt bättre kan utveckla våra förbands och 
vapensystems inneboende operativa effekt 
fullt ut. * * Att arbeta krigsförbandsnära är 
ingen nyhet inom Flygvapnet. Detta har vi 
gjort under hela Flygvapnets livstid (63 år). 
Varje dag arbetar vi med incidentberedskap 
och krigsförbandsproduktion (mer eller mind
re organiserade som krigsförband). 

Ökad info-behandling 

Utvecklingen av våra flyg-, stril-, bas- och 
sambandssystem innebär att ökade infor
mationsmängder måste passera in och ut 
i stabsfunktionerna på de olika lednings
nivåerna. Denna information måste kun
na omvandlas till konkreta beslutsunder
lag och order, som ger avsedd effekt oav
sett om det är att bekämpa ett mål i krig, 
identifiera ett okänt flygplansföretag i fred 
eller lösa någon annan uppgift i fredsor
ganisationen. 

I och med införandet av ett JAS-flygsy
stem förstärks behovet ytterligare, genom 
att stora mängder av information kommer 
att bli realtidsbunden. 

T ex skall flygplan Gripen i luften direkt 
till ledningsorganisC\tionen kunna sända 
ner: 
~ Luftlägesinformation . 
~ Sjölägesinformation. 
~ Underrättelserapporter. 
~ Statusrapporter. 

Denna information måste kunna tas 
om hand och omvandlas till effektiv verk
samhet. 

Ett tekniskt fel på en Gripen i luften 
kommer med automatik att rapporteras 
ner till berörd bas och ge upphov till ett 
antal aktiviteter inom basorganisationen . 
Utbytesenheter plockas ut från förråd, en 
reparationsenhet beordras till en flyg
plansplats för att så snart flygplanet har 
landat kunna göra sin reparationsinsats. 
Detta gagnar flygtidsproduktionen i fred 
eller gör att flygplanet snabbt kan sättas in 
i ett nytt företag i krig. 

Bild 1 STAB 

TID ORDER 

BESLUT 
ANAL YS/BEDÖMANDE 

UPPFÖLJNING 

BEARBETNING 

INSAMLING 

f--

~ 

ORDER 

FlINFORMATlON 

FIRBAND 
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f V är unikt ... 

Vi har ett personalsnålt flygvapen i fred , 
som bygger på att vi skall kunna utöka vår 
organisation och styrka genom mobilise
ring. 

Ett sådant system ställer stora krav på 
att vi måste kunna inhämta underrättelser 
på olika sätt redan i fredstid. Dessa skall 
analyseras och skapa ett underlag för be
slut om en eventuell höjning av vår bered
skap eller beslut om insats av våra för
svarssystem. 

Vi har ett stort land att försvara med re
lativt begränsat antal stridande enheter. 
Detta ställer krav på flexibelt utnyttjande 
av disponibla resurser och möjligheter till 
kraftsamling till tid och rum. 

Sammantaget ställer detta höga krav på 
ett effektivt, flexibelt och uthålligt led
ningssystem. 

Verksamhetsanalyser 

För att få en effektiv ledningsorganisation 
måste verksamheten analyseras inom res
pektive förband/funktion . Detta för att 
klarlägga verksamhetens krav på informa
tionsstöd . Hur sedan informationen skall 
vara utformad - med hjälp av datorstöd 

eller inte - beror på mängden informa
tion , tidskrav med flera faktorer . 

Vårt övergripande mål är att undvika 
den situation som bild 1 visar och i stället 
skapa ett system som ger större effekt en
ligt bild 2 . 

Inom projektet PRIMUS/Bas har man 
genomfört ett antal verksamhetsanalyser 
för olika delprojekt som berör basbataljo
nens ledningssystem. Detta arbete har re
dovisats i FV-Nytt 2/88 och ytterligare in
formation redovisas i följande artikel om 
INFOSYSTEM FV. 

Inom projekt SESAM, som skall utveck
la den TAKTISKA LEDNINGEN, har Flyg
staben/U nyligen inlett en verksamhets
analys tillsammans med representanter 
från E 1 och sektorstaberna . Avsikten är 
att förutsättningslöst analysera hur en ef
fektiv taktisk ledning bör byggas upp med 
beskrivning av mål, funktioner, informa
tionsflöde m m med utgångspunkt i led
ning av dagens krigsförband och införan
det av flygsystem JAS 39, nytt strilsystem, 
nytt samband m m. 

Detta arbete skall senare kunna utgöra 
en grund för utformning av organisation, 
antalorganisationsenheter, gruppering 
m m med hänsyn till andra gränssättande 
faktorer. (T ex : Uthållighet, anläggning
ar, samband .) - I analysarbetet ingår 

ÖVERGRIPANDE MÅL! Bild 2 

STAB 

TID ORDER 

BESLUT 


BEDÖMANDE 


ANALYS 


UPPFÖLJNING 


BEARBETNING 


INSAMLING 


ORDER 


FORIANO 


INFORMATION 

\ 

Fl 

också att ta tillvara på arvet från tidigare 
utvecklingsarbeten . 

Efter hand kommer sedan resultatet att 
provas i samband med övningar och 
MHS stabstjänstövningar. 

Vi har valt att koncentrera vårt arbete 
inom FV till förbandsledningen och den 
taktiska ledningen. Självklart kommer vi 
att medverka i ÖB:s utveckling av den 
övergripande operativa ledningen och 
den operativa ledningen (MB-nivån) . 
Detta för att säkerställa en effektiv ledning 
av våra flygstridskrafter inom alla led
ningsnivåer. 

framtiden ...?! 

Teknikutvecklingen och införandet av 
flygsystem JAS 39 ger oanade möjligheter 
till att utveckla vårt ledningssystem . 

De operatörshyddor som nu skissas in
om det framtida strilsystemet inom StrilC-

Rörlig, takt;sk ledningsstab? 

koncpetet kan på detta sätt skifta uppgif
ter genom relativt enkla handgrepp. Från 
att ha varit StrilC till Taktisk ledningsposi
tion eller till att utgöra en regional väder
centrai eller till att inrymma divisionsled
ningen för JAS 39 Gripen . 

Kanske framtidens koncept kommer att 
vara rörliga operatörshyddor i en multi
roll, där hyddan i fredsverksamheten t ex 
står i hangaren på fredsflottiljen och inne
håller delar av infosystemet för ledningen 
av stations- eller divisionstjänsten i fred. 
Sedan skall den snabbt kunna köras ut till 
krigsbasen och där grupperas skyddat för 
uppgiften att leda basbataljonen eller di
visionen i krig. 

•• Kommer vi att utveckla rörliga flyg
kommandostaber (sektorstaber)? Kan 
framtidens sambandsutbyggnad klara så
dana krav? 

Det finns många frågor. BI a skall Flyg
stabens Projgrp LI försöka finna alla svar
en. Sålunda finns många möjliga och 
tänkbara lösningar på hur FLYGVAP
NETS LEDNINGS- och INFOSYSTEM 
skall utformas och byggas upp. 

Vi kommer att behöva kvalificerad per
sonal i vårt arbete inom de olika projekt
grupperna. Det gäller att ha högt till tak 
om vi skall kunna leva upp till FV:s slo
gan : Flygvapnet, så högt man kan kom
~. . 
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nior aionss,s em FV 

"INFOSYS TfM FV" skall byggas upp för att ut
göra stöd för flygvapenförbandens verksam
het främst i KRIG. Detta är inget nytt. Redan 
1975 angav ÖB i sina anvisningar att "system
utveckling och uppbyggnad av datakraft skall 
ske utifrån de krav verksamheten i krig stäl
ler". - Systemet skall dock inte utvecklas och 
driftsättas enbart för krigsbehov. 

jonsnivån. Längst i utveckling har PRI
MUS/bas kommit. Se separat artikelruta i 
detta temablock .ArCarl-AllePemllng 

PRIMUS/Flottilj skall tillgodose mob
myndighetens informationsbehov. Det 

verkar således i fred och beredskapshöj
ningar t o m mobilisering. Vidare skall 
PRIMUS/Flottilj fånga upp arvet i form av 
alla de system som är driftsatta och i dag 
utnyttjas i olika funktioner i fredsverksam
heten. Ett mål är att alla system skall ingå 
i INFOSYSTEM FV. 

• • Exempel på sådana system som 
skall anpassas till eller erhålla lämplig 
gränsyta mot " INFOSYSTEM FV" är PAF, 
TOR, DELTA, DIDAS och IN Fl. För att 
belysa strilbataljonens och verkstadsba
taljonens informationsbehov kommer 
även PRIMUS/Stril och Verkstad att 
igångsättas . 

Informationssystem för den taktiska 
ledningsnivån - nuvarande sektorledning 

Meningen är att systemet skall användas 
för att ge stöd i den dagliga förbandspro
duktionen. Detta ger fördelar i krigsförbe
redelsearbetet och gör att användarna er
håller datamognad. Då man hamnar i en 
krigssituation skall man direkt känna igen 
datamiljön och kan från första stund ägna 
sig åt den verksamhet systemet främst är 
uppbyggt för. INFOSYSTEM FV är inte
och får inte heller bli - något självända
mål. Målet är att ge verksamheten stöd. 

Styrande för INFOSYSTEM FV är JAS 
39:s och Stril 90 :s krav på datorstöd . 
Gränsytorna i IN FOSYSTEM FV måste så
ledes vara sådana att informationsutbyte 
till och från dessa två komponenter UAS 
39 och Stril 90) kan säkerställas i alla si
tuationer där kommunikation dem emel
lan är nödvändig. 

För att informationssystem verkligen 
skall ge användaren det stöd han/hon 
behöver, är det viktigt att användaren he
la tiden får medverka i utvecklingsarbetet. 
Användaren är den som vet bäst vad 
som behövs i den egna verksamheten. 
Med anledning härav kommer all system
utveckling att bedrivas så, att användar
nas krav tillgodoses. Detta kommer att 
säkerställas genom att utveckl ing kom
mer att utföras av personal som arbetar i 
den verksamhet som systemet skall stödja 
- t ex i klargöri ngstjänst eller i sektorstab . 

Informationssystemen skall för använ 
daren uppfattas som ett lednings- och in
formationssystem . Vidare skall varje an
vändare inte behöva ha mer än en arbets
station för att klara sitt informationsbe
hov . Behörighets- och sekretessfrågan 
skall lösas av informationssystemet. 

Projektexempel 

För utveckling och driftsättning av INFO
SYSTEM FV har flera olika projekt startats. 
PRIMUS representerar i huvudsak batal-

Systemet byggs ut till att även bli 
ett allmänt administrativt stöd för 
stabens handläggare. Det innefat
tar standardprogram för kalkyle
ring, grafik, uppläggning av regis
ter och databaser m m. Med hjälp 
av "elektronisk post" skall man 
kunna kommunisera med andra 
staber och myndigheter i landet. 
En mycket positiv utvecklingsmöj
lighet som erbjuds är, att olika be
fintliga funktionella datasystem 
kan göras åtkomliga från en och 
samma terminal genom anslut
ning till det gemensamma fiberop
tiknätet i stabsbyggnaden. 

Den tekniklösning som valts är 
samma som i det "gamla" LEO
systemet. Det innebär datorutrust
ning av typ Norsk Data SOOO-serie 
och anslutning till ett gemensamt 
fiberoptiknät. I dagsläget är sekre
tariatspersonalen och ett tiotal 
handläggare försedda med IDA
terminaler. Utbyggnaden sker 
etappvis. Hösten 1990 skall totalt 
ca 100 terminalarbetsplatser fin
nas vid Flygstaben. 

Administrering 

Anskaffning och teknisk samord
ning med övriga delar av INFO
SYSTEM FV handläggs inom FS/ 
Projektgrupp 1I. Den fortsatta 
driften leds av stabens administra
tiva avdelning - avtal har i det av
seendet tecknats med Försvars
Data. Sannolikt kommer en ADB
funktion att tillskapas inom FS för 
att leda och samordna samtliga 
datasystem inom staben - i likhet 

Dators öd för ygstaben: 

Ett av delprojekten i INFORMATIONSSYSTEM 
FY har fått arbetsnamnet IDA (fött på Ida-da
gen). Det är ett fleranvändarsystem, som i första 
hand skall ersätta flygstabens äldre utrustningar 
för ord- och textbehandling, som inte uppfyller 
kraven på säkerhet beträffande röjande signaler 
och behörighetskontroll. 

All AIli SDmRsl1 

Förr... 

/~ .. 
"'-. 
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och attackeskaderledning - kommer att Arbetsläge:
arbetas fram inom projekt SESAM. "SE
SAM" skall genomföra verksamhetsana
lys och utveckla, prova och driftsätta sy
stem för denna nivå. Personal ur alla sek
torstaber och E 1 deltar i utvecklingsarbe
tet. 

För att säkerställa INFOSYSTEM FV:s 
behov av program- och maskinvaror, da
takommunikation samt datasäkerhet har "P • " 
ett särskilt projekt DATEK inrättats. DA
TEK kommer efter hand som behov upp
står att ansvara för att lämpliga tekniska 
lösningar erh ålls. Arbetet kommer i stor 
omfattning att innebära att uppdrag efter
hand ges till FMV och/eller FörsvarsData. 
Både FMV och FörsvarsData kommer un
der hela utvecklingsarbetet att deltaga ak
tivt i de olika projekten. 

Ett delmål för PRIMUS/Bas och SESAM 
är att kunna prova delar av system i sam Ar 
band med kommande försvarsmaktsöv
ning, FMÖ 91 . • Sleve Bursltöm 

oiekt "IDA" 

med vad som gäller för FV:s för
band. 

Stöd & utbildning 

Föret har varit trögt i portgången
främst beroende på att resursbe
hovet på såväl administrativa som 
tekniska sidan underskattades. 
IDA är det första systemet där sek

retariatspersonalen kan arbeta i 
full omfattning med sekretssbe
lagd information. Detta har krävt 
ett omfattande arbete med att ut
arbeta och dokumentera nya reg
ler för hantering och lagring. 

Av allra största betydelse för att 
ett system som IDA skall nå av
sedd framgång är att resurser av
delas för utbildning och fortsatt 
stöd gentemot användarna. Ett 

Under våren 1988 reste projektledningen runt 
till flottiljer och förband och presenterade PRI
MUS-projektet. Vi fick ett mycket positivt be
mötande. Vi har kunnat rekrytera mycket kvali
ficerade deltagare i våra första fyra arbetsgrup
per. Dessa behandlar i tur och ordning 1) Betjä
ning av flygplan, 2) Samband, 3) Flygverksam
het, 4) Minuttaktisk betjäning av flygförband. 

lättvindigt sätt att klara detta är att 
utnyttja konsultstöd. Detta ställer 
dock krav på en välmatad budget 
- och är inte bästa sättet att skapa 
intresse och förhoppningsvis en
tusiasm bland stabens användare. 
Vid FS kommer - med gott stöd 
från alla ansvariga chefer - en så
dan stödgrupp att verka med såväl 
hel- som deltidsengagerad perso
nal. • 

Nu 

Arbetsgången inom varje område 
är: 

~ Analys av verksamheten som 
resulterar i dels en beskrivning av 
informati.ons- och materielflöde
na, dels en strukturering av de be
grepp som används i flödesanaly
sen. Denna begreppsstruktur är 
fundamental för det fortsatta arbe
tet och lägger grunden för en data
bas som är oberoende av föränd
ringar i organisation, taktik m m. 
Vi arbetar med en teknik som kal
las"ABC-metoden" (Alla Bidrar till 
Consensus). Det innebär att grup
pen på byggplast klistrar upp lap
par och rittejp som beskriver"Ar
betspunkter", "flöden", "be
grepp" och "samband". Arbetet 
fortskrider i dels en kreativ "brain
storming" -fas, dels en mer analy
serande dokumentationsfas. 

~ Beskrivning av verksamhetens 
krav på informationsstöd, där 
man tar fram provbilder för in- och 
utdata (t ex beslutsunderlag för 
serviceplutonchefens prioritering 
av reparationer) . 

~ Utveckling av ett provsystem, 
som sätts i försöksdrift vid vissa 
flottiljer. 

~ Utarbetande av specifikation 
av driftsystem baserat på erfaren
heterna från försöksdriften. 

Vårt första område, " Betjäning 
av flygplan", har nu kommit till 
det stadiet att provsystemet håller 
på att ta form. Detta kommer att 
sättas i försöksdr ift vid F 7, F 15 
och F 17 i augusti 1989 . Nästa 
område kommer att bli "Sam
band" , som prövas vid F 4/Se NN, 
F lO/SeS, F21 /SeÖN, F 60chF 13 
,i oktober 1989. 

Vi anser oss nu ha funnit for
merna för vår projektverksamhet. 
Vi förväntar oss att även fortsätt
ningsvis få tillgång till kvalificerad 
personal i arbetsgrupperna . • 

13 




