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Ränt vid förhanden 

NY KONTROLL-BYGGNAD 
Det låter nästan otroligt i dessa dagar. 
ett svenskt flygförband expanderar. Men det 
är sant ... och det gäller F21 (strax utanför 
Luleå). Den senaste nysatsningen på Katlax 
är en flott markbyggnad med tillhörande torn 
för trafikledning, väder och signaltjänst . Bygg
nadskomplexet, som är Nordens modernaste 
och kostat 3,5 mit j kr , överlämnades formellt 
titt C F21 av fortifikationsförvaltningen medio 

oktober. 
Den nya kontrolltornsbyggnaden skall be

tjäna såväl militär som civit flygverksamhet. 
Men innan tornet 
tas i fullt bruk 
våren 1975, kom
mer det alt för
ses med den mo
dernaste inred F21
ning (inkl instru

mentpaneter m 

m) som "tänkas kan". För della ändamål åt

går ytterlig are ~4 milj, eller kanske något 

mer. 

Tornet är i sju pl.an (en restig bjässe allt 
så). Flygptatskontrollen stationeras på det 

näst översta planet - ovan dem på plan sju 
finns bl a serviceplan för anlenner m m. Då 
tornet är mycket vä l ljudisolerat, kommer tt
personalen att stippa de från idag så van lig a 
bu lIerstörn ingarna . 

På våningsp lan fem hi ttar vi meteorologer
na. På markplanet (= plan två) har man bt a 
stationerat de ad ministrativa enheterna, sam
bandstjänsten samt term ina lområdesko ntrol
lens ap-rum. Längst ned (under jord) åter
finns teleapparatrum, klimatautomatik, reserv
kra ft m m. 

Kontrolltorns-byggnaden, som går i maf
fi gt rött, ljusblått och grått, är byggd av 
plastgjuten betong. Bygga re (på uppdrag av 
FortF) har AB Vägförbåttringar varit. Beräk
nad kostnad för byggnaden var vid plane
ringen för ca 4 år sedan 3,5 milj kr, men har 
trots stigande priser etc kunnat utföras för 
ca 3,2 mitj. 

Hela 48 milj kr har sedan 1968 investerats i 
nybyggnationer på F21. Ytter ligare ca 30 milj 
kommer att pumpas in (fram til,1 1978) i della 
" fö retag". - I september stod den nya vär
mecentralen klar och nu har de först a spad
tagen för nya intendentur och medicinförrå
det tagits . Expansion såvål på marke n som i 
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luften . - F21 har säkert stor anledning att 
återkomma med flera lägesrapporte r. C F21 
med förbandspers onal befinner s ig i en unik 
situation - även vinte rmörkret tycks nu lju
sare. • 

J-Ch 

* * Den sista i den serie nya 
flygkontrollcentraler som under 
det senaste året tagits i bruk 
inom flygvapnet är nu insatt inom 
Östgöta-områdel. Under beteck
ningen Östgöta Kontroll (ÖKC) 
kom anläggningen att invigas 
den 5 oktober, *** 

OKC-anläggningen är placerad vid F13 i 
Norrköping och skall användas för flygtrafik
ledning inom Ostgöta terminalområde . Flyg
tra fikledningen skall primärt baseras på ra
darinformation frän radarstation PS 810 vid 
Getsjötorp. Radarinformationen överförs ti II 
OKC via radi olän k RL 82. Over samma länk 
erhålls även pejldata från pejlstation Fmrp10. 

Presentation sker på tio 16" digitala PPI-er. 
Som komplettering s information presenteras 
på PPI även kartor, inflyg ningslinjer, sym
boler, peksymboler, pejllinjer, vektorlinj er . 
fi xpunkter och alfanumeriska tecken. - Pejl 
bäring presenteras även på sifferindika
tioner med tre siffror. 

Utöver rad arinformation och pejlinformation 
baseras flygtrafi k ledn i ng en på från flyg pi atser
na F3, Fll. F13 och SAAB överförd basstatus 
och väderinformati on. Overföringen sker smal
bandigt (1200 baud) . Overförd information pre
senteras alfanumeriskt på elt tabell rör per 
operatör (10 st inom OKC, samt 1-2 st vid 
varje flygplats). Tidsinformation i form av tim, 

Ostgöta Kontroll Central 

Vidare presenteras inflygningslinjer, utvi 

sande beslutade inflygningsvägar till fl yg 
platserna. Inflygningslinjen är försedd med 
avståndsmarkeringar för all flygtrafi kledaren 
lätt ska ll kunna bedöma flygplanets läge i 
förhållande till inflygningsriktning och avstånd 
ti II flygplatsen. 

Driftleder. Den 28 februari 1974 kommer en 
stor omorganisation av luftrummet att ske. 
Della och den ökande flygtrafiken bl a på 
Kungsängen kräver all området kontrolleras 
24 tim/dygn. - Under lågtrafiktider kommer 
dock kon trollansvaret all delegeras från OKC 
till kontrollcentralen vid Arland a. 
•• Utveckling. Den ökande trafi ktätheten 
och de hög re farterna kräver att metoder och 
utrustningar för ledning och övervakning av 
flygtrafiken utvecklas. Vid OKC har reserve
rats Ivå radarpositioner för sådant utveck
lingsarbete. Under den gångna hösten har 
v iss utrustning installerats för all inom FV ut
prova användandet av sekundärradar (SS R) 
inom terminalkontrolltjänst. 

Med hjälp av SSR kommer fl ygt rafikiedaren 
att få automatisk identifiering av flygplan som 
är utrustade med erforderlig svarsutru stn ing . 
Aven flygplanets höjd och fart kan överfö ras 
automatiskt. I denna utveckling av fl ygtrafik
ledningens hjälpmedel ingår den dator som 
är placerad i OKC som en nödvändig del för 
redigering och beräkning av automatisk över
förda uppgifter mellan fl ygplanen och centra
len. Databehandlingsutrustningen i OKC är 
lörberedd för ytterligare utveckli ngar, t ex 
automatisk överfö ring av färdplandata. • 
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HANNOVER-MÄSSAN .. 
. .. 1974 äger rum den 25 april-3 maj. De 
stora flygdagarna förläggs ti II dagarna den 
27/4 till den 5/5. Den stora = pressdagen blir 
fredagen den 26/4, då också öppningscere
monin förrättas . Det blir den 10 :e flygmässan 
i ordningen. 1972 deltog 436 industriföretag, 
varav 308 var utländska. 225.000 flygi ntressen
ter såg den gången utställningen . - Hanno
ver-flygplatsen väntar fler i år. På FV t ex .• 
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min och sek ska ll presenteras vid samt l iga 

arbetspositioner (13) i form av minst 15 mm 

höga siffror. 

•• Ostgöta Kontrollcentral har projekterats 

i samarbete mellan CFV, flyg stabens trafik

avdelning och FMV-Huvudavdelning för 

flygmateriel. Som huvudleve rantör har STAN

SAAB Electronic AB använts. Företaget har 

även haft to ta lsamord ningsansvar för projek

tets genomförande. 


OKC är norra Europas modernaste kontroll 
centraI. I centralen finns en dator som ad
ministrerar och beräknar olika uppgifter för 
all ge operatörerna ell lämpligt underlag fö r 
sina beslut. 

Operatörens utrustning, Den från radarsta
tionen överförda informationen om flygpla
nens rörelser och inbördes lägen presenteras 
för flygtrafikiedarna i form av så kallade ra
darekon på tio cirkulära radarskärmar , på 
fackspråk kallade PPI :er (Plan Polära Indi 

katorer) . 
Flygtrafikiedarna siller mitt framför radar

skärmarna. Runt dessa finns manöverutrust
ning samt sambandsutrustning. Väderinforma
tion från flygplatsernas meteorolog presente
ras på dataterminaler. Vidare finns pejlutrust
ning samt en mode rn tidgivningsutrustning 
med digital presentation. 
• Tilläggslnlormatlon. För att ge fl ygt rafik
Iedarn a möjlighet all bedöma flygplanens 
läge i förhållande till gränser fö r olika an
svarsområden, flyg hinder (radio-TV-master , 
skorstenar), geografiska orter m m kan olika 
markeringar presenteras på hans PPI. 
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·Hänt vid förbanden 

MOMSUL - EN TRÄNARE 
Det senaste på simulatorironlen heter 
"MOMSUL 05 t-A". Det har ingenting med 
vanlig moms alt göra, utan beteckningen står 
för momentsimulator robot 05. Från början 
var det en utvecklingssimulator som Saab
Scania använde för utvecklingen av rb 05. 
Efter viss modifiering och modernisering in
köptes den ti II FV för 
alt användas för den 
grundläggande skjut
utbildningen för rb 05. 
Utbildningen på rb 05 
inleds med ell stort F7
antal skoll i just MOM
SUL, därefter går man 
over till rb 53 Bantam. som skjuts från 

SK 61. Först sedan är steget klart över till 
rb OS-skott från AJ 37 . 

Denna MOMSUL på F7 består aven starkt 
förenklad kabin med serielika reglage och 
manöverorgan för just rb OS-skjutning. Fram
för kabinen finns en stor skärm i form aven 
1800 sfär, pa vilken en mälsymbol och en 
robotsymbol projiceras allt efter olika skjut
fall. Från instruktörspodiet väljs de olika 
skjutfallen - i förväg uppgjorda på s k 
skjutfallsremsor, vilka via en resläsare lä
ses in i en datamaskin ... som i sin tur styr 
ut mål och robotsymboler på bestämda av
stånd och offsetvinklar. Utvärdering av skot
tet erhålls sekunddirekt både på en digital 
indikator och på en skrivare. - För att öka 
realismen och (kanske) svårigheten kan elt 
filmat mOdellandskap projiceras på skärmen 

samtidigt som ell (till filmsekvenserna avpas
sat) skjutfall väljs. 

För närvarande så har GFSU:Ä Instr avslu
tat sin (redan på SAAB påbÖrjade) Skjutning. 
De har också Skjutit sina rb 53-skott och man 
började sin skjutning med OS:an från Viggen 
i novemberveckan 45. 

Därnäst på tur all ta MOMSUL i besittning 
blev "Gustav Blå" (världens första Viggen
division) som började sin rb OS-utbildning 
december. Då kostnaderna för riktiga rb 05
skoll vida överstiger både rb 53- och MOM
SUL-skott måste man också från ekonomisk 
synpunkt betrakta MOMSUL som en god in
vestering pa vägen all skapa goda skyttar 
av goda piloter. • 

Leif Nordin 

FLYGARNA ATER BÄST 
De tre försvarsgrenarnas krigsskolor har åter
igen drabbat samman i en ädel fätitävlan, som 
denna gitng arrangerades av KSS med ut
markt assistans av GIS. Tävlingen gick i trak
ten av Rydbo. NO om Näsby-Park. Man hade 
i ar lagt kpistskjutningen ute i terrängen och 
inte (som tidi
gare var bruk
ligt) på en 
skjutbana. Det
ta gjorde täv
lingen mera in F20
tressant och 
"fältmässig" . 

Efter skjutningen vidtog punktorientering på 
3,2 km och med 9 punkter - 5 på banan och 
4 utanför. Det allmänna omdömet om denna 
delgren var, att den var lagom svår och helt 

tydlig och klar och med chans att kunna 
"läsa" in sig förutsall all man var obser
vant förstås. 

Så fÖljde fri orientering . Eleverna var 
"klassade" i tre klasser allt efter kunnande, 

DEN SISTE ASPIRANTEN 
Arets aspirant kurs vid kadell- och aspirant
skolan , KAS/M på F2. har fullgjort halva ut
bildningstiden av GMU 2. Efter en sju vec
kor lång koncentrerad markförsvarsutbildning, 
krönt av två veckor vid Onnarp var aspiran
terna - den sista kursen som utbildas vid 

nedi ägg ningsförbandet 

F2 
F2 - redo för sin teo
retiska utbildningspe
riod, GMU 2. 

Denna höstperiod, 
som tidvis kan bli 
tung och monoton, av
bryts ibland aven del 

trevliga övningar då ledarförmåga och kam
ratskap sälts på prov. Så t ex sista vecko
helgen i augusti. då en fjällvandring företogs 
i Jämllandsfjällen. 

Med 20 kg utrustning och ett glall humör 
levde aspiranter och lärare under tre dygn 

fjällvärlden. Vädrets makter såg till all 
tält och övrig utrustning aldrig fick torka helt. 
Ovningen blev därför mer krävande än nor
malt. Den glada stämningen dämpades dock 
aldrig. 

Ater på F2 och teori, dagar som kvällar . 
Aspiranterna läser huvudsakligen teleteknik, 
matematik . fysik och allmänmilitära ämnen, 
med i genomsnitt ell prov i veckan . 

Nästa avbrott inföll sista veckan i sep
tember. då en koncentrerad veckolång ut
bildning i en luftförsvarsgruppcentral (Igc) 
ägde rum. 

Efter en veckas träning bestred aspiranter
na förtjänstfullt Högvakten vid kungliga slot
tet under en veckohelg, vilket säkert blev ett 

på så säll att de bästa från varje skola möt
tes i samma klass - allt för att åstadkomma 
så stor rättvisa som möjligt samt skapa en 
bättre motivation för de ej så rutinerade och 
duktiga. Della med tre klasser infördes för 
en def år sedan och man har funnit på de 
olika krigsskolorna alt det är en riktig åt
gärd. De bättres bana mälte 7,1 km med 11 
kontroller. Klass B-banan var 6,9 km med 
10 kontroller och slutligen klass C sprang 6,4 
km med 10 kontroller. 

Resultat: För andra gången i följd (och för 
femte gången på de senaste 12 åren) segrade 
F20 - 33.02 i medelpoäng. På andra plats 
kom KS med 34,90 och på tredje KSS med 
50,40 imedelpoäng. - Bästa F20-elever i de 
olika klasserna: Klass A, Fk Eckerström . 7:a 
(av 170). Klass B: Fk Jansson, 3:a (av 74). 
Klass C: Sg Ersson, 7:a (av 74). 

Under tävlingsdagen uppträdde ett under
bart höstväder. Alla arrangemang var av bästa 
klass. Det hela 'som vanligt' en verk'l,ig fin 
"samverkans-dag " . • 

B. Wallenqvisl 

SCHWEIZER-ORDER 
Det schweiziska försvarsdepartementet har 
tecknat avtal med Saab-Scania om leverans av 
siktessystem av typ Saab BT9H. Beställningen 
är den största enskilda exportorder som Saab
Scanias Industrisektor i JÖnköping hilliiis er

hållit. 
De beställda siktessystemen skall installe

ras i det schweiziska FV:s flygplan av typ 
Hawker Hunter. Beställningen har skell på 
grundval av de erfarenheter som schweizarna 
har av de BT9-system som levererades i mit
ten på sextiotalet, även dessa för användning 
i Hawker Hunter-. De nu aktuella systemen är 
av moderniserad typ. Genom denna nya be
ställning kommer samlbiga schweiziska Hun
ter-flygplan som används för allackuppgifter 

att förses med Saab-sikten. 
Denna gång kommer tillverkningen av 

BT9H i viss utsträckning att ske i samarbete 
mellan Saab-Scania och de statliga fabriker
na i Emmen och Bern. • 

H.C.A. 

minne för många. (Om detta berättade FV-Nytt 
i sitt nr 3/73 . med en förtjusande men I i k
väl fejkad bild.) 

När detta skrivs i mitten på oktober såg 
aspiranterna fram mot en rundresa per flyg, 
under vilken man fick lära känna olika delar 
av flygvapnet vid besök på F21, Lfc-ON3 
F1S och F11. 

Kort därpå stundade aspirantbalen som 
kom att lysa upp den mörka novemberkväl
len. Julledigl1eten är nu inne för den då 
(7/12) nyutnämnde korpralen. • 

FÄLTARBETARKURS 
1973 års fältarbetskurs för Hygfältsingenjörer 
inom Högkvarteret, milo O och milo B ge
nomfördes på F3. Malmslätt, den 1~20 okto
ber med en förkurs den 18:e. Kursanordnande 
myndighet var MB O med flyginspektören, 
överste 1. Nils Palmgren, 
som kurschef. 

Antalet deltagare var F 3
på förkursen 25 och på 
lvådagarskursen 80 flyg
fältsingenjÖrer. Från flyg
förbanden deltog freds
baschefer, krigsplacerade 
basbataljonschefer samt chefer för fältarbets
troppen . FS representerades av b l a chefen 
för sektion 1. överste 1. Jan Oterdahl. Sam
manlagt dellagarantal uppgick till ca 130 
personer. 

Förkursen (som leddes av överstelöjtnant 
Kurt Lidbrink) hade till syfte att ge nytill
komna ' ingenjörer en orientering dels om bas
bataljonens - främst flygfältarbetskompaniets 
- organisation och uppgifter dels om flyg
basers uppbyggnad och viktigAre anläggning
ar vid dessa. 

Under de närmast ' föregående kurserria har 
verksamheten i samband med mobilisering 
varit utbildningens huvudändamål. Under den 
nu genomförda kursen omfattade utbildningen 
flygfältsingenjörernas verksamhet efter mobili
serings genomförande. I form av ell applika
toriskt exempel (Iell av överste Gordh och 
överstelöjtnant Lidbrink, milostab O) belystes 
ett fl·ertal problem som ingenjörerna kan 
komma all stäl·las infor sedan förbanden 
krigsorganiserats. Kursprogrammet omfattade 
även genomgång och förevisning av skydd 
för vissa basanordningar vid en krigsutbyggd 
bas. nämligen skydd för transformator, el
och teleplint . samlingsplats av skadade samt 
skydd för elve.rk. Genomgången och förevis
ningen baserades på genomförda utbyggnads
försök av objekttyper som finns framtagna i 
krigsarbetsplanerna eller av FortF. Denna 
del av kursen leddes av överstelöjtnant A 
Ottosson. milostab O. 

Under kursen lämnades dessutom oriente
ringar i skilda ämnen. bl a om det militär
politiska läget, flygvapnets organisation i 
framtiden, fpl 37 samt om personalfrågor 
inom fältarbetsorganisationen. 

samband med kursen avhöll flygfälts
ingenjörsföreningen sin ordinarie årsstämma 
med efterföljande middag, varvid represen
tant för försvarsministern, departementssekre
terare Björn Fougelberg var närvarande. 

C F3 (överste Gösta Norrbohm) och hans 
personal visade stort tillmötesgående som 
värdförband, vilket bidrog till att kursen kun
de genomföras på ett trivsamt och ändamåls
enligt sätt. • 

Rune Eriksson 
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