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• Myndigheternas rapportering till rege
ringen har varit ti/ffredsställande uni/er 
o aren. 

• Regeringens redovisning till riksdagen av 
problemen med styrsystemet borde ha varit 
tydligare åren före det första haveriet 1989. 

• De åtgärder som IG JAS och FMV nu vid
taqit för att stärka kompetensen anser kom
missionen bör göra det möjligt att utforma 
ett bra styrsystem för JAS 39 Gripen. 

• JAS 39 Gripen har goda förutsättningar 
att nå de krav på prestanda som statsmak
terna fastställt. 

Detta är några av de punkter som den par
lamentariskt sammansatta JAS-kommissio
nen presenterar i sin rapport, som den 11 
januari 1994 överlämnades till försvarsmi
nister Anders Björck. 

slutet av september 1993 tillkalla
de regeri ngen - efter haveriet med 
Gri pen i Stockholm i augusti - en 

JAS-komm ission för alt granska JAS
projektet. Arbetet skul le vara klart till 
årsskiftet 1993/94. 

Huvuduppgifterna för kommissio
nen har varit att pröva om JAS-projek
tet kan förväntas nå de mål som stats
makterna fastställt samt granska om 
till statsmakterna in lämnat beslutsun
derlag varit ti II fyllest. 

Styrning och kontroll 

Kommissionens Iakttagelser. 
Kommissionen har tagit del av den 
skriftliga rapporteringen i JAS-projektet 

som Försvarets Materielverk (FMV), 
Chefen för Flygvapnet (CFV) och över
befälhavaren (OB) lämnat till regering
en samt den årliga redovisningen av 
projektet som regeringen i propositio
ner lämnat till riksdagen. Kommissio
nen har även tagit del av några av IG 
JAS raporter till FMV. Här bör tillläg
gas att företrädare för myndigheter 
och regeringen härutöver muntligt 
informerat ri ksdagens försvarstskott 
om JAS-projektets utveckling i olika 
avseenden. 

FMV:s projektvärderingsrapporter är 
mycket omfattande och beskriver det 
tekn iska utvecklingsläget för alla vikti
ga delsystem i JAS 39-projektet. Rap
porterna är systematiskt uppställda 
och har en klart problemorienterad 
inriktning. De ekonomiska analyserna 

av pro
jektet är 
kl ara och in
trängande. 

När det gäller rap
porteri ngen av projek
tets tekn iska utveckl i ng no
terar kommissionen, att FMV i 
projektvärderingstillfälle (PVT) 1-4, 
dvs före det första haveriet, med suc
cessivt allt skarpare formu leri ngar 
uttryckte oro för de allvarliga bristerna 
i utvecklingen av flygplanets styrsy
stem . Samtidigt kan dock konstateras 
att FMV:s samlade bedömning under 
samma tid - med mindre nyanser i 
formleringarna - har varit, att projekt
specifi kationens krav avseende egen
skaper och prestanda i stort sku Ile 
kunna uppfyllas. Detta får uppfattas 
så, att FMV bedömde att problemen 
med styrsystemet skulle komma att 
lösas på ett tillfredsställande sätt. 
.. I tekniska frågor ti Ilförde CFV och 
OB i sin redovisning helt naturligt inte 
någon ytterligare kunskap. ÖB och 
CFV återgav i regel FMV:s sammanfat
tande tekniska bedömning. I rappor
ten i oktober 1988 uttalade emellertid 
ÖB därutöver, att inga farhågor förelåg 
avseende den tekniska reali serbarhe
ten av delserie 1 och 2. 

Kommissionen anser sammanfatt
ningsvis att FMV:s rapportering av pro
jektets tekniska utveckling under 
dessa år varit tillfredsställande. 

Inte helt tillfredsställande 

redovisning 


I regeringens redovisning til l riksdagen 
av den tekn iska utveckl ingen bedöm
des varje år att JAS 39 Gripens specifi
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cera
de tekniska 
prestanda i allt 
väsentligt skulle kunna 
uppnås. Problem med styrsy
stemet omnämndes som orsak ti ll 
förseningar i projektet. Enligt kommis
sionens uppfattning borde regeringen i 
sin redovisning under år 1986, 1987 
och 1988 tydligare ha orienterat riks
dagen om de allvarliga problem som 
enligt FMV:s uppfattning fanns när det 
gällde utvecklingen av styrsystemet. 
Samtidigt bör framhållas att myndig
heterna bedömde att specificerade 
prestanda skulle kunna nås, vilket kan 
ha medverkat till att regeringen inte 
uppfattat problemen med j ust styrsy
stemet som särskilt allvarliga och där
för heller inte förmedlade dem till riks
dagen. 

Kommissionen anser emellertid 
sammanfattningsvis, att regeringens 
redovisning till riksdagen av projektets 
tekniska utveckling inte varit helt till
fredsställande under dessa år. 

• • Ett år efter det första haveriet läm
nade regeringen i proposition 1989/ 
90:100 bilaga 6 en utförlig redogörel
se för JAS-projektets tekniska status. 
Redogörelsen, som svarade mot högt 
ställda anspråk, var baserad på FMV:s 
särski Ida rapport efter haveriet. 

FMV:s PVT 5 och 6 innehöll en lika 
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god 
teknisk in
formation som ti
digare rapporter från 
FMV. Efter hand som prov
flygningarna genomfördes, rap
porterades att Gripen i flera avseen
den nådde bättre prestanda än som 
specificerats. Projektet föreföll utveck
las mycket väl under denna period. 
Det kan noteras att FMV anförde, att 
de fel i styrsystemet som orsakade 
haveriet hade åtgärdats respektive att 
styrsystemet haft god ti Ilförl itl ighet. 
Bortsett från vissa uppgifter som i 
efterhand närmast framstår som grun
dade på felbedömningar, anser kom
missionen att FMV:s rapportering av 
projektets tekniska utveckling under 
åren efter det första haveriet har varit 
ti Ilfredsställande . 

Regeringens redovisning från och 
med 1990 av projektets tekniska 
utveckling ansluter nära till FMV:s 
positiva rapportering. Enligt kommis
sionens uppfattning har regeringens 
redovisning till riksdagen om projek
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tets tekniska utveckling under denna 
tid varit ti IIfredsställande. 

Även i fråga om ekonom.! och kost
nader har FMV, CFV och OB rappor
tert utförligt. Redan från hösten 1985 
bedömde FMV att utvecklingsarbetet 
för IG JAS blivit dyrare än förkalkyle
rat. Detta upprepades med större tyd
lighet åren därefter. Först i regeringens 
redovisn i ng ti II ri ksdagen i januari 
1988 anmälde emellertid försvarsmi
n istern att IG JAS underskattat kostna
den. 

För del serie två och vissa vapensy
stem anförde försvarsministern att pri
set ännu inte säkert kunde fastställas. 
Eventuella prisökningar i framtida 
beställningar skulle dock enligt för
svarsministern täckas inom projektets 
ram. 

I PVT 4 hösten 1988 anmälde FMV 
att av IG JAS indikerade priser för del
serie 2 låg långt över det avtalade tak
priset. I proposition 1988/89:80 redo
visades också utförligt kostnadsök
ningen för delserie två. JAS-ramen 
skulle behöva höjas med 7-8 miljar
der kronor. Försvarsministern konsta
terade att underlaget visade kraftiga 
kostnadsökn i ngar. 

I FMV:s särskilda rapport 1989 och 
proposition 1989/90:100 bi laga 6 
behandlades ekonomi och kostnader 
utförligt och detaljerat. Även i .följan
de rapporter från FMV och OB till 
regeringen samt i regeringens redovis
ning till ri ksdagen gavs en god bild av .. 
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JAS-projektets ekonomiska utveckl i ng 
och de kostnad7sstegringar som höll 
på att inträffa. De ekonomiska villko
ren för beställningen 1992 av del serie 

m m samt omfattningen på höjningen 
av JAS-ramen i anslutning härtill har 
sålunda förebådats i myndigheternas 
rapporteri ng och regeri ngens redovis
ning till riksdagen. 

•• Enligt 'kommissionens uppfattning 
har myndigheternas redovisning till 
regeri ngen av projektets ekonom iska 
utveckl i ng varit tiltfredsställande. 

Möjligen kan tyckas att regeringen 
något sent förde myndigheternas be
dömningar av kostnadsstegringarna för 
projektet vidare till riksdagen. IG JAS 
kontraktsmässiga åtagande gjorde det 
emellertid knappast lämpl igt för rege
ringen att tidigare offentligt för

planet avsågs få goda prestanda i de 
olika uppgifter som skall kunna utfö
ras. 

Är vald konfiguration 
realiserbar? 

Kommissionen har inte anledning att 
diskutera det val av konfiguration som 
gjordes för tio år sedan. Det saknar i 
dag betydelse om någon annan konfi
guration kanske hade kunnat ge lik
värdiga eller bättre prestanda i vissa 
avseenden. Däremot är det av avgö
rande betydelse för kommissionen, 
om den valda konfigurationen med 
inbyggd instabilitet kan bedömas vara 
tekniskt realiserbar inom den ekono
miska JAS-ramen. Flygplanets stabili

trum då skjuts bakåt och kommer att 
passera tyngdpunkten. 

Anpassn i ngen av stabiliseringen ti II 
bl a olika flyglägen och störningar 
sker, som nämnts, genom snedställning 
av roder plus nosvinge och behöver 
således ske löpande och mycket 
snabbt för att planet inte skall komma 
i ett okontrollerat läge. Det är nödvän
digt att denna stabilisering av flygpla
net utförs av ett datoriserat styrsystem. 
Samma datoriserade styrsystem skall 
omvandla pilotens spakrörelser till 
roderkommandon. 

Signalerna som har till ändamål att 
stabilisera flygplanet måste integreras 
med signaler från pi loten som syftar ti II 
att manövrera flygplanet. Den samlade 
signalen skall sedan via hydraulsyste
met påverka rodrens vinklar. Samma 
roderytor används för den automatise

rade stabiliseringen och för 
manövrar i höjd-, roll- och girled. 


verskridanden. I praktiken före

låg en förhandlingssituation 


utskicka sannolika kostnadsö

•• Ett datoriserat styrsystem är 
mellan staten och IG JAS . ett mycket komplext reglersy

Mot denna bakgrund får, stem. I systemet ingår bl a styr
spaken, signaler från styrspaken, en I igt kommissionens uppfatt

ning, regeringens redovisning sensorer och signaler från senso
till riksdagen av projetets framti rerna, datorer, styrlagsprogram 
da kostnadsutveckling anses ha som bearbetar signalerna, signa
varit tillfredsställande. ler ti II servoventi ler, ett hydrau 1

system samt slutligen roderrörel
ser och roderytor. Alla dessa 

Gripens uppgifter och komponenter och piloten måste 
samverka harmon iskt för att 
flygplanet skall stabiliseras och 
få goda flygegenskaper. 

tekniska egenskaper 

Kommissionens iakttagelser. 
För att nå maximala prestanda 
behöver ett stridsflygplan utfor Utländska erfarenheter 
mas speciellt för den uppgift 
som det skall lösa. Det är emel
lertid vanligt att stridsflygplan I andra länder har under senare 
konstrueras så, att de med vissa år datoriserade styrsystem kun
begränsningar kan utföra även nat utvecklas för instabila strids

andra uppgifter än huvuduppgif
ten. Maximala prestanda i ett avseen
de uppges då till förmån för tillräckli 
ga prestanda i ett annat önskvärt avse
ende. 

Kännetecknande för JAS 39 Gripen 
är att flygplanet på ett fullgott sätt skall 
kunna lösa ett antal olika uppgifter, 
vilka var och en ställer särskilda krav 
på flygplanet. T ex förutsätter luftför
svarsuppgiften att flygplanet har goda 
överljudsprestanda och mycket god 
manöverförmåga. För att klara attack
uppgiften behöver flygplanet vara 
konstruerat för att kunna bära tunga 
laster. Spaningsuppgiften i sin tur krä
ver lång räckvidd och lång flygtid, ofta 
på låg höjd. 

Mot bakgrund av kraven stannade 
valet av flygplanskonfiguration vid ett 
deltaflygplan med nosvinge. Detta 
bedömdes bäst kunna tillgodose de 
många olika kraven på flygplanet. För 
att nå avsedda prestanda gjordes flyg
planet instabilt i underljudsfart. Flyg

tetsegenskaper och det för dess funk
tionsduglighet så viktiga styrsystemet 
behandlas därför i det följande. 

Att Gripen är instabil i underljuds
fart innebär att lyftkraftscentrum då 
I igger strax framför flygplanets tyngd
punkt. Det betyder att flygplanet strä
var efter att höja eller sänka nosen. 
För att denna permanenta kraft skall 
korrigeras - dvs för att flygplanet skall 
stabiliseras i längdriktningen - behö
ver roderytor i vingens bakkant eller 
nosvingen ställas så att denna kraft 
motverkas. Om inte detta tippmoment 
korrigeras, kan flygplanet på någon 
sekund komma i ett okontrollerbart 
läge. Även tillfällga vindbyar som träf
far flygplanet underifrån, stärker det 
noshöjande momentet på ett självför
stärkande sätt och också detta måste 
korrigeras. 

I överlj ugshastighet är flygplanet 
däremot stabi It, eftersom Iyftkraftscen

flygplan. Exempel härpå är Rafa
le i Frankrike samt F-16, F-117, 

YF-22, X-29 och X-31 i USA. Det lig
ger således inom teknikens nuvarande 
möjligheter att utforma välfungerande 
datoriserade styrsystem för i nstabi la 
stridsflygplan. Dessutom har myndig
heterna i dessa länder uppenbarligen 
ansett, att de fördelar som instabila 
flygplan erbjuder motiverar de kostna
der och risker som de tekniska svårig
heterna medför. 

Det finns även exempel på att stabi
la stridsflygplan med i och för sig 
goda prestanda har vidareutvecklats 
och gjorts instabila för att förbättra 
prestanda. Ryska MiG-29M och Su-3S 
är sådana. 

De utländska ti Ilverkarna har suc
cessivt i olika flygplanstyper infört ny 
och allt svårare teknik. Problemen 
varje steg har behärskats innan ytterli
gare steg tagits. IG JAS och Saab Mili 
tary Aircraft (MA) däremot tar med 
Gripen ett antal steg som vart och ett 
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representera r avsevärd tekn i khöjd. 
Vikt iga steg utgörs av den in tab i la 
plattf ormen, den I i Ila styrspaken, det 
elektriska digi tala styrsystemet, den 
rörl iga nosvi ngen och de svåra styrIa
garna. Härti II kommer behovet att 
utforma en avancerad val ideringsme
todik för styrsystemet. Även utanför 
styrsystemet har betydelsefulla teknik
steg tagits, t ex genom omfattande 
användning av kompositmaterial. 

•• De förseningar som uppkom i 
projektet före det första haveriet häng
de i särskilt stor utsträckning samman 
med svårigheter att utveckla styrsyste
met. I de två haverier som inträffat 
med Gripen har också skilda brister i 
styrsystemet bidragit. Enligt kommis
sionens uppfattning har IG JAS under
skattat de svårigheter som är förenade 
med att utveckl1a ett vä Ifungeran

Anlita utländsk expertis 

En I igt kommissionens uppfattning är 
det lämpligt, att Saab MA framdeles i 
större utsträckning än för närvarande 
samarbetar med och anlitar expertis i 
andra länder i den fortsatta utveck
I i ngen och va I ideri ngen av styrsyste
met. Det är även önskvärt att FMV 
som beställare stärker sin kompetens 
på detta område genom att anlita 
utländsk expertis. Om utländsk exper
tis med erfarenheter från utveckling 
och validering av styrsystem anlitas, 
förbättras förutsättningarna att i det 
fortsatta arbetet undvika ytterligare 
haverier orsakade av ofullkomligheter 
i styrsystemet. 

Utvecklingen och tillverkning av 
del serie ·1 upphandlades 1982 av sta

•• Under slutfasen av komm issi o
nens arbete har FMV informerat kom
missionen om att till FMV som bestäl
lare av JAS 39 Gripen skall knytas 
amerikansk expertis på flygegenska
per, utprovning av styrlagar och vali
dering av sådana. FMV avser vidare 
att för en längre tid anlita en annan 
amerikansk expert inom dessa områ
den. Experten skall knytas till FMV på 
konsultbasis och skall aktivt arbeta 
inom den del av JAS-projektet som 
utvecklar styrsystemet. 

FMVProv har för närvarande en 
grupp med experter från amerikanska 
myndigheter. Denna grupp, som är 
inriktad på flygegenskaper, provmetodik 
och analys, kommer att aktivt del
taga i den fortsatta verksamheten. Ut
bildningen av provflygare vid utländs
ka skolor fortsätter. 

Samtliga provflygare och prov
ingenjörer har nyligen ocksåde datoriserat styrsystem för ett 
genomgått en utbildning i prininstabilt stridsflygplan som JAS 
ciperna för styrlagarna i Gripen.39 Gripen . 
Detta har ökat förståelsen förDe två haverier som inträffat 
styrsystemets funktioner. har tvingat Saab MA att från 

Saab MA har informerat komgrunden granska utformningen 
missionen om att vid företagetav bl a styrsystemet. Åtgärder har 
kommer att bildas en referensvidtagits för att söka förebygga 

ett upprepande av just de fel grupp för att vara ett stöd vid den 
funktioner som medverkat till fortsatta utvecklingen av Gripens 
haverierna. Det kan emellertid, styrsystem. I gruppen ingår bl a 
enligt kommissionens uppfatt experter från amerikanska företag 
ning, inte förutsättas att al'la pro och myndigheter samt från ett 

brittiskt företag. Dessutom komblem med styrsystemet nu är 
lösta. Erfarenheterna från andra mer Saab MA att på konsultbasis 
länder talar för att ytterligare anlita utländska experter inom 
anpassningar kommer att behöva styrsystemområdet i den fortsatta 
göras under utvecklingsarbetet utvecklingen av styrsystemet. 

Mot denna bakgrund bedöoch under förbandstjänsten för 
mer kommissionen att det böratt optimera flygegenskaper och 

flygsäkerhet, allteftersom erfa vara möj I igt att utforma ett ti 11
renheter vinns . fredsställande styrsystem för JAS 

I och med att JAS 39 är ett 39 Gripen. Därmed finns, enligt 
instabilt flygplan saknas varje kommissionens bedömning, 
förutsättning för plattformen och 
systemet i stort att nå de prestandamål 
m m som faststäl'lts av statsmakterna, 
om inte styrsystemet förmår att stabili
sera flygplanet. Kommissionen ifråga
sätter inte de tekniska möjligheterna 
att utforma ett tillfredsställande styr
system för ett flygplan med Gripens 
konfiguration. Erfarenheterna i vårt 
land och andra 'länder talar emellertid 
för, att det är en mycket svår uppgift 
att utveckla ett välfungerande styrsy
stem. 

När IG JAS inledde arbetet var 
avsikten att styrsystemet skulle utfor
mas av ett amerikanskt företag med 
dokumenterad erfarenhet och med 
uppdrag att utveckla styrsystemet för 
det likartade israeliska LAVI-flygpla
net. Sedan detta projekt avvecklats 
blev det amerikanska företagets enga
gemang mindre och Saab MA fick 
sjä Iva ta över en större del av arbetet 
med att utveck la styrsystemet. 
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ten från IG JAS ti II ett fast pris. IG JAS 
fick ett stort ansvar när det gällde att 
utforma flygplanet och att välja under
leverantörer. FMV hade enligt avtalet 
insyn i verksamheten och skulle som 
beställare och luftvärdighetsmyndighet 
kontrollera att utvecklingen av flygpla
net svarade mot kravspecifikationen. 

Under några år före det första have
riet var relationerna mellan FMV och 
IG JAS ansträngda. FMV hade svårt att 
få gehör för synpunkter som verket 
förde fram. Efter det första haveriet 
uppges emellertid förhållandena ha 
förbättrats. Nya och närmare samar
betsformer mei'lan FMV och industrin 
har sålunda introducerats. FMV har 
deltagit i arbetsgrupper inom definie
rade problemområden. FMV har vida
re ställt resurser till förfogande inom 
typarbetet. IG JAS centrala lednings
funktion har också omorganiserats . 
Ytterl igare organisationsförändringar 
har genomförts inom Saab MA. 

förutsättningar att nå de pre
standamål som statsmakterna har an
gett för JAS-systemet. 

Människan i flygsystemet 

KommiSSionens iakttagelser. 
Vid konstruktionen av JAS 39 Gripen 
används den mest avancerade teknik 
som finns tillgänglig för att inom en 
given ekonomisk ram skapa ett flyg
plan med mycket goda egenskaper 
och prestanda. Det betyder att tekni
kens aktuella yttersta gränser punktvis 
tangeras. 

Gripens egenskaper och prestanda, 
liksom de uppgifter som systemet skall 
kunna lösa, ställer piloten inför män
niskans yttersta prestationsgränser. I 
vissa fall riskerar hon att överskrida 
dessa. 

Om JAS-systemet i sin helhet skall 
bl i det effektiva stridsmedel som efter- ~ 
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trävas, är det nödvändigt att pi lotens 
i tuation i fl ygsystemet uppmärksa m

mas i ökad utsträckning. Tekniken kan 
gå att tänja till ökade prestanda, men 
människans förmåga att säkert och 
effektivt utföra allt fler och svårare 
uppgifter under pressande omständig
heter är trots allt begränsad. 

Liten uppmärksamhet 

Mycket stora belopp har använts för 
att utveckla Gripen-flygplanet och den 
teknik detta innehåller. Tecken finns 
på att i vissa avseenden människans 
roll i systemet och hennes förmåga att 
behärska detta har uppmärksammats i 
förhållandevis liten utsträckn ing och 
dessutom ganska sent i projektarbetet. 

För att den avsedda effekten 

tandet ("G-Ioe" ) ulan förvarning. 
D tta var en känd risk som inte 

beaktades tillräckl igt vid utformning 
av pi lotens person I iga skyddsu trust
ning, dvs G-dräkten. Det amerikanska 
flygvapnet (USAF) inledde därför 1986 
ett forsknings- och utredningsarbete, 
som är inriktat på att kunna ge förarna 
ett förbättrat G-skydd. 

Även för det europeiskJ samprojek
tet Eurofighter/EF 2000, franska Rafale 
och det amerikanska YF-22 håller 
flygdräkter med motsvarande egenska
per på att utvecklas. 

•• I Sverige har vid Försvarets forsk
ningsanstalt (FOA) bedrivits forskning 
inom detta område sedan Jr 1980 och 
det svenska flygvapnet har uppmärk
sammat problemet. Inom JAS-projek
tet har drivits ett särskilt dräktprojekt. 

skall kunna erhållas från jAS dräktens tryckblåsor, som sitter i 
systemet är det, enligt kommis ett par separata G-byxor. 
sionens uppfattning, nödvänd'igt Under 1994 avses dräkten 
att samspelet mellan människa genomgå de avslutande tjänste
och maskin i ökad utsträckning proven vid förband. Därefter 
uppmärksammas i det fortsatta avses typgodkända dräkter tas 
utvecklingsarbetet och i sam fram ti II pi loterna i den första 
band med introduktion och Gri pen-divi sionen. 
användning av flygplanet i för Sedan några år har en offent
bandstjänst. Görs inte detta blir lig diskussion förts om flygstrids
sannolikt effektiviteten mindre dräkten för JAS 39 Gripen. Kritik 
och risken för haverier kan öka. mot det sätt på vilket utveck

I detta sammanhang kan erin lingsarbetet bedrivits och mot 
ras om de möjligheter som det dräktens egenskaper har förts 
datoriserade styrsystemet erbju fram av professor Hilding Bjur
der att förhindra att pilotens stedt och försvarsöverläkare 
åtgärder, t ex i stressade situatio Hans Hjort. Kommissionen har 
ner, riskerar att föra flygplanet inbjudit dessa att redovisa sina 
utanför den tillåtna envelopen synpunkter. 
eller in i ett okontrollerbart läge. Enligt Bjurstedt har motsätt
Styrsystem med en tolerans som n i ngar i personfrågor lett ti II, att 
medger såväl "carefree" som ett FOA och FMV sedan 1989 inte 
visst mått av "careless" manö utnyttjat humancentrifugen vid 
vrering utvecklas numera, inte Kl. I stället har FOA och FMV 
minst med sikte på hårt stressa
de stridssituationer. 

• • Kommissionen har funnit det 
nödvändigt att gå igenom vad som 
förevarit i dräktfrågan. 

Flygstridsdräkten 

I moderna stridsflygplan utsätts piloten 
för sådana fysiologiska påfrestningar, 
bl a G-krafter i samband med branta 
svängar, att han kan bli medvetslös 
om han inte skyddas aven avancerad 
flygstridsdräkt. 

Det amerikanska flygplanet F-16 
Fighting Falcon har svängprestanda 
som i vissa avseenden liknar JAS 39 
Gripens. F-16 har sedan slutet av 
1910-talet råkat ut för ett antal haveri
er, som har kunnat härledas till den 
snabba G-kraftti Ilväxten och förmågan 
att behålla hög G-belastning under 
viss tid. Förarna har förlorat medve

fristående och kvali fi cerad gra nskning 
av projektet. Det svenska och det 
amerikan ka proj ektet har kommit 
fram till samma tekn iska lösning, 
nämligen en heltäckande G-dräkt med 
övertrycksandning som är en funktion 
av G-belastningen. 

•• De piloter som provflyger Gripen 
använder den nyutvecklade svenska 
dräkten. Den information kommissio
nen fått visar, att dräkten av FMV och 
piloterna med god marginal bedöms 
klara de högt ställda kraven på G
skydd (9 G). Piloterna upplever emel
lertid att dräkten kan bli för varm, när 
den används utanför flygplanet en 
varm sommardag. Dessa problem 
bearbetas ,inom projektet. För närva
rande övervägs att vidareutveckla 
dräkten så att pi loten, när han vistas 

utanför flygplanet, kan ta av sig 

Genom kontakter med USAF har de 
svenska och ameri kanska projekten 
utvecklats i stort sett parallellt sedan 
1986. Svenska forskare har bidragit till 
det amerikanska projektet med veten
skaplig och teknisk kompetens. USAF 
har bidragit med forskningsresurser 
och förbandserfarenhet till det svenska 
projektet. 

På grund av dels motsättningar mel
lan forskare, dels bristande tekniska 
prestanda har humancentrifugen vid 
Karolinska Institutet (Kl) i Stockholm 
sedan 1989 utnyttjats endast i begrän
sad utsträckning. USAF har utan kost
nad ti II handahåll it kval ificerad forsk
ningsutrustning, bl a centrifuger, mot 
att det fått del av forskningsresultaten. 

Det svenska projektet har löpande 
granskats aven flygmedicinsk refe
rensgrupp med bl a fyra externa 
experter från Uppsala Universitet, Kl 
och Linköpings Universitet. Samarbe
tet med USAF har även inneburit en 

utnyttjat resurser i USA. Försva
ret har medvetet isolerat sig från den 
medicinska sakkunskap som sedan 
länge byggts upp vid Kl. Bjurstedt före
slår att eventuella hinder för fortsatt ut
provningsarbete i KI:s centrifug un
danröjs, så att JAS-projektet från medi
cinsk-fysiologisk säkerhetssynpunkt 
kan slutföras på ett lyckosamt sätt. 

• Enligt Hjort har centrifugproven 
med dräkten gjorts på sådant sätt, att 
ti Ilförl itl iga slutsatser inte kan dras. 
Väsentl iga felfunktioner och brister 
kan härledas från ofullständigt utförda 
prov eller att nödvändiga prov hop
pats över. Beslut myndigheterna fattat 
i dräktfrågan är tagna under sådana 
former att de i sakfrågan inte kan 
anses vara underbyggda och påverkar 
negativt såväl genomförandet av dräkt
projektet som luftvärdigheten och 
flygsäkerheten. Otillräckligt antal cen
tri fugprov har resulterat i bristande 
underlag för luftvärdighetsgodkännan-
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i de. Detta är, enl igt Hjort, en allvarl ig 
f1 ygsäkerh ts(råga . KI:s centrifugan
läggni ng bör snarast tas i anspråk och 
samarbete med institutets forskare bör 
etableras. 

Både Bjurstedt och Hjort riktar kritik 
mot forskningschefen vid FOA, med 
dr Ulf Balldin. 

Med anledning av vad Bjurstedt och 
Hjort anfört inför kommissionen och i 
olika dokument beslöt kommissionen 
att inbjuda berörda myndigheter m fl 
för att redogöra för sin syn på saken. 

I en omfattande föredragning har 
chefer och Jndra ansvariga tjänstemän 
samt en expert på flygdräkter från USAF 
beskrivit hur utvecklingen och utprov
ningen av flygstridsdräkten genomförs. 

Av föredragningen framgår bl a föl
jande. 

mynd ighetern as och provfl ygarnas 
uppfattning väl uppfyl ler kraven på G
skydd och som även i ett internatio
nellt perspektiv har goda egenskaper. 

Med ti Ilfredsställelse noterar kom
missionen att svenska forskare på 
detta område utveck lat ett kunnande 
som åtnjuter högt anseende i den 
vetenskapliga världen. Kommissionen 
noterar också att ett avtal träffats mel
lan försvaret och Kl om det framtida 
utnyttjandet av humancentrifugen vid 
institutet. 

Kommissionen har inte funnit 
anledning att ifrågasätta det utveck
lings- och utprovningsarbete med 
stridsdräkten för Gripen, som utförts 
och för närvarande utförs av försvarets 
myndigheter. 

tioner, Mycket gott G-skydd styrspaken och styrsystemet samt 
flygstridsdräktens egenskaper. 

Utvecklingsarbetet avseende den Av stor betydelse för forsk
svenska dräkten pågår fortfaran nings- och utvecklingsarbetet 
de, men resultaten hittills tyder och även för utbildningen av 
på att ett mycket gott G-skydd nås piloter - är att tillgång finns till 
även i en internationell jämförel kvalificerade simulatorer och 
se. Arbetet bedrivs på en veten humancentrifuger. 
skapligt hög nivå. God inhemsk Kommissionen anser också, 
kompetens och internationellt att det är av mycket stor bety
samarbete säkerställ er detta. Lös delse att svensk expertis på i 
ningar finns för att komma till vart fall några s k människa
rätta med komfortproblemen i maskinområden kan ha en så 
dräkten. hög kompetens, att den kan 

Ett nyl igen mellan försvaret vidareutveckla samarbetet och 
och Kl träffat avta I om delat utbytet med utländska forskare 
utnyttjande av centrifugen ger m fl , som möter likartade pro
förutsättn i nga r för förbättrat sam bl em och frågeställninga r. 
arbete. Med de begränsningar Kommissionen vill avslut
som centrifugen nu har, kan den ningsvis betona att målet inte 
användas endast för enstaka bör vara att skapa en samlad 
utredningar m m. Om två år och sluten organisation. Sam
avses en ny centrifug med ti 11 ordningen bör i stället ordnas 
räckl iga prestanda tas i bruk. genom ett program. Inom ett 

denna påverkar hennes prestationer 
JAS-systemet. Syftet bör vara att forsk
ningsarbetet ska ll medverka t il l att 
Gripen ka n bl i ett välfungerande män
niska-maskinsystem. Ett samlat pro
gram för detta bör utformas. 

De ökade resurser som kan behövas 
ter sig som obetydliga jämfört med de 
satsningar som görs på teknikoriente
rat utvecklingsarbete i projektet. Lika
så är kostnaderna små i förhållande 
ti II de vi nster som kan göras i form av 
ökad effektivitet och ökad flygsäker
het. 

•• Några områden framstår för kom
missionen som självklara i ett program 
för intensifierat forsknings- och ut
vecklingsarbete. Sådana är t ex de som 
rör informationsöverföringen till flygfö
raren, fysisk och mental arbetsbelast

ning i olika uppdrag och situa
förarens förhållande till 

Denna skall då användas för urval, 
utbildning och G-träning, med'ic inska 
utredningar, forskning och utprovning. 

Till kommissionen har vidare 
inkommit en skrivelse från Armstrong 
Laboratory, Brooks Air Force Base, 
Texas, som ingår i US Air Force Mate
riel Command. I denna skrivelse an
ges att den forskning som Balldin som 
gästforskare utfört har genomförts i 
överensstämmelse med accepterade 
försöksförfaranden baserade på sunda 
vetenskapliga principer. De resultat 
som Balldin nått har bekräftats i studi
er gjorda i många andra länder. 

Det anförs att Balldin anses vara 
ytterst väl vetenskapligt kvalificerad. 
Han anses i det vetenskapliga samfun
det vara en vetenskapsman i världs
klass i accelerationsfysiologisk forsk
ning. 

Kommissionen kan konstatera, att 
för JAS 39 Gripen hål ler på att utveck
las en f1ygdstr idsdräkt, som enl igt 
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Avsevärd kompetens 

I Sverige finns en avsevärd samlad 
beteendevetenskapi ig, psykologisk, 
medicinsk och teknisk kompetens i 
människa-maskinfrågor av betydelse i 
samband med utformning av strids
flygplan . Denna kompetens är spridd 
till en rad olika institutioner och före
tag. Exempel på sådana är Fl ygvapnet, 
Försvarets forskningsanstalt, Försvarets 
materielverk, Flygtekn iska försöksan
stalten, Tekniska högskolan i Stock
holm, Chalmers tekniska högskola, 
Karolinska institutet, Universitetet i 
Linköping, Universitetet i Lund, Hög
skolan i Luleå, Saab MA och Ericsson 
Radar Electron ics AB . 

Enligt kommissionens uppfattning 
finns det anledning att målmedvetet 
och målinriktat öka forsknings- och 
utveck lingsarbetet för att nå ökad kun
skap om människans förmåga och hur 

sådant bör forskare och institutioner 
från universitet, högskolor, industrin 
och FOA få möjlighet att på uppdrag 
bedriva forskning av betydelse för att 
Gripen skall bli också ett välfungeran
de s k människa-maskinsystem. 

Jämförelser med 
andra flygplansprojekt 

Kommissionens iakttagelser. 
När nya stridsflygplan utvecklas är 
avsikten att de i något eller några 
avseenden skall ha bättre prestanda 
och egenskaper än tidigare generation 
av flygplan. Syftet härmed är ytterst att 
flygplanen väl skall kunna hävda sig i 
förhållande till de flygplan och vapen 
som en motståndare kan tänkas dispo
nera i framtiden. 

Om förbättringar i prestanda - t ex 
hastighet och svä ngförmåga, eller ~ 
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andra egenskaper, t ex att vara svår
upptäckt - skall nås behöver i regel 
tidigare oprövad teknologi tas i 
anspråk. Därmed blir risken självfallet 
stor att svårigheter uppstår i utveck
lingsarbetet och att ytterst haverier 
inträffar under utprovningsarbetet. 

Även när utvecklingsarbetet är 
avslutat och det nya flygplanet an
vänds i förbandstjänst, måste man 
räkna med att det inträffar störningar 
och haverier som har sitt ursprung i 
den nya teknologi som tagits i an
språk. De flesta haverierna under för
bandstjänst kommer dock att vara 
orsakade av de traditionella felen i 
samband med flygverksamhet, dvs 
motorstörningar, kollisioner i luften 
och pilotfel. 

Tidigare svenska 
flygplan 

De stridsflygplan som utvecklats 
i Sverige efter andra världskriget 
har alla inneburit att nya aero
dynamiska principer och ny tek
nologi successivt tagits i 
anspråk. Detta har inneburit ris
ker. Ett pris, i form av haverier 
orsakade av den nya teknik som 
tagits i anspråk, har alltid fått 
betalas. 

I detta sammanhang är två 
typer av haverier specieHt intres
santa mot bakgrunden av de två 
haverierna med JAS 39 Gripen. 
Den ena, som kallas ut
vecklingshaverier, sker med pro
totyper eller andra provflygplan 
under utvecklingen av flygplans
typen. Den andra, som kallas 
typhaverier, i nträffar med serie
flygplan under flygning vid för
band med specifika typproblem 
som haveriorsak. 

•• Flygplan J 29 "Flygande Tunnan", 
som provflögs första gången 1948, 
kännetecknades teknologiskt och 
aerodynamiskt av att det hade jetmo
tor, pi lvi nge och ett elektron iskt flyglä
gesi nstru ment. Ett utveckl i ngshaveri 
inträffade till följd av motorstörning. 
Många typhaverier inträffade därefter 
med anledning av de flygegenskaper 
som pilvingen gav och på grund av 
brister i flyglägesinstrumentet. Totalt 
inträffade på förband 30 haverier som 
kan härledas till den nya teknik som 
användes i J 29 Tunnan. 

Flygplan A 32 Lansen, som prov
flögs första gången 1952, känneteck
nades teknologiskt av att ett fullstän
digt hydrauliskt servosystem infördes i 
styrsystemet. Ett mekaniskt system 
fanns som reserv. Tre utvecklingshave
rier inträffade som hängde samman 
med den nya teknik som användes i 
Lansens styrsystem . 
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Flygplan J 35 Draken, som prov
flögs första gången 1955, känneteck
nas aerodynamiskt av att den har en 
dubbel deltavinge och att den kan 
flyga i hög överljudhastighet. Under 
utvecklingen inträffade inget totalha
veri. Under förbandsflygning däremot 
har hittills inträffat 25 haverier som 
kan hänföras till Drakens aerodyna
m iska särdrag. Av dessa har 18 haveri
er uppkommit efter s k superstall-situa
tioner. 

Flygplan AJ 37 Viggen, som prov
flögs första gången 1967 och sedan i 
jaktversion 1975, kännetecknas tekno
logiskt av att det är ett deltaflygplan 
med fast nosvinge och en vinginfäst
ning som avviker från Drakens samt 
att den på marken kan bromsa med 
motorn (reversera) . 

Under utvecklingen skedde ett 

Saab 

anses,ha 


undefl· attat 

':beH v~ 


vanUing 

av 


styrsystemet 

haveri som var relaterat till reverse
ring. Ett andra haveri som hängde 
samman med reversering skedde med 
det första serielevererade flygplanet. 
Två haverier ledde till fallskärmshopp, 
varav ett till följd av motorstörningar. 
En provflygare omkom vid vådautlös
ning av raketstolen med flygplanet 
stillastående på marken. 

Ett förhållandevis stort antal haverier 
i förbandstjänst har orsakats av pro
blem med motorn, som ursprungligen 
var avsedd för trafikflygplan men som 
har vidareutvecklats för Viggen. I öv
rigt har tre uppmärksammade typhave
rier inträffat, nämligen de så kallade 
vingbrottshaverierna, som ledde till en 
längre tids flygförbud med Viggen. 

•• Mycket lång och god erfarenhet 
finns nu av att använda digitala elek
triska styrsystem i stridsflygplan och i 
civi la och m i I itära transportflygplan. 
Systemen är så pålitliga att det inte 

ans nörvändigt med mekan iska 
reservsystem en när det är tekniskt 
möjligt att använda sådana. 

Enl igt kommissionens uppfattning 
utgör införandet av ett digitalt elektriskt 
styrsystem i JAS 39 Gripen ensamt inte 
något mer riskabelt teknologiskt steg. 
Även om man valt att göra Gripen sta
bilt, hade ett digitalt elektriskt styrsys
tem utan mekanisk reservmöjlighet 
varit ett naturligt val. Det är emellertid 
uppenbart att ett instabilt flygplan ökar 
kraven på och komplexiteten i styrsys
temet. 

Det är enligt kommissionens upp
fattning viktigt, att de särdrag som 
kännetecknar ett nytt flygplan upp
märksammas tillräckligt under såväl 
utvecklingsarbetet som förbandstjäns
ten. I fråga om Gripen gäller detta sär
skilt flygplanets instabilitet i under

ljudsfart och de speciella krav 
som instabiliteten stäl ller på ett 
välfungerande elektriskt och 
datoriserat styrsystem . 

En viktig fråga är om de hit
ti II s i nträffade två haverierna 
med Gripen i sådan grad avvi
ker från ett normalt mönster att 
de markerar att utvecklingsarbe
tet mött särskilda svårigheter. 
Enligt kommissionens uppfatt
ning är det, mot bakgrund av 
tidigare erfarenheter, inte över
raskande att de två inträffade 
haverierna kan föras tillbaka på 
brister i just styrsystemet. I detta 
reglersystems olika delar ingår 
nämligen en väsentlig del av de 
teknologiska steg som tas med 
projektet. 

Detta betyder dock inte att 
kommissionen anser att de två 
inträffade haverierna var ofrån
komliga. IG JAS och Saab MA 
har underskattat de svårigheter 
som är förenade med att utveck

la ett välfungerande datoriserat styrsys
tem för ett instabilt stridsflygplan som 
JAS 39 Gripen. Att övervinna dessa är 
en viktig uppgift i det fortsatta utveck
lingsarbetet. De särskilda åtgärder som 
FMV och Saab MA har vidtagit eller 
avser att vidta för att stärka kompeten
sen bör kunna bidra härtill. 

Flygsäkerhet 

och luftvärdighet 


Kommissionens iakttagelser. 
I det föregående har kommissionen 
ganska utförligt beskrivit den ordning 
som tillämpas för att säkerstälfa luft
värdigheten för militära luftfartyg. 
Vidare har redovisats de synpunkter 
på luftvärdighetsarbetet som Haveri
kommissionen (SHK) anfört med 
anledning av de två haverierna med 
fly plan JAS 39 Gripen. I båda slut-
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rapporterna rikta r SHK viss kriti k mot 
det sätt på vil ket Saab MA o h FMV 
bedrivit luftvä rdighetsa rbetet och kva
litetskontrollen. SH K pekar även på 
förbättringar som bör vidtas. En av 
SHK:s rekommendationer i den senas
te haveriutredningen är, att CFV skall 
kontrollera att av SHK föreslagna åt
gärder till förbättringar av kvalitetssäk
ringen i luftvärdighetsprocessen ge
nomförs. 

•• Enligt direktiven skall kommissio
nen i sitt granskningsarbete beakta den 
ansvarsfördelning som måste gälla i 
förhållande till SHK. Innehållet i SHK:s 
haveriutredningar har medfört, att 
kommissionen inte har behövt själv
ständigt pröva hur luftvärdighetsarbetet 
bedrivits av berörda företag och myn
digheter. Kommissionen har emellertid 
noggrant tagit del av vad SHK 
anfört i saken i de olika rappor närvarande håller på att 
terna och kommissionen har omstruktureras (proposition 
ingen annan uppfattning i dessa 1991/92:102, betänkande 
frågor än SHK. 1991/92:FöU12, regeringsskri-

Kommissionen vill erinra om, velse 1991/92:337). 
att i styrsystemet för Gripen ingår Fr o m den 1 juli 1994 samlas 
en väsentlig del av de teknologis de militära staberna och förban
ka steg som tas med utvecklingen den i en myndighet som be
av detta instabila flygplan. Det nämns Försvarsmakten. Det tidi
betyder att de största tekn iska ris gare begreppet försvarsmakten, 
kerna i projektet kan förväntas som beskrev en samling delvis 
finnas i styrsystemet och i dess ganska löst sammanhållna myn
olika del.ar. Särskilt komplexa är digheter, upphör. FMV kommer 
problemen sammanhängande inte att ingå i myndigheten 
med utvecklingen av styrlagarna. Försvarsmakten, utan skall vara 
Styrprogrammen måste val ideras en fristående myndighet som på 
med simuleringar. Valideringen uppdrag av Försvarsmakten med
av styrprogrammen utgör i stor verkar i anskaffning och vid
utsträckning en ny uppgift för makthållande av materiel. Dessa 
Saab MA. Metoderna och tekni nya organisatoriska förutsätt
ken för att i enveloppens olika ningar måste beaktas när man 
hörn och dimensioner - och kan väljer lösning i fråga om ansva
ske även utanför dessa - pröva ret för luftvärdigheten. 
och bedöma effekter av olika Flygsäkerheten i militär luftfart 
pilotåtgärder var inte kända när 
utvecklingsarbetet i detta projekt inled
des. 

Det är naturligtvis inte realistiskt att 
genomföra valideringar i simulator av 
alla tänkbara och otänkbara kombina
tioner av situationer och åtgärder. 
Väsentl iga steg har dock tagits och 
metoderna och rutinerna har förbätt
rats, men ytterl igare successiva för
bättringar bör vara möjliga. 

Erfarenheterna från utvecklingen av 
flygplan med liknande egenskaper i 
andra länder pekar mot att utveckling
en och särskilt valideringen av styr
systmet tar lång tid och i regel avse
värt längre tid än vad som förutsetts. 

• • Kommissionen anser att Saab MA 
i utveckl i ngsarbetet har underskattat 
behovet av val ideri ng av styrsystemet. 
Kommissionen vill med kraft stryka 
under vad SHK anför om angelägen
heten av att Saab MA förbättrar vali
d ring arbetet avseende styrsystemet. 
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FMV:s förmåga att kontrollera utveck
lingen och validering n av styr yste
met behöver också stärka . Kommis
sionen vill även betona vikten av att 
provflygarna och provi ngenJorerna 
har sådan kompetens, att de ti II varan
dra rätt kan förmedla intryck från flyg
ning respektive innebörden av olika 
ändringar. 

Kommissionen har redovisat de 
åtgärder som Saab MA och FMV be
slutat vidta för att stärka sina respekti
ve kompetenser inom områdena styr
system och flygegenskaper. Dessa 
åtgärder bör enligt kommissionens 
uppfattning ge goda förutsättningar att 
vidareutveckla styrsystemet för Gripen 
med ledning av erfarenheter gjorda på 
annat håll i världen och att nå en till
fredsstä Ilande kval itetssäkri ng. 

Ansvarsfördelningen 

Nästa fråga kommissionen behöver 
uppmärksamma är vilken ansvarsför
delning som tillämpats mellan CFV 
och FMV vid prövningen av Gripens 
luftvärdighet. 

Först kan då konstateras att den 
ansvarsfördelning som tillämpats i detta 
fall är den som tillämpas för alla militä
ra luftfartyg i Sverige. Det innebär att 
den uppgift och de befogenheter i fråga 
om militära luftfartygs luftvärdighet, 
som CFV tilldelas genom luftfartsför
ordningen och verksamhetsförordning
en, av CFV delegerats till FMV. 

• • Kommissionen konstaterar att 
författningsmässigt stöd saknas för 
sådan delegation mellan myndigheter. 
En myndighet kan nämligen inte utan 
bemyndigande av regeri ngen till en 
annan myndighet överföra det ansvar 

och den befogenhet regeringen givit 
den . För att FMV skall få meddela 
föreskrifter i fråga om luftvärdighet för 
militära luftfartyg, krävs sålunda att 
regeringen bemyndigar verket att göra 
det. Detta har inte skett. 

Det fö rel iggande formella behärig
hetsproblemet kan lösas på olika sätt. 
En möjlighet är att regeringen ger 
FMV i uppgift att ansvara för luftvär
digheten hos militära luftfartyg och 
bemyndigar FMV att meddela de före
skrifter som behövs. En annan möj I ig
het är att den tekniska kompetens, 
som behövs för att CFV reellt skall 
kunna lösa denna uppgift, överförs 
från FMV till CFV. En tredje möjlighet 
är att FMV behåller den sakliga kom
petensen, men att CFV får fatta de for
mella besluten om föreskrifter. 

I detta sammanhang bör observeras 
att försvarets myndigheter för 

beror i hög grad på hur bl a 
organisationen, människorna och 
materielen fungerar tillsammans. Det 
kan ifrågasättas om det är lämpligt att 
dela ansvaret och föreskriftsrätten för 
olika del områden på flera myndigheter. 

Kommissionens förslag 

Kommissionen anser att övervägande 
skäl talar för att myndigheten Försvars
makten skall ha ett odelat ansvar för 
flygsäkerheten i fråga om militär luft
fart, oavsett om det gäller planering, 
genomförande, utbildning, organisa
tion, personal, flygplan eller markut
rustning. Därav följer att kommissio
nen anser att Försvarsmakten bör 
ansvara även för mi I itära luftfartygs 
luftvärdighet. Försvarsmaktens ansvar 
för fl ygsäkerhet och luftvärdighet bör 
inom dess högkvarter organistoriskt 
förankras i fl ygvapen ledningen. ~ 
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Samtidigt bör beaktas att det teknis
ka kunnandet i fråga om flygpl anens 
I uftvärdighet för närvarande finns i 
FMV. ägon motsvarande saklig kom
petens bör framdeles inte byggas upp i 
Försvarsmakten. För att Försvarsmak
tens och flygvapenledningens ansvar 
för flygsäkerheten ändå skall vara ode
lat föreslår kommissionen, som tagit 
del av utredningens om lednings- och 
myndighetsorgdnisationen för försva
ret (LEMO) promemoria (1993-10-21), 
följande: 

dV regeringen att meddela föreskrifter 
till dessa i fråga om militär luftfart. 

Den författningsmässiga regleringen 
av tillsynen över den militära luftfarten 
och av rätten att meddela föreskrifter 
m m bör klaras ut senast till den 1 juli 
1994, när förordningar med instruktio
ner för myndigheterna Försvarsmakten 
och FMV skall träda i kraft. 

Kan målen 

för projektet nås? 


förutsättningar att i al lt väsentl igt upp
fylla de krav på egenskaper o h pre
standa som statsmakterna fastställt. 

•• Vad så gäller tidsförhållandena för 
projektet kan kommissionen konstate
ra, att utvecklingen och leverans av 
flygplan är omkring två år försenade. I 
detta avseende uppfyller flygplanet så
ledes inte de ursprungligen uppsatta 
målen. Statsmakterna har emellertid i 
1992 års försvarsbeslut accepterat en 
försen ing. En I igt Försvarsma ktens be
dömn ing räcker återstående flygtid 

.... Försvarsmakten bör generellt 
besluta att användarföreskrifter för 
flygmateriel utgivna av FMV med vissa 
benämningar, t ex speciell förarinstruk
tion och teknisk order, skall följas av 
personalen i Försvarsmakten. Här kan 
en jämförelse göras med Luftfartsin
spektionen som genom ett ge
nerellt beslut gör tillverkarlan
dets myndighetskrav och även 
ti liverkarens rekommendationer 
tvingande för den som driver 
luftfartyget. 

Försvarsmakten bör också ge 
FMV i uppdrag att hålla den tek
niska kompetens som är nöd
vändig för att lämna detta tek
niska stöd. Det ankommer på 
Försvarsmakten att kontrollera 
att FMV har ti liräcki ig kompe
tens på området. Med denna 
lösning behöver FMV inte ha 
något bemyndigande från rege
ringen för att på detta område 
meddela föreskrifter till Förs
varsmakten . 

.... Vid FMV finns sedan några 
år en luftvärdighetsinspektion 
med cirka tio personer anställda. 
Chef för enheten är en luftvär
dighetsinspektör. För att det skall 
markeras att Försvarsmakten är 
ansvarig för alla aspekter av flygsäker
heten i den militära luftfarten, förordar 
kommissionen att chefen för denna 
inspektion i FMV, dvs luftvärdighetsin
spektören, förordnas att tillika vara 
föredragande tjänstemilIl i Försvar
smakten. Han bör där vara knuten till 
flygvapen ledningen och i princip vara 
parallellställd med chefen för flygsä
kerhetsavdeln ingen. 

I fråga om luftvärdighet för flygplan 
som av FMV:Prov används för prov
ningsändamål, kan FMV lämna inter
na regler m m. Detta kräver inget 
bemyndigande från regeringen. 

.... Även om nästan alla militärt 
registrerade flygplan kommer att höra 
hemma och användas inom den nya 
myndigheten Försvarsmakten, kom
mer dock några att användas av myn
digheter m fl utanför Försvarsmakten, 
t ex FMV och Saab MA. Försvarsmak
ten behöver därför ett bemyndigande 

Kommissionens iakttagelser. 
I rapporten uttalar kommissionen, att 
det bör vara möj I igt att utforma ett tin
fredsställande styrsystem för JAS 39 
Gripen. I detta avsnitt redovisar kom
missionen sin bedömning av i vilken 

Foto: Peter Liander 

grad som olika mål för projektet kan 
antas nås. 

Vad först gäller flygplanets tekniska 
egenskaper och prestanda visar utför
da provflygningar, att Gripen med god 
marginal når den fart och höjd och 
överträffar den räckvidd som jakt-, 
attack- och spaningsuppgifterna förut
sätter. Gjorda mätningar visar också 
att motorn uppnår specificerad drag
kraft. Det konstaterade lägre luftmot
ståndet kompenserar mer än väl den i 
förhållande till specifikationen något 
för höga vikten. 

Provflygarna har för kommissionen 
uttalat, att flygplanet är lättfluget och 
har goda flygegenskaper. Manöverför
mågan är god. Flygplanet kan vidare 
en I igt gjorda prov starta från och 
landa på så korta vägbaser som har 
förutsatts. Hanteri ngen på marken går 
också så snabbt som krävts. 

Mot denna bdkgrund anser kom
missionen, att JAS 39 Gripen har goda 

j 35 Draken och AjS 37 Viggen till den 
tidpunkt när JAS 39 Gripen successivt 
kan ersätta dessa flygplanstyper enligt 
nu gällande plan. 

Till det kommer att modifieringen 
till AjS 37 gör att befintliga vapen kan 
utnyttjas redan innan JAS 39 tillförs. 

Försen i ngen har därför i dagens 
säkerhetspol itiska läge, en I igt 
kommissionens uppfattning, in
gen stor betydelse. Kommissio
nen noterar att förseningen för 
övrigt också gäller andra vikt·iga 
del- och kringsystem i det vidare 
JAS-systemet. 

Väsentliga förändringar har 
inträffat i den säkerhetspolitiska 
bilden jämfört med förhi\llande
na när kravspecifikationen för 
JAS 39 Gripen lades fast i början 
av I 980-talet. Försvarsmakten 
har gjort en översyn av hotbi Iden 
runt år 2000. Denna visar inte en 
sådan förändring i stormakternas 
flygresurser m m att den ger 
anledning att ändra kraven på 
Gripens prestanda och be
väpning m m. Enligt kommissio
nens bedömning är därför Gri
pen-systemets operativa värde 
tillräckligt omkring år 2000. 

Dörren öppen 

för vidareutveckling 


Kommissionen noterar, att förutsätt
ningar finns att vid behov på olika sätt 
viddreutveckla Gripen, så att flygpla
net och systemet kan behålla sitt ope
rativa värde också i en eventuellt hår
dare hotmiljö långt in på 2000-talet. 

JAS 39 Gripen avses under 1990
talet ti liverkas med en takt av 20 flyg
plan om året. Beställda 140 flygplan är 
då levererade före år 2002 . Enligt 
kommissionens uppfattning finns det 
anledning att i god tid tänka igenom 
vilka beslut som bör fattas om eventu
ellt fortsatt tillförsel av Gripen. Denna 
fråga behöver uppmärksammas redan 
inför 1997 års försvarsbeslut. 

Enligt kommissionens bedömning 
får det tekniskt och ekonomiskt mest 
riskfyllda skedet i utveckli ngen och till 
verkningen av Gripen nu anses vara 
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passerat. Underlag t för bedömning av 
till verkningskostnaderna få r antas vara 
ganska säkert. Som kommiss ionen 
redov isa t rymmer avtal et v idare inc ita
ment som verkar i kostnadssä nkande 
riktn ing. Detta talar, enligt kommissio
nens uppfattning, fö r att det bö r vara 
ganska liten risk fö r att det i återståen
de utveckling och produkti on skall 
uppstå kostnadsöverdrag, som enli gt 
avtalet skall belasta staten. 

•• Icke desto mindre fi nns det fortfa
rande ekonomi ska ri sker i projektet. 
Dessa gä Iler t ex typarbetskostnader 
v id eventuellt nödvä ndiga byten av 
underl everantörer, inte gjo rda beställ 
ningar av vapen- och motmedelssy
stem samt eventuell a fö ljder av ytterl i
gare haveri er. 

Kommissionen har tidigare pekat på 
att den angivna JAS-ramen, som bl a 
innehåller gjorda utbetalningar uttryckta 
i löpande pri ser, inte är en kostnadsram 
uttryckt i ett väldefinierat pris läge. 

Komm iss ionen ansluter sig till för
svarsmini sterns utta lande i propos ition 
1992/93 : 100 bi laga 5, sid 62) att 
gru nd lägga nde för styrning av ett pro
jekt är att det måste vara vä l defini erat 
såvä l vad avser materi elinnehåll och 
t idspl an som i fråga om ekonomisk 
ram . Kommissi onen förutsätter att 
redovisningen av ramen t ill ri ksdagen 
genomgå r en tekn isk v idareutveckling. 

Gripen gynnar 
svensk flygindustri 

När statsmakterna 1982 bes löt att 
anska ffa ett svenskt JAS- fl ygp lan i stäl
let för att förvärva ett utl ändskt genom 
direktköp ell er slutmonterin g, ingick i 
överväga ndena också o lika industri 
och sysse lsä ttningspo li t iska mål. 

Statsmaktern as avs ikt var att svensk 
fl yg industri med JAS-projektet som 
grund skulle få möjlighet att utveckla 
sin c iv il a produktion. Enligt kommiss io
nens bedömning synes Saab Aircraft, 
Vo lvo Flygmotor och Eri csson Radar 
El ectroni cs ha lyckats väl med detta . 

Genom samverkan med utl ändska 
företag och genom sprid ningen av 
ava ncerad teknologi förefa l,ler vidare 
åtski II iga svenska företag framgångs
rikt kunna utveckl a sin produ kt ion 
och sysselsä ttning. 

Enligt kommissionens bedömning 
synes därfö r de mål i fråga om indus
triu tveckling och sysselsättning som 
knöts ti II JAS-projektet i väsent l ig mån 
kunna infrias. 

•• M ot bakgrund av vad som anförts 
är kommissionens sammanfattande 
bedömning att JAS-programmet i allt 
väsentl igt kan förvä ntas nå de mål 
som fastställts av statsmaktern a. • 
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ÖB:S yttrande 

Överbefälhavaren (ÖB) redovi
sade i september 1993 (LEDS 
500:80522) konsekvenser av 
en eventuell fö rsening av JAS
projektet. 

OB konstaterade samman
fattni ngsvis, att flygdiv isioner 
utrustade med JAS 39 Gri pen 
kan ti I Iföras kr igsorga nisatio
nen vid planerad tidpunkt och 
då uppfy lla ställda operativa 
krav, under förutsättning att 
eventuella ytterl igare förse
ningar inom JAS 39-projektet 
bl ir marginella. 

JAS-kom miss ionen har däref
ter på regeri ngens uppdrag 
genomfört en granskning av 
JAS 39-projektet i syfte att prö
va om Gripen-programmet kan 
förväntas nå de må l som fast
stä llts av statsmakterna inom 
den bes lu tade ekonomiska ra
men. Vida re har gran ska ts hu
ruvida till statsmakterna inläm
nat underl ag va rit till fylles t. 
Kommiss ionen har även grans
kat den ansvarsfördelning som 
tillämpats mellan myndigheter 
för att säkerstäl la Gripens luft
vä rdighet. 

ÖB vidhål ler tidigare be
dömni ng angående Gripens 
förutsättningar att uppfylla 
stäl lda operat iva och krigsorga
nisa toriska krav. 

ÖB biträder därför JAS-kom
miss ionens samlade bedöm
ning att Gripen-programmet 
ka n förväntas uppfylla de av 
statsmakterna fastställda må
len. 

Kommissionens förslag an
gående ansvarsfördel ning i 
fråga om flygsäkerhet och luft 
vä rdighet ansluter ti ll LEMO:s 
upp'fattn i ng. 

OB delar JAS-kommissio
nens och LEMO:s uppfattning, 
att Försvarsmakten skall ha ett 
odelat ansvar för militär luftfa rt 
och flygsäkerhet och att detta 
ansvar bör förankras i f1 ygva
penledningen i Högkvarteret. 

Kommissionen fö res lår även 
att chefen för FM V:s luftvä rdig
hetsi nspektion föro rdnas att 
til lika va ra tjänsteman i För
sva rsmakten. ÖB dela r denna 
uppf attn i ng. 

ÖB biträder kommissionens 
rekommendat ion till att ett 
samlat program inom männi s
ka -maskinområdet bör utfor

mas. Arbetet bör ledas av Che
fen för Fl ygvapnet i samverkan 
med övri ga berörda myndighe
ter. 

Kommissionen konstaterar, 
att myndigheternas rapporte
ri ng beträffande ekonomi och 
kostnader va rit ti Ilfredsstä llan
de förutom vad gäl ler den tek
ni ska konstrukti on som ligger 
ti II grund för den ekonomiska 
redovisningen ti II regeringen, 
den s k JAS- ramen. 

JAS-ramens 
tekniska 

konstruktion 
bör 

vidareutvee las 

ÖB har tidigare i skrive lse ti ll 
regeringen i oktober 1992 
hemstäl lt om en omdefiniering 
av JAS- ramen från dåvarande 
50,012 mi lj arder kronor ti ll en 
ny ram om 60, 164 miljarder 
kronor i pri s- och va lu ta läge 
feb ru ari 1992. Syftet va r att 
erhålla överensstämmelse mel
lan ekonomi, materielinnehå ll 
och tidsplan. 

Statsmakterna har 1993 (pro
position 1992/93: 100 bi laga 5, 
betänkande 1992/93 :FöU9, 
regleri ngsskrivelse l 992/93 :333) 
ti Ilstyrkt framstä llan. 

ÖB understryker vikten av 
att den ekonomiska ramstyr
ningen för JAS 39-projektet 
fortsättningsvis bibehåll s i syfte 
att ge erforderli g stadga för 
styrn ing och uppfö ljning. Detta 
är spec iellt vikt igt för JAS 39
projektet vilket har hög kom
plexi tet och sträcker sig över 
lång tid . 

OB biträder komm iss ionens 
slutsats, att JAS- ramens tekniska 
konstrukt ion bör v idareutveck
las. Detta föres lås ske i samver
kan mellan regeringen, Hög
kvarteret och Försvarets Materi
elverk. • 
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