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En nyutvecklad typ av taktisk 
spaningskapsel har beställts 
till Gripen. Den kommer att 
komplettera JAS 39-systemet 
med fotospaningsförmåga, 
något som länge stått på 

önskelistan. 
Från och med år 2006 ska 

Gripen vara operativ i foto
spaningsrolllen. Det medger 
att AJS 37, den äldsta av 
Viggen-generationerna, då 
kan tas ur bruk. 
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S
paningsfönnågan i JAS 39 Gripen 
är än så länge begränsad till radar
spaning eftersom bildalstrande spa

ningskapacitet saknas. För att få denna 
föm1åga måste konventionella stillbilds
kameror och/eller EO-sensorer (elektro
optiska) medföras i en särskild kapsel som 
hängs under flygplanet. 

Att JAS 39 ska förses med en spaning
skapsel har ingått i planeringen för JAS 
39-systemet sedan stanel1. Arbetet med 
spaningskapseln har pågått med varie
rande intensitet sedan mitten av 1980
talet. Vid några tillfällen under 80- och 90
talen kom det också så långt att offel1er 
infordrades från industrin. Vid dessa till
fällen stoppades dock processen när eko
nomiska realiteter krävde omprioriter
ingar. Genom åren har spaningskapseln till 
Gripen, enkelt uttryckt, använts som bud
getregulator. 

Utbyggbar plattform 

Under planeringen av Försvarsmaktens 
om inriktning avsattes pengar i den ekono
miska så kallade JAS-ramen till en spa
ningskapsel med begränsad fönnåga. Den 
skulle kunna användas främst för uppgif
terna territoriell integritet och intematio
nella insatser. Spaningskapseln skulle 
dock ha utvecklingspotential för att mot
svara de krav som kan ställas av Försvars
maktens Målbild 2010 och där bortom. 

Efter en utdragen process har till sist en 
taktisk spaningskapsel beställts. Upphand
lingen, som har genomföl1s av Försvarets 
materielverk (FMV), skedde i internatio
nell konkurrens och resulterade i att 

ordern gick till Saab Avionics AB. 
SpaningskapseIn baseras på en modulärt 
utbyggbar plattform med stor utveckling
spotentiaI och är i sin första version för
sedd med en EO-sensor optimerad för spa
ningsuppdrag på medelhög höjd. 

För användning på lägsta höjd under 
incidentberedskapsuppdrag förses även 
två av kapslarna med en konventionell 
stillbildskamera av typ SKA 24, en väl 
beprövad kamera av hög kvalitet som 
används i AJS 37-systemet. 

Operativ 2006 

De första spaningskapslama levereras för 
inledande utprovningsverksamhet under 
2004. Flygvapnet ska ha operativ fÖ.1111åga, 
för nationella och intemationella uppdrag, 
med spaningskapseln från och med 2006. 

Spaningskapseln kommer att kunna 
användas på C- och D-versionerna av 
Gripen. Om och när befintliga JAS 39A/B 
ska modifieras för att kunna utrustas med 
spaningskapseln är ännu inte beslutat. 

Införandet av spaningskapseln möjlig
gör också en slutlig avveckling av den äld
sta Viggen-generationen, som använts 
sedan mitten av 1970-talet. 

På längre sikt ska spaningskapselns 
utvecklingspotential tas tillvara när ekono
miska medel finns tillgängliga. En fortsatt 
systemutveckling planeras med sikte på 
samtliga flygspaningsuppgifter som finns i 
Försvarsmaktens Målbild 2010. • 
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JAS 39C kommer att utrustas 
med en ny typ av fotospanings
kapsel som har beställts av 
Saab Avionics AB. 

Provningsverksamhet med 
kapslarna planeras påbörja 
2004. Flygvapnet tar dem i 
operativt bruk från 2006. 
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