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Hjälpmedel för integration i ledningssystem 
JAS 39 Gripen blir mer än n,,'\got stemen ännu är under utveckling, nummer av FlygvapenNytt avses 
tidigare av våra stridsflygplan inte har interimistiska provsystem ta~its dessa att presenteras närmare. 
greral i Flygvapnets ledningssy fram för att unnerstödja utveck
slem. Då de framtida ledningssy- lingen av JAS 39. I ett kommande 
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Gripen har nu flygprovat nästan al/a sina olika vapen typer (diverse robotar, raketer, bombkapslar, 
m m) - här med fyra Maverick attackrobotar och två Sidewinder jaktrobotar. 

foto: Hans-Olof Arpfors 

Förberedelser inför den taktiska utprovning
en av JAS 39 Gripen har pågått sedan 1987, 
då de första piloterna för denna verksamhet 
togs ut. Arbetet har varit inriktat på att 
utforma system i JAS 39 och angränsande 
stödsystem, så att de kan integreras med 
varandra. De skall göras användarvänli~a 
och bidra till att Gripen blir ett effektIvt 
flygsystem i taktiskt och operativt hänseen
de. 

irekt efter uttagning av de förs
ta piloterna 1987 inleddes ett 
förberedelseskede. Personalen 

knöts ti II flygstabens JAS-avdelning 
(FS/jAS), med uppgift att medverka 
som taktisk expertis i arbetet med sy
stemutveckling samt att bevaka kraven 
på det framtida utbildningssystemet. I 
arbetsuppgifterna ingick även att be
vaka Gripens intressen i stödsystem 
som bassystem, stridsledningssystem, 
taktiskt ledn i ngssystem och sambands
system. Under förberedelseskedet ge
nomfördes också skillnadsomskolning 
på de flygslag som pi,loterna inte tidi
gare var utbildade på. Detta för att 
bredda deras taktiska kompetens. 

I anslutning till den översyn som 
gjordes under 1989 av flygstabens or
ganisation och personalinnehåll be
slutade Chefen för Flygvapnet, att en 
taktisk utprovningsenhet JAS 39 skulle 
inrättas från l oktober 1989 tillhöran
de myndigheten F 7. Det beslutades 
även att taktisk utprovningsenhet TU 
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JAS 39 inledningsvis sku"'e lokaliseras 
till Linköping. 

TU JAS 39:s verksamhet har däref
ter genomgått ett uppbyggnadsskede 
med anskaffning av lokaler, utrustning 
och rekryteri ng av persona I. Detta 
arbete är nu i huvudsak avslutat. Sam
tidigt med resursuppbyggnad har ett 
intensivt arbete med utveckling av 
såväl JAS 39 som stödsystem genom
förts. U nder den arbetsi ntensiva pe
riod som framtagning av underlag för 
försvarsbeslut, diverse extra utred
ningar om Gripen samt framtagning 
av underlag och förhandlingar om del
serie 2 av JAS 39 har uppgifter som 
norma It skulle lösas av flygstaben i 
stor utsträckning kommit att hanteras 
av TU JAS 39. Målsättningen är nu att 
under senhösten och vintern återföra 
dessa uppgifter till flygstaben samti
digt som en erfarenhets- och kompe
tensöverföring genomförs. 

Syftet med detta är, dels att återföra 
uppgifterna dit de hör hemma, dels att 
frigöra arbetskapacitet på TU JAS 39 

i nför första serieleverans av Gripen 
under våren 1993. Leverans av det 
första serieflygplanet (flygplan "102") 
till Flygvapnet utgör startpunkten för 
den taktiska utprovningen. Inledning
en kommer av naturliga skäl att vara 
begränsad av att endast ett eller ett 
fåtal flygplan disponeras. Redan efter 
ett år bör emellertid flygtidsproduktio
nen inte vara gränssättande. 

•• Oaktat att uppgifter nu förs tillba
ka till flygstaben kommer TU JAS 39, 
genom den kompetens som vunnits, 
även i fortsättningsvis att ha ett stort 
ansvar för koordination av Gripens 
taktiska stödsystem. Detta omfattar 
integration av JAS 39 i: 

~ Framtida taktiska ledningssystemet, SE
SAM 

~ Nytt stridsledningssystem, StriC 90 
~ l.edningssystem på bataljons/divisionsni

vå, PRIMUS 
~ Företagsplaneringssystem, Pl.A 
~ Företagsutvärderingssystem, UTA 
~ Nytt radiosystem, RAS 90 
~ Telekrigföringssystem 
~ Bassystem 
~ Med mera 

Svårigheter att koordinera samtliga 
dessa system i tiden , leder dessutom 
till att interimslösningar - ofta med en 
minsta acceptabla funktionsnivå 
måste skapas för längre eller kortare 
tider. I dessa fall skall kraven på vad 
som är minsta acceptabla funktionsni
vå ur Gripens perspektiv definieras 
samt ytterl igare koordineri ngsproblem 
som skapas av interimslösningarna och 
övergångar till slutlösningar hanteras. ~ 
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•• TU JAS 39 ansvarar genom lämp-' 
ligt utformade utbildningsanvisningar 
och taktiska anvisningar för att flygsys
tem JAS 39 på ett framgångsrikt sätt 
möter Flygvapnets organisation och 
personal, så att effektiva krigsförband 
skapas. Grunden för detta läggs i 
systemutvecklingsarbetet genom att 
ständigt bevaka att funktioner blir an
vändarvänliga, inte ställer orimliga 
krav på utbildningstid, är taktiskt 
lämpliga och, inte minst, har förutsätt
ningar för att kunna accepteras av den 
berörda personalen. 

Som en natu rl ig förlängni ng av 
denna uppgift deltar TU JAS i det pla
nerings- och förberedelsea rbete som 
görs inför den inledande omskollning
en av piloter ur F 7. TU JAS 39 ansva
rar för planering och genomförande 
av den första omskolningen av flygin
struktörer samt för att därefter stötta 
dessa under den inledande delen av 
deras tjänst som flyginstruktörer på 
Gripen. 

I den fortsatta utbildningsverksam
heten vid F 7 avses TU JAS 39 kunna 
bidra med resu Itat av taktisk utprov
ning och utbildningsverksamhet med 
erfarenheter av gällande utbildnings
anvisningar till en kontinu erlig vida
reutveckling av såväl taktik och strids
teknik som utbildningsinnehåll och 
utbildningsmetodik . 

TU JAS 39 avses även, tillsammans 
med simulatorinstruktörer och divisio
nernas underrättelseoffi cera re, konti

nuerligt utveckla nya scenarier och som vi får kommer att föranleda ett 

övningar i, simulatorn för såväl den omfattande arbete tillsammans med 

cen traliserade TIS/GFSU som för de IG JAS för att rätta och vidareutvec kla 

FFSU som regelbundet genomför si funktioner i Gripens olika delsystem . 
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•• Att 
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redels er 
äntligen se startpunkten för vår egen 
flygning under det aktuella budgetåret 
känns som slutet på en mycket lång 
vandring. Vi ser fram emot en mycket 
intensiv utprovningsperiod för att ha 
utbildningsa nvisningar och takti ska 
anvisningar klara inför omskolnings
starten vid F 7 den 1 oktober 1995. 
Samtidigt vet vi att de erfarenheter 

grundtyparbete och typserv ice leder 
också ti II ett behov att skapa underlag 
för en systemutvecklingsplan för JAS 
39A. Parallellt med detta har typut
veckling påbörjats av den tvåsitsiga 
Gripen = JAS 39B. Studier för Gripen 
efter delserie 2 fortsätter. Även detta 
innebär naturligtvis arbetsuppgifter 
fur TU JAS 39. • 

Tuff provfly!!arskola 

I västvärlden finns för närvarande fyra 
erkända provflygarskolor - två i USA, en i 
Storbritannien samt en i Frankrike. Försva
rets Materielverk har under årens lopp skick
at elever till samtliga skolor. Under våren 
92 hade vi samtidigt elever vid alla skolor 
utom den franska. Nu är alla elever färdigut
bildade och hemkomna. Alla utom Bengt 
Persson, som har några tuffa månader kvar 
av helikopterprovflygutbildning vid Empire 
Test Pilot School (ETPS) i England. 

Undertecknad kom i juli hem 
från US Naval Test Pilot School 
(USNTPS), där jag tillbringat 
elva månader. Skolan ligger 
samlokaliserad med Navy:s 
testcenter på Patuxent River 
Naval Air Warfare Center i 
Maryland, ungefär tio svenska 
mil söder om Washington DC. 

Min utbildning började i juni 
1991 och startade med att jag 
var tvungen konvertera till 
"Navy standard". lag hade 
tagit med mig en massa pap
per!intyg från Sverige angåen
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de min tidigare utbildning - u
kammarprov, läkarundersök
ningar etc. Dessa papper hjälp 
te dock föga vid ankomsten till 
"Pax". Överallt konstaterades 
bara att : "You haven't done it 
the Navy Way." Detta innebar 
bland annat att jag tillbringade 
två dagar i en simbassäng nere 
i lacksonvill e, FL. Instruktörer
na gjorde sitt bästa för att drän
ka oss elever. Vår uppgift tyck
tes bestå i att hålla andingsor
ganen fyllda med luft, åtmins
tone större delen av vatten

provtiden (om inte direkt fyllda 
med luft så i alla fall fria från 
vatten). 

När alla formella prov och 
utbildningar var genomförda, 
alla oficiella papper ifyllda och 
ana stämplar stämplade kunde 
jag på allvar ägna mig åt skol
arbetet. 

• • Vad lär man sig på en 
provflygarskol a? Varför skickar 
en svensk myndighet iväg en 
massa folk utomlands? Kan vi 
inte sköta sådan här utbildning 
själva hemma i Sverige? Frå
gorna blir lätt många från kol
leger i Flygvapnet och FMV. 

Anledningen till att Sverige 
för tillfället haft relativt många 
elever ute vid provflygarskolor 
är naturligtvis Gripen-projektet 
och kravet på utbildade provle
dare/ ingenjörer och piloter i 
samband med detta. Eftersom 
provflygarutbildningen är väl
digt speciali serad och kräver 
sto ra resurser i form av flygplan 
och instruktörer, skulle en 
effektiv utbildning i Sverige te 

,.. 1('t ( ISJ\r -pilot + romm41"tYI 

F/ygvapenNyll nr 4/92 



V RA  ve ifierande simuleringar 
Som ett led i utprovningen av Gri
pen genomfördes under hösten ett 
antal verifierande simuleringar, 
VERA. Planeringen och genomfö
randet av VERA görs gemensamt av 
IG JAS, Försvarets Materielverk och 
Flygvapnet. Simuleringarna ägde 
rum i SAAB-SCANIA:s simulator 
SYSIM-JAS 39. 

Under VERA genomförs ett antal 
verifierande uppdrag för Gripen 
inför varje ny edition. Pilo'ter deltog 
från TU JAS 39 FMV:PROV och IG 
JAS. 

Målsättningarna med den första 
simuleringen var att: 

~Utveckla värderingsmetodik. 
~Finna arbetsformer för identifie

ring av områden för vidareut
veckling. 

Och på sikt: 

~Simulera totaluppdrag - rimlig 
arbetsbelastning. 

Efter genomförda företag/simule
ringar gjordes en debriefing av var
je pilot som täckte områdena : 

• Situationsmedvetenhet. 
• Taktik och avsikt hos JAS 39- pi

loter. 
• Presentation. 
• Manövrering. 
• Prestanda. 
• Flygsäkerhet. 

Denna första simulering genom
fördes med mycket bra resultat. 
Den genomförda verksamheten vi
sar, att Gripen har goda prestanda 
och kan lösa sina uppgifter under 
mycket svåra förhållanden. Många 
erfarenheter vanns. De kommer att 
användas i system och vidareut
veckling av Gripen. • 

F 7-pilot i Gripen-simulator för veriferande simule
ringar av 39-systemet. 

~Verifiera funktionsinnehållet av
seende totalsystemet. 

sig ganska otymplig och oeko
nomisk. 

Vad får man då lära sig? Kurs
innehållet på de olika skolorna 
är i princip detsamma, med 
vissa smärre skillnader i filosofi 
och inriktning. US Air Force 
har t ex en hel del större flyg
plan och US Navy flyger som 
bekant från hangarfartyg, vilket 
reflekteras i respektive utbild
ning. Den absolut största för
delen med att genomgå en 
skola, jämfört med att gå den 
långa vägen (att utbilda sig 
genom att skaffa sig erfarenhet 
av praktiskt arbete vid t ex 
FMV:PROVl, är att man på en 
relativt kort tid får lära sig väl
digt mycket. "Priset" man får 
betala för denna snabba 
utbildning är sömn och fritid. 
Sömn existerar endast i mycket 
små doser och fritid i ingen 
dos alls. Man får satsa ett år av 
kontinuerligt arbete vardag 
som helg. 

•• USNTPS kurs för "Fixed 
Wing Engineering Test Pilots" 
(som jag gick) var i likhet med 
USAF:s kurs uppdelad i olika 
skeden. Prestandaskedet inled
de kursen, där vi gjorde en 
grundlig utprovning av A-4 Sky
hawks prestanda. Varje del mo
ment (svängprestanda, stig/plane, 
start/landning, acceleration etc) 
redovisades separat, antingen 
som en muntlig föredragning 
eller en skriftlig rapport. 

Slutklämmen på prestanda
skedet bestod aven formell 
föredragning av vår syn på A-
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4:s prestanda och lämplighet 
som attackflygplan. Utbildning 
i flygegenskaper och utprov
ning av dessa pågick i princip 
hela året, med viss koncentra
tion till de sista sju månaderna . 
Flygegenskapsutbildningen be
stod i princip av fyra olika 
block. Tipp, roll/gir-flygegen
skaper, utvärdering av elektris
ka styrsystem samt kvalitativ 
utvärdering av olika flygplan. 

Flygegenskapsutprovning är 
generellt sätt svårare att lära sig 
än prestandautprovning. När 
man väl fastställt t ex start eller 
landningsprestanda, har man 
fått sitt svar - acceptabelt eller 
oacceptabelt. När det gäller 
flygegenskaper handlar det 
mer om pilotens åsikt - kom
mer flygplanets flygegenskaper 
att vara tillfredsställande i den 
typ av uppdrag som skall fly
gas? 

För att kunna svara på den 
frågan räcker det naturligtvis 
inte med en teoretisk utbild
ning i aerodynamik, styrlagar 
och matematik. Viktigast av 
allt är att provflygaren är väl 
förtrogen med uppdraget han 
provar flygplanet för. Dess
utom måste han kunna predik
tera vad som händer när flyg
planet kommer ut i sin rätta 
miljö, kanske med oerfarna, 
stressade elever i dåligt väder. 
Viktigt är alltså att provflygaren 
håller kontakt med "verklighe
ten", dvs divisionerna som 
använder flygplanen. 

•• För att få en bred flygbak

grund och vida referensramar 
får man på provflygarskolorna 
flyga en mängd olika flygplan. 
De flesta flygplan flyger man 
endast en gång, efter en myc
ket kort briefing och med en 
säkerhetsförare i baksits (höger
sits). Dessa enstaka flygningar 
kallas "qua!. eva Is.", kvalitativ 
utvärdering alltså. Man tar sig 
en snabb " titt" på flygplanets 
kvalitativa egenskaper, ingen 
renodlad datainsamling alltså. 
Det är faktiskt förvånande hur 
mycket man hittar hos ett flyg
plan efter bara en enda flyg
ning. 

För min del blev det cirka 20 
olika flygplanstyper och 150 
flygtimmar under året. Flyg
planstyperna var minst sagt 
variationsrika, allt från segel
flygplan, Cessna 185 på flottö
rer, via Mustang och Pitts tii'! 
F-15D, F-l8B och P-3( Orion. 

Detta låter som en pilots 
dröm, att få flyga en massa 
olika flygplan dagarna i ända. 
Nu var det inte riktigt lika lust
betonat som det kanske verkar, 
eftersom varje flygning före
gicks aven omfattande test
plan och åtföljdes aven än 
mer omfattande skriftl ig rap
port. 

Den rent praktiska utbild
ningen kombinerades med teo
riutbildning (academics). Vi 
fick oss en rejäl duvning i 
bland annat matematik, meka
nik, stabilitet-kontroll, aerody
namik, jetmotorIära osv, osv. 
Dessutom ingick en system
utprovningsfas med teoretisk

praktisk utbildning i radar, 
navigation, elektro-optik och 
motmedelssystem. 

•• Slutklämmen på kursen 
bestod aven så kallad Deve
lopmental Testing Phase ilA 
(DT-IIA). Denna övning var 
fem veckor lång och utfördes 
av skolan runt om i världen. 
Bland annat skickades två ele
ver och två instruktörer till 
FMV:PROV för all flyga sven
ska SK 37 och HKP 9. Målsätt
ningen med övningen var att 
förbereda (skriva testplan), 
genomföra och rapportera ett 
större utprovningsprojekt om
fattande prestanda, flygegen
skaps och systemutprovning. 
Man fick fyra pass/max sex 
flygtimmar på sig att genomfö
ra projektet. Samtliga övningar 
man genomfört under utbild
ningen på skolan fick använ
das under projektet (inklusive 
spinnutprovning om man hade 
lust/tid med det). 

Själv skickades jag till 
Edwards AFB (USAF TPS) för 
att utvärdera F-16B. Mina flyg
pass resulterade i en diger rap
port med många synpunkter på 
F-16. Men framför allt och 
kanske viktigast fick jag många 
värdefulla erfarenheter med 
mig hern till Sverige. Erfaren
heter, som sammantaget med 
den professionella utbildning
en i övrigt vid USNTPS, kom
mer att bli mycket värdefulla 
för mig (och därmed FMVoch 
Flygvapnet) under Gripen-ar
~~t • 
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