Överste Ernst Britting från tyska flygvapnet
förevisar kamerautrustn ingen i C-160 Tran sa ll.

Försvarsmaktens TP 1 00A (Sa ab 340B) kommer att utrustas med en flygspaningskamera för att
kunna användas inom rustningskontrollavtafet Open Skies.
Bi/der: Peter Liander/ Forsvarets bi/dbyra

Rustningskontroll genom Open Skies

Svensk ysatsning
Sveriges förmåga att med
verka inom rustningskontrol
lavtalet Open Skies utveck
las under 2003. En särskild
organisation har skapats och
under året modifieras en
lP 100jSaab 340 för att
användas till fotospanings
uppdrag inom Open Skies.

AV PETER LI AND ER

·"",,,,~,_~3;.;6;....__

nde r 2002 blev Sveri ge full viird ig
medlem ino m det förtroe nd es ka
pa nd e rustnin gs ko ntro ll av tal e t
Open S ki es. Avtal et innebär att all a med
lemsländer har rätt att geno mföra fo tospa
nin gs fl yg ningar över vara ndras territori er.
Som e n fö ljd av det utö kade sve nska
åtagande t ino m Ope n S ki es ske r nu e n
ut vec klin g av Försva rsma kte ns fö rm åga
ino m de tta o mråde. så viil orga nisatoris kt
SO I11 mate ri e llt.
Seda n de n I j anuari finn s e n sä rskild
O pen Ski es-e nhe t orga ni serad i U ppsala.
Fo rme llt lyde r den und e r FLygtakti s ka
ko mm ando t. Än så länge bes tår enhete n av
tre pe rsoner, unde r ledning av ö verste löjt
na nt Lars-Olof Johansson.
I sa mband med spanin gsfl ygnin gar, . å
ka ll ade missio ne r, tillko mme r doc k erfor
de rli g personal från a ndra e nheter. För
svarsmaktens unde rätte lse- och säke rhe ts
centrum (UndS äkC) i Uppsala tillhanda
hå ller te kniker, fo to tolkar och laborato rie
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perso na l. Niir det gäller den fl ygope rativa
de len in vo lveras pilo ter ur F 17:s spec ia l
fl ygenh et på Malmen.

Svenskt Open Skies-flygplan
Sveri ge har hittill s ge no mfört e tt få tal
O pe n Skies- missio ne r, me n ha r d å inte
haft till gå ng någo t ege t fl ygpl a n. Me n
live n här ske r en utvec klin g ge no m att de n
TP 100A (Saab 340 B) som seda n 1989
anvä nts till VIP-fl yg nin ga r, ko mme r att
utru stas med e n fl ygspanin gs ka mera. I den
nya ko nfi g urationen får fl ygpla net be tec k"
nin gen OS 100.
Enli g t e tt regerin gs uppdrag ske r ut
veck linge n av fl ygplanet i sam arbe te med
Tyskl ands Open S kies-o rga ni sati o n. K am
era n, so m i dessa samm anh ang be nämns
so m e n o ptisk se nsor, är e n tysk ko nstruk
ti on och av konventi one ll vå tfi lmsty p.
M odifi e rin gsa rb e te t ko mm e r att ske
hos Saab i Linköping und e r våre n. Enligt
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Den flygspaningskamera som det svenska
Open Skies-flygplanet ska utrustas med förevi
sades i en tysk C-160 Transall vid ett besök
på F 16 i Uppsala. Den ses till vänster på bil
den ovan. tillsammans med en IR-kamera
avsedd för fotografering i mörker.
Bilden till höger visar delar av den tyska
besättning som monterar ur en av filmkassett
från kamerariggen i C-160.

planerna ska flygplanet vara klart för en
certifiering enligt Open Skies-bestämmel
serna i september.
Cenifieringen kommer att ske hos det
tyska verifikationskontoret på mminflyg
basen Nordhol z, belägen norr om Bremen.
Det innebär i praktiken att flygplanet
inspekteras så att det uppfyller kraven
enligt Open Skies-avtalet och att dess
utrustning och den materiel som används
dokumenterns.
Vid verifikarionscentret är cirka 150
personer verksamma. Verifieringen av
Open Skies-f1ygplanen är en grundläg
gande faktor som är avsedd att genom sin
öppenhet vara förtroendeskapande mellan
länderna, samt vara en garanti för att inte
otillåten utrustning förekommer i flygpla
nen.
Flygplanet OS 100 ska vara operativt
från den I januari 2004. Avsikten är att
samarbetet med Tyskland ska fortsätta
genom ett samutnyttjande av flygplanet.
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Tyskland bedriver en omfattande Open
Skies-verksamhet, med cirka 45 personer
invo·l verade. Chef denna verksamhet är
överste Ernst Britting, som vid ett
Sverige-besök i mitten av februari lovor
dade samarbetet med Sverige.
Ernst Britting är också en varm före
språkare av Open Skies som metod för
rustningskontroll. De fle sta länder har
möjligheter att genomföra fotospanings
flygningar, nntingen med egna resurser
eller i samarbete med andra nationer.
- Det finns uppfattningar om att det i
stället kan göras med satelliter. Men alla
Wnder har varken möj lighet eller dld med
det , säger Ernst Britting.
Just användningen av konventionell
film ser han också som en förtroendeska
pande faktor. En digital bild kan manipu
leras, men en film som direkt efter land
ningen framkallas med alla berörda parter
närvarande, är garanterat äkta.
Ernst Britting ger också uttryck för en

optimistisk syn på framtiden för verksam
hetens utvecklingsmöjligheter. Främst tän
ker han på användningen av IR-sensorer,
som medger fotografering även i mörker.
För närvarande pågår i Tyskland prov
verksamhet med en IR-sensor monterad i
en C-160 Transall. Den besökte F 16 i
Uppsala i mitten av februari, då den
svenska Open Skies-personalen gavs möj
lighet att studera utrustningen.
Denna sensorryp är däremot inte tillå
ten inom Open Skies, men kommer att bli
det under 2006. Till dess iiI' också tänkt att
en JR-sensor ska finnas installerad i dcn
svenska OS 100.
Då skulle flygplanets anviindningsom
råde kunna utökas till att utöver normal
Open Skies-verksamhet även kunna stödja
verksamheter som exempelvis vapenin
spektionen i Irak, eller skaffa underlag för
hur omfattande problemet med atomso
porna på Kola-halvön är och ge underlag
om miljöutsläpp etc.
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