KLART SVEA KONTROLL'
l den nya flygsäkerhets byggnaden vid Arlanda flygplats, där tornkontrolltjänstel1 varit i funktion i
ett år, har nu även färdigställts en trafiklednin gscentra l. l denna central, som i början av mars
månad igångsatte sin operativa verksamhet, är inrymd det militära samordningsorganet för Stock
holms terminalområde Svea Kontroll, den civila kontrollcentralen för Stockholms flyginformations
område (Stockholm ACC) samt inflygningskontrollen för Arlanda flygplats (Arlanda APP).
LOKALMÄSSIGT måste såväl det
operativa rummet som tillhörande
tekniska och administrativa utrym
men anses vara bland de mest mo
derna och ändamålsenliga i Europa
och har rönt smickrande uppmärk
samhet från många länders expertis.
Ännu mer glädjande är emellertid,
att den radarpresentationsutrustning,
som sättes i händerna på trafikle
darna i den nya centralen, är av mo
dernaste slag. Uppbyggnaden möjlig
gör en fortlöpande utbyggnad allt
eftersom de operativa kraven på ut
rustningen måste skärpas.
Det är genom ett samgående mel

lan flygvapnet och Luftfartsstyrelsen ,
som det blivit möjligt att skaffa
denna utrustning, vilken i fråga om
radarpresentationsutrustningen inte
torde stå efter någon i bruk varande
trafikledningscentral.
SAMMANLAGT FINNS i centra
len sju arbetsplatser, där övervak
ningsradarn presenteras, av vilka fy
ra bemannas av Svea Kontroll. Till
systemet är knutet övervakningsra
darn vid Arlanda (Decca 10 cm;
räckvidd 80 NM = 148 km) och 
genom länkning - den nya övervak
ningsradarn på Mariehäll vid Brom
ma fl yg plats (Selenia 23 cm; räck

vid 120 NM =- 222 km). Systemet
möjliggör, att båda dessa radarsta
tioner kan presen teras samtidigt på
samma PPI (= Plan Polär Indi
kator; dvs "radarskärm") Såväl hel
automatisk målföljning som peksym
boler skall införas. Under 1966 kom
mer presentationen att ökas med in
formationerna från en sekundärra
dar (SSR), som i framtiden väntas
bli den civila trafikledningens främs
ta hjälpmedel för identifiering och
uppföljning av flygtrafiken.
UTÖVER radarpresentationssyste
met förtjänar nämnas det omfattan
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hjälpmedlen ? Utnyttjas de till fullo?
Knappast. Många faktorer spelar in.
Ofta glömmer man att komplettera
filmkatalogerna; nyheterna når där
för inte fram. Spridning av personal
gör det svårt att övervaka informa
tionen. Helst skulle man se att all
personal kunde samlas en gång i
månaden på sin flottilj, där nyhe
terna kunde presenteras, både nya
audiovisuella hjälpmedel och nya
publikationer.
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försvarets fabriksverks anläggningar
i Eskilstuna, Carl Gustaf Stads Ge
värsfaktori. Genom samarbete och
gemensam ins ats av de sam lade re
surserna har man lyckats få en order
på karbiner för 40 miljoner kronor.
En mindre del av vapnen kommer
emellertid att framställas hos nämn
da Heckler & Koch. Huvudansvaret
för anskaffningarna ligger hos ar
men; samråd har skett med de öv

minut patronvis och 100 skott/
minut automatvis eld;
lätt hanterbart: låg vikt (vikten
endast 5,1 kg laddat, dvs ~ kg
tyngre än laddad kpist) , inga ut
skjutande delar och endast en
meter lång t;
pipan klarar, med väl tilltagen
säkerhetsmarginal,
ca
12000
skott;
lättreparabel
fält: delar av
pressad plåt och hårdplast, lika
lätt utbytbara som på kpisten;

riga försvarsgrenarna.
Leveran ser till armen påbörjas
i slutet av 1965 och man räknar
med a tt sätta igång trupputbildning
med automatkarbinen i början av
1966. övriga försvarsgrenar får sina
vapen något senare.
CHR1STER EKBOM
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lågt pris;
magasin om 20 skott;
möjlighet att montera bajonett.
AUTOMATKARBIN 4 kommer
fcireträdesvis att tillverkas på licen s
hos Husqvarna Vapenfabriks AB och

TV-bandspelare senaste nytt

Utvecklingen går snabbt framåt inom
alla områden, men frågan är om den
inte går snabbas t inom utbildnings
verksamheten. Steget mellan den
enkla trådbandspelaren för 12-15 år
sedan och da gens videobandspelare
är enormt. Vad vi har för materiel
att utbilda folk med i framtiden är
väl svårt att fcirutspå i dag. för
flygvapnets del gäller det att fö lja
med i utvecklingen efter bästa för
måga.
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NAGRA KARAKTARISTISKA DATA
Data

Vapnets vikt med fullt mag kg
Vapnets längd cm
Kaliber mm
Antal skot t i magasin et
Patron.ens vikt gram
Siktets gradering m

I

Kpist m/45
4,6
81
9

36
12
100-300

I

Ag m /42

I

Ak 4

4,9
122
6,5
10
23
100-700

5,1
105
7,62
20
24
200,400,500,600

30
-

60
100

Datamaskin ...

Praktisk eldhastighet:
patronvis eld skott/ min
automa tisk eld skott/min

2. genom sim uleringar tvingas man
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de och flexibla in terfonnät, som upp
rättats för direkta, selektiva talför
bindelser mellan samtliga berörda
arbetsplatser vid trafikledningsorga
nen på Arlanda, Bromma, Tullinge,
Barkarby, Uppsala och Radar O st.
Detta förbindelsenät får av görande
betydelse för den samordning, som
är nödvändig för att en säker trafik
ledning skall kunna kombine ras med
maximal, operativ frihet för militär
flygverksamhet inom Stockholms
terminalområde.
C-A JOHANSSON

toppmännen i hopslagna företag och
en atmosfär av olust och misstro i
relationerna mellan industrin och
flygministeriet.

lära sig mera om såväl systemet
i dess helhet SOm dess delar och
man kan därigenom åstadkomma
en förbättring av systemlösningen,
3. genom simuleringar kan man bli
uppmärk sam mad på problem som
ännu inte existerar men SOm se
n are kommer att bli allvarliga, om
lämpliga motåtgärder inte vidtas,
4 . de risker och fördelar som är för
enade med olika systemlösningar
kan ges kvantitativa värden.
OPTIMERING

j
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ning kan sällan komma i fråga vid
praktiska problem, främst på grund

1-.--------------

av att man inte behärskar optime
ringskri terierna och a tt man sällan
kan variera ingående parametrar
kontinuerligt. Vad man gör är sna
rare en värdering och betygss ä ttning
av olika alternativ än en optimering.
Optimeringsmetoden är alltså gans

ka primitiv. Metoden leder dock till
resultat som bedöms vara överlägsna
dem som nås med andra praktiskt
användbara metoder. Man når en
kvantitativ optimering i stället för
den kvalitativa optimering som är
möjlig med övriga metoder.

Vill man summ era en slutsats,
måste denna bli, att kritiken mot
bristerna i. den engelska militärflyg
politiken i ringa eller in-gen grad
kan tillämpas vare sig på det i
Sveri ge tilläm pade, helt annorlunda
systemet, eller på våra mycket mer
begränsade försvarsproblem. Sna
rare vore det anledn in g för engels
männen, då de nu beträder refor
mernas

väg,

att

snegla

på

det

svenska systemet i stället för alt
s tirra sig blinda på det amerikans
ka. Ett par engelska tidningar har
också dragit just denna slutsats.
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