
ningen. Genom de förändringar i ut kommer att genomföras vid MHS och re
bildningen som föreslås i stabspro Reservofficersprogrannnnet spektive fackskola i ungefär samma om
grammet minskar behovet av officerare fattning som idag. 
som genomför chefsprogrammet. Chefs
rollen och förståelse för det indirekta 
och strategiska ledarskapet (att leda 
genom andra) kommer att få en tydligare 
profil i den framtida chefsutbildningen. 
CU kan också kortas något i tid då delar 
av dagens utbildning flyttar till stabs
programmet. 

Den grundläggande reservofficersut
bi Id n ingen, reservofficersprogram met, 
omfattar 40 poäng och ett därpå följan
de nivåhöjande kurs om 5 alternativt 10 
poäng för att kunna tjänstgöra som re
servofficer på nivå 5. Den längre ut
bildningen berör de som ska bli för
bandschefer. Reservofficersprogram met 

Målet är att reservofficeren ska kunna 
krigsplaceras direkt efter avslutad ut
bildning. Reservofficersutbildningen ska 
bättre anpassas till de civila högskolor
nas utbildningscyklar samt till reservof
ficerarnas möj I ighet att vara borta från 
sitt ordinarie yrkesliv. 

Utredaren har också funnit, att det 
finns behov av att organisera alternati-

Flyghinder utgörs av nnaster, vindkraftverk, höga bygg
nader, skorstenar och kraftledningar. Antalet (förut
onn kraftledningar) ökar nned cirka 1200 per år. Hu
vuddelen av ökningen består av nnobiltelefonnnaster 
och vindkraftverk. På flygkartorna i skala 1:1 nniljon 
och 1:500 000 presenteras flyghinder utanför tätort 
sonn är 40 nneter och däröver. På flygkarta 1:250 000 
presenteras flyghinder utanför tätort sonn är 20 nneter 
och däröver. Inonn tätort visas, på alla tre kartserier
na, flyghinder sonn är 91 nneter och däröver. I MIL AlP 
redovisas i tabellfornn de flyghinder sonn finns på kar
torna. 

• 

I 


andra skäl för att försöka förbättra nog
grannheten. I NINS, det nya naviger
ingssystemet som är under framtagande 
för Gripen, är terrängnavigering (TER
NAV) en viktig komponent. I TERNAV 
mäter radarhöjdmätaren aktuell höjd 
och jämför den med en lagrad terräng
databas. Radarhöjdmätaren kan, om det 
finns en mast eller något annat flyghin
der i dess lob, låsa på detta och alltså 
ge felaktig höjduppgift. Därför måste ett 
så korrekt hinderregister som möjligt 
lagras i terrängdatabasen . I Gripens sikt
linjesindikator kommer flyghinder att 
kunna presenteras. Då måste man na
turligtvis presentera dessa med absolut 
korrekt position. 

G/Jositionsuppgifterna på flyghinder 
i n nehå Iler vi ssa osä kerheter. Detta 
beror på att det är hinderuppsät


tarna som lämnar informationen . Bris

ter i kunskapen om kartor, referenssy
stem och koordinatsystem gör att un

derlaget inte alltid är det bästa. 


Försvarsmakten har det mest kom

pletta hinderregistret i landet. Intresse för 

att ta del av informationen finns från 

Luftfartsverket, Lantmäteriverket, läns

styrelser och kommuner. 


Onoggrannheten i hinderinformatio

nen är naturligtvis ett problem från flyg

säkerhetssynpunkt. Det finns dock även 


Penndator för inmätning. För att un

derlätta orientering fram till varje hin

der presenteras hindersymboler med 


gröna kartan som bakgrund. 
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va utbildningsformer till ovanstående 
reservofficersprogram. I de fall reserv
officeren önskar genomföra tidsbegrän
sad tjänstgöring i grundorganisationen, 
måste kompletterande utbildning ges bl 
a avseende utbildningsrelaterade be
stämmelser. Vidare kan det för vissa vara 
lämpligt att kunna dela upp utbildning
en och förlägga den till sommaruppe
hållet. Huruvida detta kommer att ske 
inom flygvapnet är inte klart idag. 

Den högre reservofficerskursen före

slås omfatta 6 poäng (3 poäng försvar
smaktsutbildning år 1 och högst 3 poäng 
taktisk utbildning under 2 år) och ersät
ta båda nuvarande reservofficersutbi Id
ningar vid FHS. Utbildningen ska ge 
kompetens för befattning som major samt 
medge befordran till överstelöjtnant. 

Utökad civil kompetens. - Det före
slagna systemet medger även att civilan
ställda inom totalförsvaret kan genomfö
ra delar av programmen. Så kan t ex ut
bildning vid MHS nyttjas som militär in

troduktionsutbildning, medan chefspro
grammet kan nyttjas för kompetensut
veckling av totalförsvarets chefer. 

Slutsats. - Sammantaget ger föresla
get utbildningssystem många möjlighe
tertill flexibel och individuellt anpassad 
utbildning. Detta är den största skillna
den mot dagens relativt konforma sy
stem. Försvarsmakten kommer att få en 
officerskår som kunskapsmässigt blir 
både bredare och djupare och därmed 
bättre rustad för framtida utveckling .• 

GPS griper in 

I ambitionen att förbättra noggrannhet 
och tillförlitlighet på flyghinderinfor
mationen pågår ett projekt där alla hin
der mäts in med hjälp av satellitnavige
ringssystemet GPS. Särskilda personel
la resurser för inmätning har skapats. 
Två grupper om två man mäter för när
varande flygh i nder. 

När projektet startades bedömdes inte 
den tekn iska lösni ngen som särski It 
komplicerad. När kraven på noggrann
het och tillförlitlighet på informationen 
emellertid specificerades, visade det sig 

att kraven på utrustning och mätförfa
rande ökade. Övergången från det svens
ka referenssystemet RT 90 ti II det glo
bala referenssystemetWGS 84 bidrog till 
att göra uppgiften mer komplicerad . 
FMV:TelekomS och Lantmäteriet GIS
centrum har varit till god hjälp under 
igångsättningen av projektet. 

Den utrustning som används är en 
GPS-mottagare av god kvalitet med två 
radiomottagare för mottagning av diffe
rentiella korrektioner - dels från det 
s k SWEPOS-nätet (via EPOS), dels från 
Sjöfartsverkets referensstationer. Ti II detta 
är kopplat en penndator, där den topo
grafiska kartans databas finns lagrad samt 
befintlig hinderinformation. Att helt för

lita sig till "kartor på skärm" går dock inte 
utan papperskartor används bl a för pla
neri ng av verksam heten. Mätutrustn i ng
en anger vid varje mättillfälle antal syn
liga satell iter och dessas geometri (GDOP= 
Geometric Dilution of Precision), så att 
tillförlitligheten blir tillräckligt bra. Mät
ning kan inte alltid utföras - t ex kan 
regnvåt tät skog ge för dåliga värden . 

För att bibehålla tillförl itlighet på data 
får inte informationen föras över till 
andra system manuellt, då det vid 
" knapptryckning" av koordinater oftast 
uppstår vissa felaktigheter. I detta fall 
sker överföring av informationen på da
tamedia (disketter och CD-rom) . 

I mitten av april hade i stort sett lan
det söder om Mälaren mätts in och mät
grupperna drar sig norrut. 

•• Frågan: Hur skall hinder som sätts 
upp efter inmätningen hanteras? uppstår 
förstås. Förhoppningsvis kan mobiltele
fonföretagen anskaffa GPS-utrustning 
och mäta på korrekt sätt, så att de upp
gifter som sänds in till Förvsarsmakten 
kan användas med god tillförlitlighet. 
FMVTelekomS skall ta fram vägledning 
för vilken typ av utrustning som bör an
vändas och instruktion för inmätning. 
Viss kompletterande inmätni ng av "vårt 
folk" kan dock bli nödvändig. 

För den som vill läsa mer om denna 
typ av inmätning kan rapport om pro
jektet beställas från FMV:TelekomS . • 

Miljöanpassad hinderinmätning. 
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