Gripen ett flygande artilleri

En JAS 39 Gripen hor momen
tant samma eldkraft som en
artilleribataljon, momentant
samma förmåga att bekämpa
luftfarkoster som en bataljon

med luftvärnsroboten Hawk
och den kon bekämpa sjömål.
Allt med en vapenlost och
under ett uppdrog.

Av PETER LIANDER
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ntroduktionen av JAS 39 Gripen i
flygvapnet går i höst in i yt~~rligare en
viktig fas . Piloter ur F 10 iAngelholm
börjar omskolningen från Draken och
Viggen, flottiljens tekniker är redan i
gång. Hittills har två divisioner vid F 7
i Såtenäs utbildats på Gripen.
Piloter, flygstridsledare och flygtek
niker har blivit väl förtrogna med pla
net och dess olika delsystem. Mycket
av utbildningen har handlat om att kun
na tlyga och serva planet, men också att
använda dess vapensystem.
Gripen är en flygande vapenplattfonn
som kan beväpnas med olika typer av
vapen. Valet av vapentyp styrs av det
aktuella uppdraget. Det kan vara vapen
avsedda för luftförsvarsuppdrag likväl
som vapen som sätts in mot mål på mar
ken eller till sjöss. En kombination av
alla tre är också möjlig och kan kom

bineras även under ett och samma upp
drag, med ett och samma flygplan.
Utveckling
Parallellt med utbildningen vid Såtenäs
flottiljen har även taktik- och utveck
lingsarbete för Gripen-systemet bedri
vits med hög intensitet. I Gripen
centrum finns en grupp piloter och
flygstridsledare som ingår i en enhet
benämnd TU JAS, Taktik- och utveck
lingsenheten för JAS 39 Gripen. Av
delningen tillhör Flygvapencentrum i
Uppsala. Förutom områdena taktik och
utveckling, som t ex varnings- och
motmedelssystem, arbetar gruppen
också med att göra utbildningsanvis
ningar för Gripen-systemet.
Chef för TU JAS är överstelöjtnant
Anders Silwer. FlygvapenNytt bad
honom att ge exempel på vad som kan
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åstadkommas med Gripen i dagsläget.
- Tänk er en Gripen som står på en
flygbas, säger Anders Silwer. Motom och
alla system är avstängda, piloten sitter i
en barack en bit från flygplanet tillsam
mans med fem vämpliktiga och en tek
niker. Inom en timme kan flygplanet nå
var som helst i Sverige eller närområdet.
Uppgiften kan vara att övervaka far
tygstrafik i Östersjön, identifiera fartyg
vid oljeutsläpp eller övervaka ett luftrum
av Skånes yta med avseende på lågtlyg
ande flygplan. Varje JAS 39 Gripen har
fönnåga att utföra alla dessa uppgifter.
- I en svårare konflikt med krigs
handlingar har ett Gripen-flygplan, un
der samma uppdrag med en och sam
ma vapen last, momentan eldkraft som
en bataljon artilleri, momentan förmå
ga att bekämpa luftfarkoster som en ba
taljon med luftvärnsrobot Hawk och
samtidigt kunna bekämpa sjömål med
sjömålsrobot.
- Detta kan göras med det nuvaran
de systemet. Motståndaren undantagen
utsätts dessutom endast en person för
fara, nämligen piloten.
Vad menar du med momentan eld
kraft som en bataljon artilleri?
- Om en artilleribataljon består av
åtta tin tio eldrör och de avlossar tre,
fyra skott vardera kommer de upp i
samma eldkraft som motsvaras aven av
Gripens bombkapslar. Varje plan kan
beväpnas med två bombkapslar, säger
Anders Silwer.
Flera roller
Det Gripen-plan som ses på bilden här
intill är beväpnat med två bombkapslar,

JAS 39 Gripen beväpnad med tvd bombkapslar DWS 39, två
Maverick-robotar samt p6 vingspetsarna RB 74 Sidewinder.
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Det ftnns ett nertal olika beväpningsalternativ till JAS 39 Gripen. Detta plan är utrustat med sjömålsroboten
RB IS, markmålsroboten RB 75 Maverick och luftf'orsvarsroboten RB 74.
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anpassas till vad den aktuella säkerhets
politiska situationen ställer för krav.
- Det gör att jag betecknar Gripen som
ett av världens modernaste stridsflyg
plan, hävdar Anders Silwer. Möjlighe
ten att uppgradera planet och anpassa
dess beväpning gör att Gripen inte i nå
got skede blir omodernt.
Ett exempel på Gripens framtidsför
måga är kommunikation mellan flygplan
både i luften och på marken. Gripen är ut
rustad med en s k datalänk så att flygpla
nen kan kommunicera med varandra utan
att piloten behöver göra några åtgärder.
Anders Silwer:
- Denna fönnåga kommer det euro
peiska stridsflygplanet Eurofighter att
få först en bit in på 2000-talet. Det brit
tiska flygvapnet (RAF) bedömer att
denna kommunikationsfönnåga påver
kar framtidens luftkrigsföring lika
mycket som radarn gjorde under andra
världskriget. En egenskap som Gripen
har haft i nästan tio år, och Jaktviggen
långt före dess.

traIer som göms i bunkrar, långräck
viddiga jaktrobotar för att bekämpa
högkvalitativa hot på hög höjd, spa
ningssensorer som från hög höjd kan
övervaka förflyttningar av mark
stridskafter. Anders Silwer:
- Denna provkarta på förmågor som
täcker hela konfliktskalan visar tydligt
på den inneboende flexibilitet som
finns hos flygstridskafterna . Möjlighe
ten att kunna sättas in i så skilda upp
gifter och att kunna ändra fönnågan ra
dikalt genom att bara tillföra en sensor
eller ett vapen gör flygstridskafter helt
unika. Denna flexibilitet är väsentlig
just för att den säkerhetspolitiska situ
ationen i ett längre tidsperspektiv är
svår att bedöma.

två Maverick-robotar och två Sidewin
der-robotar. Anders Silwer:
- Med denna vapenlast kan planet ex
empelvis med bombkapslarna använ
das till att anfalla fordonsanhopningar. Dä
refter kan planet övergå till ett bered
skapsläge för att i ett senare skede an
falla t ex en byggnad med Maverick.
Sidewinder-robotorna är främst tänk
ta att användas i självförsvar, men kan
naturligtvis användas i en offensiv roll
mot andra flygplan.
Jämfört med omvärldens flygplan är
Gripen ett av de absolut modernaste
med möjlighet att som ovan beskrivits
användas som jakt-, attack- eller spa
ningsflygplan . Flygplanets datasystem
som stöder de olika rollerna skiftas med
en enkel knapptryckning på en panel
framför piloten.

Anpassningsbar
Leveranserna av JAS 39 Gripen till flyg
vapnet kommer att pågå under ytterligare
åtta år. Sammanlagt 204 plan är beställ
da, fördelade på tre delserier. Känne
tecknande för moderna tiyg- och vapen
system är möjligheten att modernisera de
olika systemen. Det gäller datorernas
programvara likväl som att införa nya va
pentyper. Det innebär att Gripen kan

Flexibla flygstridskrafter
Om den säkerhetspolitiska situationen
förändras, kan JAS 39 Gripen utrustas
med exempelvis precisionsbomber som
används för att slå ut t ex ledningscen-

Framtiden
Inför framtiden finns det behov att ut
öka och komplettera Gripens beväpning.
I ÖB :s materielplan som lämnats till re
geringen, föreslås att det i närtid an
skaffas ett precisionsvapen avsett för
anfall mot markrnål. När det gäller luft
försvarsvapen behövs en ny närstrids
jaktrobot. Här deltar Sverige tillsam
mans med sex andra nationer i ett
utvecklingsarbete aven ny robot be
nämnd Iris T.
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ör anfall mot sjömål kan Gripen
beväpnas med medeldistansroboten
RB l5F. Den är konstruerad av Saab och
är en utveckling av RB 15M, som f1IU1S
inom den svenska marinen. Gripen kan
beväpnas med två robotar, en under
varje vinge.
Roboten kan förprogrammeras för att
följa en exakt rutt på avstånd över 100
kilometer efter avfyrningen. Genom ett
inbyggt tröghetsnavigeringssystem kan
den därefter korrigera sin kurs under
flygningen mot målet, samt med hjälp
av egen radar styra rätt mot målet un
der sista fasen före träff.
Anfall mot marken
För anfall mot markmåJ finns två typer
av vapen, Robot 75 Maverick och bomb
kapseln DWS 39.
Den förstnämnda är en amerikansk,
väl beprövad, korthållsrobot. Den har
funnits i många år även i Sverige och
anskaffades ursprungligen till Viggens
attackversion.
Maverick styrs mot målet med hjälp
aven TV-målsökare och används mot
mål som exempelvis broar och bygg
nader. En JAS 39 Gripen kan beväpnas
med upp till fyra Maverick.
Det slagkraftigaste attackvapnet som

nu finns tillgänglig för Gripen är bomb
kapseln, som i dagligt tal benämns
"BK". Den har utvecklats av Försvarets
Materielverk (FMV) i samarbete med
tyska DAS A.
En bombkapsel väger cirka 600 kilo.
Varje Gripen-plan kan beväpnas med
två DWS 39, en under vardera vinge .
Vid ett anfall släpps kapseln från flyg
planet på ett relativt långt avstånd från
målet. Efter fällningen svänger flyg
planet undan för att undvika beskjut
ning. Därefter glidflyger bombkapseln
själv vidare mot målet. Navigeringen
sker med kapselns eget navigerings
system och radarhöjdmätare.

Mot flygplan
I rollen som jaktflygplan kan Gripen
beväpnas med två olika typer av

jaktrobotar. Huvudvapnet i luftför
svarsrollen är den amerikanska RB 99
AMRAAM. Förkortningen står för
Advanced Medium Range Air-to-Air
Missile - d v s en jaktrobot med me
dellång räckvidd.
RB 99 är styr mot målet med hjälp
av egen radar och det skjutande flyg
planet behöver inte förse roboten med
styrinformation efter avfyrningen.
Den andra robottypen är RB 74 Side
winder, vilken oftast hängs på vardera
vingspetsen. RB 74 används främst för
egenskydd, men det går att beväpna pla
net med upp till sex RB 74 per plan .
Robotens målsökare styr mot varma
källor, exempelvis det heta utloppet från
en jetmotor.
Fast kanon
Gripens fasta beväpning utgörs aven
automatkanon (akan). Det är en Mau
ser-kanon med 27 mm kaliber och am
munitionen utgörs av mingranater. På
den tvåsitsiga versionen JAS 39B finns
det däremot ingen kanon installerad.
Kanonen används mot andra flyg
plan när det handlar om korta skjutav
stånd. Den är också användbar mot mål
på marken , som kan anfallas med hög
precision.
•

