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FIygbu ren SpaningsRadar 
FSR 890 - är ett nytt svenskt system 
för ökad uthållighet och flexibilitet i 
vår förvarning. Erfarenheter utomlands 
pekar på avgörande fördelar med 
någon typ av sådant system. 

Systemiden bygger på ett i hög grad 
till svenska förhållanden anpassat be
hov. Den nya plattformen - flygburen 
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spaningsradar - utgör ett värdefullt 
komplement till den markplacerade 
strilradarn vad gäller vårt behov av 
underrättelser såväl i freds-, kris- som 
krigsti Ilämpn ingar. 

Systemet förbättrar väsentl igt försva
rets luftbevaknings- och havsövervak
ningsförmåga. 

Flygvapnet tillförs med denna nya 
komponent förmågan att lämna un-

Airborne 
Earl V 

warning 

derrättelser även om ordinarie strilra
dar inte uppnår tillräcklig effekt. 

Upprinnelsen 

01 ika försvarsutredningar har sedan 
början på 6O-talet slagit fast, att 
genom att ti IIföra stri Isystemet en flyg
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I början av februari blev det klart att Försvarets 
Materielverk för Flygvapnets räkning tecknat 
avtal med Saab Aircraft AB om upphandling av 
sex flygplan Saab 340B som bärare aven ny 
typ av spaninpsradar utvecklad av Ericsson 
Radar Electronlcs AB. Den totala ordersumman 
belöper sig på cirka 1,7 miljarder kronor. Det 
första FSR 890-systemet skall levereras 1997 
och avses bli operativt några år senare. 

buren span i ngsradar kan försvarets 
flexibilitet och uthållighet avsevärt för
bättras. Detta faktum gäller inte minst 
om de fasta strilradarstationerna i krig 
utsätts för vapenverkan eller de av tek
n iska skäl totalt reducerar mängden 
underrättelser. Under normala freds
förhållanden eller vid en höjning av 
grundberedskapen eller 01 ika konfl ikt
nivåer förbättras den så kallade larm-
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klockefunktionen . Möjligheten finns 
då att snabbare ifrån framskjuten po
sition geografiskt styra in underrättel
seinhämtningen mot t ex övningsverk
samhet eller när konfliktsnivån höjs 
och flyg- och sjöstridskrafter ökar sina 
aktiviteter i vårt närområde. 

Den mest avancerade tekniken 
inom radarområdet har använts. 
Kraven på att kunna använda en 

bärarplattform av måttl ig storlek ute
sluter i stort sett alla existerande lös
ningar av roterande antennsystem 
såsom E-2 "Hawkeye" (US Navy), E-3 
"Sentry" (NATO) och A-50 "Mainstay" 
(Ryssland) . 

Kraven på stor täckningsvolym och 
goda prestanda under olika miljöför
hållanden samt låg vikt och volym är 
dimensionerande faktorer för radar
konstruktionen. 

, den valda antenniösningen för FSR 
890 med fast ryggmonterad antenn 
styrs radarenergin ut i två motstående 
120°-sektioner från bärarflygplanets 
längdaxel. 

Jämfört med en roterande antenn 
uppstår därför två blindsektorer (fram 
och bak, 2 x 60°). Denna nackdel kan 
dock kompenseras temporärt genom 
att bärarflygplanet ändrar flygriktning. 

Vår svenska systemlösning innebär, 
att såväl stridsledning av flygplanet 
som ändring av radarns arbetsuppgif
ter sker från den markplacerade strids
ledningscentralen (StriC). Kommuni
kation mellan StriC och FSR 890 för bl a 
integration i strilfunktionskedjan sker 
med datalänk i radiosystem 90, RAS 
90. Från StriC överförs sedan informa
tionen vidare till övriga kunder i 
totalförsvaret (marincentral, luft
värnsförband, m fl). 

Vid val av bärarflygplan till spanings
radarn PS-890 har man jämfört 
Fairchild Metro "' med SAAB 340. 
Under försöksutprovning har Flyg
vapnet och Ericsson Radar Electronies 
AB (ERE) använt Metro "' med mycket 
lyckat resultat. Flygplanet har dock vi
sat sig vara för litet m h t förändrade 
krav på utvecklingsmöjlighet i FSR 890. 

Anskaffning av f SR 890 

försvarsbeslutet 1992 ingår anskaff
ning av flygburen spaningsradar. 
Vidare anger regeringen i 1992 års 
regleringsbrev, att "Flygburen spa
ningsradar skall anskaffas med in- ~ 
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~ Vikt och volym krav 

Stjärten påminner om 
den hos Saab 2000. 

riktningen att två grupper om vardera 
två ti II tre radarsystem skall vara orga
niserade vid sekelskiftet". 

Beslutet grundas bl a på att hittills 
genomförd försöksverksamhet visat, 
att konceptet är tekniskt realiserbart 
och når upp till de av ÖB angivna 
operativa kraven. 

Principöverenskommelse tecknades 
i december 1992 mellan Försvarets 
Materielverk (FMV) och svensk indus
tri för typutvecki ing och serieleverans 
av totalt sex systemindivider, FSR 890. 
Målinmätningsfunktionen, där bland 
annat radarn PS-890 ingår, levereras 
av Ericsson Radar Electronics AB och 
bärarflygplanet av SAAB Aircraft AB. 

Målinmätningsfunktionen 

Aircraft innebär bland annat att flyg
planet SAAB 340B utvecklas i ett för
serieexemplar, som senare ingår i hela 
serien om totalt sex flygplan. 

Flygplanet anpassas ti II kraven för 
ingående utrustning i FSR 890. Bland 
annat förstärks flygplansskrovet med 
extra spant för att kunna "hålla kvar" 
antennen i ett vridstabilt läge. För att få 
goda flygprestanda vad gäller gir
stabilitet, förstoras befintliga ventralfenor. 

Flygplanet skall även anpassas för 
att kunna alternativanvändas för trans
portuppgift i fred. Flygplanet skall pro
vas och godkännas som bärare av 
radar PS-890 m m, innan slutleverans 
av övriga fem serieflygplan. Färgsätt
ningen är ännu inte bestämd. 

Ordersumman uppgår till knappt 
500 miljoner kronor. 

~ Underhållssystem i landet (bl a för 
civil transportversion) 

~ Hög driftsäkerhet 
~ Del i flygindustristrategi (samord

ning av flera flygplanstyper och 
integrering t ex radarkomponenter 
inom landet) 

~ Tack vare alternativanvändning, 
tillförs kapacitet för personaItrans
porter, då vissa av flygplanen i fred 
kommer att kunna nyttjas. 

Exportmöjligheter 

Då FSR 890:s tekniska lösning är en 
världsnyhet - mindre flygplan och ny 
typ av radarIösning - torde det finnas 
exportpotential både för radarsystemet 
och bärarflygplanet. Flera utländska 
användare av liknande koncept har 
visat stort intresse för det svenska för
svarets målsättning och lösning av 
flygburet radarsystem. 

Provflygningar (typutprovning med 
radar och SAAB 340B) avses påbörjas 
om två år, dvs 1995. Leverans av för
sta FSR 890 till Flygvapnet sker preli
minärt 1997. 

Viktigt tillskott 

Principöverenskommelsen innebär i 
korthet följande. Ericsson Radar ut
vecklar och serielevererar totalt sex 
radarsystem. Utvecklingsarbetet skall 
ta fram funktioner för prestandahöjan
de åtgärder, t ex förbättrat störskydd, 
programvarukval itet, systemdator samt 
en ny funktion som denna typ av ra
dar möjliggör med elektronisk styrd 
antenn nämligen - Adaptiv Radar
Kontroll (ARK). 

Funktionen innebär i princip 
AI!'artificiell intell igens", där radarn 
(ARK) analyserar inmätta och måIfölj
da företag enligt ett i förväg bestämt 
prioriterat mönster. Därefter väljer den 
själv styrning av radarmoder, radarlob 
m m, dvs hur radarenergiinne
hållet skall arbeta för att kunna nå 
optimerad målinhämtning och följ
ning av mål. Syftet med denna utveck
ling är att dels uppnå bättre radarpre
standa för räckvidd vid störda/ostörda 
förhållanden, dels öka följesäkerheten 
av speciella mål. Detta är mer än vad 
en operatör eller en konventionell an
tennroterande radar skulle kunna 
göra. På sikt skall systemet även kun
na integreras med annan typ av un
derrättelsei nformation. 

Ordersumman uppgår till ca 1 200 
miljoner kronor. 

Bärarflygplan 

Principöverenskommelsen med SAAB 

Systemsamordning m m 

FMV kommer att ha det övergripande 
systemansvaret för prestanda, kritiska 
leveranser m m vad gäller integrering 
av funktioner från SAAB och Ericsson . 

Kostnaden för utveckling och system
integrering av flygplan och radar m m 
förväntas kunna bli betydligt lägre vid 
inhemsk leverans än om motsvarande 
beställning skulle läggas som en kom
bination av inhemsk och utländsk 
eller endast av utländsk leverantör. 

Valet av bärarflygplan 

ÖB och chefen för Flygvapnet har för
ordat SAAB 340 framför Fairchaild 
Metro III. Fördelarna med 340 är bl a: 

~ Exportmöj I igheter 
~ Inhemsk leverantör 
~ Utvecklingskompetens inom landet 

(bl a flygutbildning till lägre kost
nad) 

FSR 890 utgör ett betydelsefullt ti 11
skott i kris och krig till det prioriterade 
luftförsvaret, där framförallt rörlighe
ten dvs den unika förmågan att snabbt 
nå nya geografiska arbetspositioner, 
bidrar till högre försvarseffekt. 

En kraftfull utveckl ingspotential 
finns i systemet. I och med radarns nya 
tekniska lösningar bl a antennkon
struktionen, ARK m m är grunden lagd 
att på sikt kunna integrera och koordi
nera annat underrättelseunderlag med 
PS-890. 

De närmaste åren blir en spännan
de tid även vad gäller utvecklingen av 
FSR 890. Svenska försvaret tillförs 
(såväl luft- som totalförsvaret) en ny 
dimension när det gäller underrättel
seinhämtning och förvarning. Den nu 
gjorda satsningen kommer att få stor 
betydelse för Sverige i framtiden 
även om inte kriget kommer. • 

Ebbe Fridberg 
Projektledare för FSR 890 

FSlProg 2 
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