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statsrådetTill och chefen för
Försvarsdepartementet

Genom beslut den september16 bemyndigade1993 rege-
ringen chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet
Björck, tillkallaatt kommission med uppdragen att
granska JAS-projektet.

Med stöd detta bemyndigande förordnadeav departements-
chefen den 16 september 1993 ordförande general-som
direktören Birgit Erngren samt ledamöter riksdags-som
ledamoten Britt Bohlin, riksdagsledamoten Pär Gran-
stedt, riksdagsledamoten Robert riksdags-Jousma, f.d.
ledamoten Lindblad,Hans hovrättspresidenten Lindh,Ove
kommunalrådet Anders Sundström, riksdagsledamoten
Gudrun Schyman, hovrättspresidenten Håkan Winberg och
riksdagsledamoten Ågren.ErikJan Schyman entledigades
den 29 dåseptember riksdagsledamoten1993 f.d. Oswald
Söderqvist förordnades att ledamot.vara

Till sekreterare förordnades den 16 september 1993
Åkerationaliseringschefen Hjalmarsson.

Kommissionen har antagit JAS-kommissionen.namnet





Kommissionen överlämnar härmed betänkandet SOU
Gripen1993:119 JAS 39 granskning JAS-pro-en av-

jektet. Till betänkandet fogas särskiltett yttrande av
ledamoten Söderqvist.

Kommissionens uppdrag är därmed slutfört.

iStockholm december 1993

Birgit Erngren Britt Bohlin

Pär Granstedt Robert Jousma

LindbladHans LindhOve

Anders Sundström Oswald Söderqvist

Håkan Winberg ÅgrenErikJan

Åke Hjalmarsson
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l UPPDRAGET

1.1 Direktiven

Med beslut den 16 september bemyndigade1993 regeringen
chefen för Försvarsdepartementet tillkallaatt sär-en
skild kommission med uppdrag att JAS-projektet.granska

direktiven dir.I till1993:109 kommissionen anförde
chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet Björck,

följande.bl.a.

Utgångspunkter för utredningen

Utgångspunkten för kommissionens arbete skall denvarasäkerhets- och försvarspolitiska inriktning fastla-somårsides 1992 försvarsbeslut. Vidare skall beaktas attfrågor rör förberedelserna inför långsik-som ett nytt
tigt försvarsbeslut, inklusive frågor luftförsvaretsomframtida utformning, ibehandlas den parlamentariska
försvarsberedningen. Kommissionen skall slutligen i
sitt arbete beakta den ansvarsfördelning måstesomförhållandegälla i till Haverikommissionen och

klagarmyndigheten.

Uppdraget

Kommissionen utgångspunktbör, med i bl.a. projekt-de
värderingar legat till årligagrund för regeringenssom
redovisningar riksdagen,för göra bedömningen av pro-jektets utveckling därvidoch pröva huruvida JAS-pro-

nå målgrammet kan förväntas de fastställtssom avstatsmakterna inom den beslutade ekonomiska ramen.
speciell vikt ibör detta sammanhang läggas vid engranskning rapporter utvärderingarochav efter det
första århaveriet 1989.

Kommissionen ocksåbör granska militärade myndighet-
bedömningar och ställningstaganden angåendeernas

säkerheten i flygutprovningen liksom tillämpade metoderi leveranskontrollen. Likaså bör kommissionen granska
de metoder använts och den ansvarsfördelningsom somtillämpats mellan myndigheterna för säkerställaatt
JAS-flygplanets luftvärdighet.

Kommissionen vid sinbör granskning i tillämpliga delar
göra jämförelser med flygplansprojekt i andra länder,
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liksom tidigare Sverige,flygplansprojekt i imed mot-
utveckling utprovning.svarande fas ochav

föreslå åtgärderKommissionen vidbör behov för att
till bristerkomma rätta med de kan komma att kon-som

i tidigarestateras beslutsunderlag lämna för-ochm.m.
tillslag hur underlag för förbättras.kommande beslut

Kommissionen tillskall senast den december31 1993
regeringen redovisa sitt uppdrag.

återgesDirektiven i sin i bilagahelhet 1.

1.2 Arbetets bedrivande

uppgift kommissionen enligt direktiven har lösaDen att
tekniskt komplicerad.är omfattande och begrän-Mycket

ståtttid tillsad har förfogande.

fåtid bliFör under kort förtrogen medatt del ochav
rapportering förekommitden omfattande under unge-som

år fåtio bedömningarfär och för del be-att deav som
myndigheter teknisk expertisrörda och m.fl. görnu av

JAS-projektet, kommissionen inbjudithar ett stort an-
redovisa kommissionental begärda sak-attpersoner av

områden på frågor.och att svara

Sålunda utfrågningarvidhar behandlats främst

måltekniska, taktiskaekonomiska, operativa föroch-
JAS-systemet,

flygteknik tekniskaoch JAS-flygplanets egenskaper,-

flygplansprojekt i länder ocherfarenheter andraav-
tidigare flygplansprojekt i Sverige,

människan i flygsystemet,-

utvecklingen flygstridsdräkten för JAS 39,av-
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säkerheten i flygutprovningen ioch metoder leverans--
kontrollen samt ansvarsfördelning frågai JAS-f1yg-om
planets luftvärdighet.

Kommissionen har besökt Militarysaab Aircraft Saab
i LinköpingMA främst för orienteraatt sig hurom

till.utveckling stridsflygplan går Därvidav har sär-
skilt frågorberörts utvecklingen styrsystemetom av
för JAS 39.

Kommissionen ingåendehar fört samtal med Saab MA:s och
Försvarets materielverks provflygare samt med Flygvap-
nets JAS-förare deras erfarenheter bedömningarochom

JAS-flygplanets egenskaper iav olika Vidareavseenden.
har kommissionen tvåsamtalat med de finska provflygare

provflög vårenJAS 39 undersom 1992.

provingenjörerErfarna frånoch provflygare National
Aeronautical and AdministrationSpace NASA, AirU.S.
Force och flygplanstillverkaren Lockheed har medverkat
vid utfrågningen flygteknik. Dessaom ärpersoner
förtrogna med styrsystemen i bl.a. C-17, YF-22, F-117,
X-29 och X-31.

Kommissionens sekreterare har Ministrybesökt of
Defence, Procurement Executive, i Storbritannien och
U.S. Air MaterielForce iCommand Förenta Staterna för

fåatt del dessa myndigheters bedömningarav inrikt-av
ningen den aktuella och framtidaav flygplansutveck-
lingen. Frågor instabila flygplanom och styrsystem har
därvid särskilt berörts. Kommissionen vidarehar kunnat
ta del vad kom fram närav statens haverikommissionsom
SHK i slutet oktober 1993 samtaladeav med franska
myndigheter utveckling valideringochom styrsystemav
och styrlagar.

Kommissionen erhållithar påsynpunkter utvecklingen av
flygstridsdräkten frånför JAS 39 Armstrong Laboratory,

AirBrooks Force ingårBase, Texas, i AirU.S.som
Force Materiel Command.
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kommissionen utförligt redovisathar för bl.a. bak-SHK
till dragit haverierna igrunden de slutsatser SHK av

februari augustioch1989 1993.

JAS-kommissionen tillkallades mot bakgrund flyg-av
planshaveriet augusti Kommissionenden har1993.8
emellertid inte anledning tillhaft prövaatt orsakerna

påhaveri. uppgiftdetta ankommerDenna SHK.
ansvarsfrågorKommissionen intehar heller behandlat

innefattas i förundersökningkan densom som
Åklagarmyndigheten i för närvarande utför.Stockholm

Kommissionen i vilken utsträckninghar främst granskat
nå målGripenflygplanet kan bedömas deJAS 39som som

JAS-projektet.statsmakterna för När detsatt upp
såsomprojektet vissadäremot gäller andra delar av

ocksåvarnings- vilkasamt motmedelsystem, ärochvapen
återstårmåluppfyllelsen,stor betydelse för ännuav

viktiga anskaffningsbeslut att fatta.

bilaga har förtecknats de medverkatI 2 personer som
utfrågningar på utfrågatsvid sätteller annat kom-av

missionen.
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2 BESLUT OM ANSKAFFNING AV NYTT

FLYGPLAN

2.1 Bakgrund

Under delen 1970-talet börjanochsenare 1980-av av
talet genomfördes studierrad påutredningarochen om
vilket i ingåendesätt Viggensystemet funktioner borde

åldersskällösas när utgå.detta system behövdeav

vårenstatsmakterna fattade prop.1980 197980:117,
FÖU och13 19, rskr. principbeslut316 och 326 ett om
att flygplansanskaffningen inriktasborde imot att
början inleda1990-talet ersättningen Vig-helaav av
gensystemet med ett vari innefattasJAS-system, skulle
ett såvälflygplan kunde jakt-,utföra attack-som som
spaningsuppgifter. avsågsEtt avgörande beslut ifattas

årssamband med 1982 försvarsbeslut.

utgångspunktEn för flygplansanskaffningen stats-var
makternas årsbedömning i försvarsbeslut1982 prop.

bil.198182:102 FÖU2, rskr.18, 374 att luftför-
fåbordesvaret ökad betydelse. Det svenska luftrummet

borde vid vårkonflikt i inteomvärld kunna ut-en
någonderanyttjas i konflikten.parten Jaktflygetav

och luftvärnet tillsammansskulle stridslednings-med
och luftbevakningsförbanden bilda ett sammanhängande
luftförsvarssystem. Jaktflyg med robotar bedömdes dock
även i framtiden utgöra huvudkomponenten i luftför-
svaret.

Flygspaningsförband avsågs enligt försvarsbeslutet
utgöra väsentlig komponent för förse riksled-atten
ningen överbefälhavarensamt militärbefälhavarnaoch
med erforderligt ansågsunderrättelseunderlag. Det
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därför väsentligt utnyttjaatt möjligheternavara att
utrusta framtida flygplanssystem med underrättelse-
medel.

Det bedömdes vidare i försvarsbeslutet betydelse-som
fullt viatt även i framtiden skulle kunna bekämpa en
angripares invasionsstyrkor iutanför och anslutning

våratill gränser och kuster. Attackflygförbanden av-
sågs härvid spela betydelsefull interoll, minst ien
försvaret mot ett överraskande anfall.

ansågsVidare jaktflygförband betydelsefulla ivara en
neutralitetssituation.

ansågMot denna bakgrund statsmakterna kvalifice-att
rade flygstridskrafter jakt-,för attack- spanings-och
ändamål under överblickbar framtid bordeen utgöra en

vårtväsentlig del militära försvar.av

Överbefälhavaren påtog regeringens uppdrag fram under-
lag för flygplansanskaffning i uppgifterformen av om
ett svenskt och fyra utländska JAS-flygplan. utländ-De
ska flygplansystemen F-18A, F-18L, F-16 ochvar F-SS

ÖverbefälhavarenF-20. värderade olikade alterna-
tiven.

2.2 Utveckling förstaoch delserien

ÖverbefälhavarensMot bakgrund värdering olikaav deav
alternativen bedömde regeringen projektatt ett byggt
på det svenska JAS-flygplanet tillgodoseskulle de
försvarspolitiska behoven inomoch angivenrymmas en
ekonomisk Regeringen i december därförram. 1981gav
Försvarets materielverk iFMV uppdrag att fortsätta
påbörjade kontraktsförhandlingar ändamåletmed den för
bildade Industrigruppen så kvarståendeJAS IG JAS att
frågor teknisk, ekonomisk juridiskochav natur kunde

pålösas ett för statsmakterna godtagbart sätt.
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vårenUnder fullföljdes1982 kontraktsförhandlingarna.
avsågDessa bl.a. utvecklingsarbetet och första del-en

serie påflygplan option30 samt ytterligareom 110
flygplan.

försvarsbeslutspropositionenI våren 1982 prop.
riksdagens198182:102 begärde regeringen bemyndigande

att beställa den utveckling och anskaffning kon-som
traktsförhandlingarna omfattade. Beslut anskaffandeom

ytterligare delserier, liksom ikraftträdandetav om av
beställningen den avsågsförsta delserienav fattas
först sedan visatIG JAS att de tekniska och ekonomiska
åtagandena enligt avtalet kunde fullgöras och stats-
makterna godkänt detta.

På uppdrag regeringen anförde chefen förav Försvarsde-
partementet i tillbrev Försvarsutskottet den maj6

bl.a.1981 regeringensatt riktlinjer för JAS-förhand-
lingarna kunde förverkligas och förutsättningarnaatt
för försvarsbeslutspropositionens prop. 198182:102
förord för ett svenskt JAS-flygplan därmed var upp-
fyllda.

Riksdagen FöU 198182:18, rskr. 374 godkände de
riktlinjer för flygplansanskaffningen försvars-som
ministern hade dragit upp.

juniDen 30 undertecknades1982 avtalet mellan staten
och innehöllIG JAS. Det beställning utvecklingav av
ett grundflygplan, fem provflygplan och första del-en
serie flygplan till30 ett prisfast påom optionsamt

tvådelserie flygplan tillen 110 ett takpris.om

Den regering tillträddenya hösten 1982som genomförde
ekonomisk analys JAS-projektet.en Analysen,av som

redovisades i avsåg198283:119, i förstaprop. hand
möjligheten att möta osäkerheter kunde medförasom
högre kostnader. analysen tvåI behandlades typer av
osäkerheter, nämligen tekniska,dels pris-dels och
valutaförändringar. Vidare behandlades möjligheter till
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besparingar inom ekonomiskaden Besparings-JAS-ramen.
möjligheterna exemplifierades minskatmed antal flyg-

ambitionsnivåplan under 1990-talet och sänkt beträf-
beväpningfande sammanfattningvis konstateradem.m.

regeringen ekonomiskaatt den analysen medgav en
fortsättning JAS-projektet.av

2.3 Andra delserien

delserien ingickavtalet den förstaI nämntsom som en
påoption anskaffning delserieandra 110av en om

till takpris.flygplan ett

år inteUnder anmälde fullföljdeatt1988 FMV IG JAS
två.grundkontraktet delserievad föroffertavser

Kostnaderna för blivitatt utveckla flygplanet hade
högre än beräknat tillverkningävenoch kostnaderna för

serieflygplanen blibedömdes högre än beräknat. Deav
prisuppgifter lämnade avsevärtIG JASm.m. som nu var

åtagandethögre än i grundkontraktet.

Mot bakgrund härav tog och förhand-FMV IG JAS upp
lingar. Förhandlingarna, intensi-fördes med storsom

till itet, ledde att oktoberFMV rekommenderade1991
två dådelserie inteatt skulle beställas.

förhandlingarnaEfter utdragna regeringen i decem-gav
iber slutligauppdrag genomföra1991 FMV att förhand-

lingar med villkoren iIG JAS de avtal krävdesom som
två,beställningför produktion delserie utveck-av av

tvåsitsigling erforderligaJAS 39B och stödsys-av
tem.

regeringen199192:102 anfördeI den bedömdeattprop.
förhandlingarna åratt mellan staten och underIG JAS

tillskulle leda fram1992 föratt staten godtagbara
uppnås.affärsmässiga villkor kunde Mot denna bakgrund

regeringenbegärde riksdagens bemyndigande beställaatt
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tvådelserie inklusive utveckling till-JAS och39Bav
hörande stödsystem.

Riksdagen lämnade bet. 199192:FöU12, rskr.
regeringen199192:337 det begärda bemyndigandet.

tvådelserieAvtal tecknades därefter denom m.m.
juni26 1992.

tillverkatharIG JAS fem provflygplan. Ett dessaav
JAS havererade i39-1 februari Två serie-1989.
flygplan har levererats. förstaDet dessa JAS 39-av
101 har byggts och används för närvarandeom som
provflygplan. serieflygplanetDet andra levererades i
juni 1993 JAS i39-102 och havererade augusti 1993.

olikaDe JAS-flygplanen flugithar sammantaget 1 000ca
timmar.





19

3 STYRNING OCH KONTROLL AV JAS-

PROJEKTET

direktivenI kommissionenatt skallanges granska huru-
vida till statsmakterna inlämnat beslutsunderlag varit
till fyllest. Mot denna bakgrund behandlar kommissionen
i detta kapitel den rapportering myndigheternasom
gjort till regeringen årligaoch den redovisning som
regeringen i propositioner lämnat till riksdagen om
JAS-projektet.

3.1 Beslut rapporteringom

I bil.198182:102prop. uttalade regeringen2 bl.a.
att JAS-projektet hänsyn tillmed sin måsteomfattning
styras och kontrolleras fortlöpande.noga En rad orga-
nisatoriska och rapporteringsmässiga åtgärder ruti-och

avsågs därför införas. avsågner Bl.a. regeringen att
regelbundet informera riksdagen utvecklingenom av sys-
temet. Riksdagen FöU 198182:18, rskr. 374 betonade
vikten parlamentarisk insyn i JAS-projektet.av

beslutI juliden 8 föreskrev1982 regeringen vad som
skulle frågagälla i styrning och kontrollom JAS-av
projektet. Häri ingick vilkenbl.a. rapportering som
FMV, Chefen för Överbefälhavarenflygvapnet CFV och
ÖB skulle göra till regeringen.

Sammanfattningsvis innebär föreskrifterna att en pro-
jektvärdering skall göras månadadertondevar samt att

samrådCFV därefter i med tillFMV regeringen skall
projektlägetrapportera skriftligen. rapporteringenAv

skall framgåbl.a.
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uppnådda tekniska verifieringsläge,resultat-
viktiga ändringar,beslutade-

problemområden,aktuella-
redovisning kostnadsläge medelsförbrukning,ochav-
planerad i relationverksamhet till JAS-projektets-

ekonomiska ram,
viktiga händelser projektvärderings-under kommande-

period,
översikt över kommande val underleverantörer,av-

tidsplaner,aktuella-
bedömning projektets realiserbarhet.av-

projektvärderingstillfällenasamband medI PVT skall
ÖB och göra planeringsmässig,CFV operativ ochen
taktisk projektetskontroll status.av

redovisningSammanfattande utvecklingJAS-systemetsav
ÖB årligeninsändasskall till regeringen den 15av
Redovisningenoktober. skall utgöra underlag för rege-

ringens information till riksdagen i budgetpropositio-
nen.

Slutligen enligt omgå-skall föreskrifterna ochCFV FMV
ÖBtillende anmäla regeringen projektet inteoch om

i enlighet ÖB:sutvecklas med inten-statsmakternas och
tioner.

Det underlag lämnas till regeringen i samband medsom
projektvärderingstillfällena iär regel mycket omfat-
tande. Grunden utgörs rapportering tillIG JAS FMVav

består projektlägesrapport teknik-ochsom av en en
rapport. FMV utformar mot bakgrund IG JAS rapportav

ledningsamt med teknisk ekonomiskochav egen upp-
följning och analys projektetöverrapport hur ut-en

ÖBvecklas. lämnas till regeringen.Denna ochCFV, CFV
tillfogar i bedömningarFMV:s rapport regel egna av-

teknik, ekonomi,seende beväpning, angränsande system
ÖBhotbild. tillfogaroch i första operativ,hand en

ekonomisk planeringsmässigoch bedömning.



21

följandedetI behandlas främst rapporteringen av
tekniska förhållandenoch ekonomiska tidsför-samt
hållanden. Myndigheternas taktiska och operativa
värdering systemet, inte förts vidare tillav som
riksdagen, berörs däremot inte här. Den aktuella
taktiska och operativa värderingen behandlas i stället
i kapitel 8.

Presentationen skerrapporteringen i kronologiskav
ordning. innebärDet att först redovisas den rappor-
tering myndigheterna lämnat till regeringensom och
därefter påhur regeringenanges grundval myndig-av
heternas underlag vid olika tillfällen redovisat pro-
jektet till riksdagen.

Utöver den redovisning lämnats i propositionersom har
företrädare för myndigheter och regeringen muntligt
informerat riksdagens försvarsutskott JAS-projektetsom
utveckling.

den följandeI genomgången används företrädesvis myn-
digheternas formuleringar.

3.2 Orientering före det första haveriet

ÖB:sPVT 1 och redovisning i februari 1984

Vid det första projektvärderingstillfället PVT 1
rapporterade situationenFMV den 1 septemberper 1983.

När det gäller teknik tidsplanoch anförde bl.a.FMV
följande.

Mot bakgrund dittills genomförtav arbete samt redo-
visat underlag bedömde FMV att förutsättningar fanns
för uppnåatt projektmålen. Vissa tekniska tids-och
mässiga problem hade uppmärksammats. Dessa bedömdes
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i omfattning i tidsskededock stort normal detvara av
projektet sig.befann

åtagandentekniska gjorts i projektspecifika-De som
tionen innehölls enligt värdering. vissaFMV:s fallI

små. problemområdenmarginalerna tiotaldock Ettvar
vilka speciellkrävde uppsikt Häri ingicknämndes.

datorkapacitetenbl.a. arbetet med styrsystemet och
påräckviddensamt radarsystemet.

månader förhållandeProjektet itre försenatvar ca
till ursprunglig planering.

Beträffande ekonomin bristandeuttalade kompen-attFMV
sation pris-för valutautvecklingen ingavoch Där-oro.

sådantprojektetbedömdes inteemot fördyrats.hasom

redovisningen i februariden sammanfattandeI 1984 an-
såg ÖB 39-projektet tekniskt realiserbartatt JAS var

ioch enligtatt det utvecklades stort plan. Det fanns
inga tekniska, industriella liknandeeller andra

projektet realiserades.orsaker äventyrasyntes attsom
uppnå mål-Förutsättningarna goda uppställdaattvar

innehållasättningar för flygsystemet och att krav-
specifikationens prestanda.

ÖBekonomiNär det gällde anförde genomförandeatt ett
JAS-projektet enligt riksdag regeringde ochav av

fråganintentionernabeslutade krävde att valutakom-om
pensation löstes.snarast gällde även deDetta redan
inträffade valutaförändringarna. inteKunde detta upp-
nås måste projektets ambition väsentligt reduceras.

Prop. l983[84:l12

regeringens redovisning till riksdagen iI 1984mars
återgavs tidsmässigaallmänna tekniska och värde-FMV:s

Något problemområdering projektet. specielltav angavs
inte. Försvarsministern projektet ikonstaterade att
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stort sett följde den uppgjorda tidsplanen, än medom
vissa förseningar.

ekonomiskaDe förutsättningarna kommenterades ut-mera
förligt och försvarsministern konstaterade avslutnings-
vis att de ekonomiska förutsättningar anmäldes isom

JAB-projektetpropositionen riktlinjer förom alltjämt
gällde.

ÖB:s redovisning i oktober 1984

frånMed underlag ÖBCFV och FMV överlämnade i oktober
1984 sammanfattande redovisningen JAS 39-systemetsav
utveckling till den juli1 från1984. någotRapport

projektvärderingstillfällenytt förelåg inte.

När det gällde de tekniska förhållandena ÖBanförde att
projektet i stort följde uppgjorda planer riktlin-och
jer. påResultat pekade målsättningaratt uppsatta av-
seende flygtekniska iprestanda allt väsentligt kunde
innehållas. I del fall redovisades småen marginaler
eller avvikelser. Exempelvis redovisades något högen
vikt. Beträffande motorn redovisades däremot vid in-
ledande uppmätta värdenprov bättre än vadsom var
motorspecifikationen krävde.

ÖB konstaterade att projektet ytterligare försenats.

ÖB bedömde projektetatt innehöll godtagbar ekono-en
misk planeringssäkerhet försvarsmakten tilldeladesom
medel i huvudsak bibehållensom ÖBgav en köpkraft.

ocksåanmälde avsågatt han att föreslåsenare rege-
ringen åtgärderkonkreta nåför att beslutad kostnads-
minskning.

I FMV:s underlag pekades påbl.a. att styrsystemets
funktion kritisk från flygsäkerhetssynpunkt.var
Problemen med bl.a. den begränsade datorkapaciteten i
styrsystemet kvarstod. Förseningen för det första
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månader.uppgick till sjuprovflygplanet, 39-1, ca

bil.1984852100Prop. 6

regeringens redovisning till riksdagen i januariI 1985
återgavs utförligt tekniskaganska resultatde FMVsom

ÖB. påtagligaredovisat i sitt till Vissaunderlag pro-
på inte,blem pekat nämndes dock t.ex. deFMVsom som

datorkapaciteten igällde styrsystemet.

ocksåFörsvarsministern redovisade ytterligareden för-
månader.seningen, dock nämna För-utan att antalet

svarsministern projektetunderströk behovet attav
återfördes till tidsplanen.den fastställda force-En
ring fick emellertid intearbetet medföra denattav

målsättningentekniska eftersattes.

När ekonomiska förutsättningarnadet gäller de för pro-
ansåg åtgärderjektet försvarsministern för attatt re-

inte vidtas.ducera kostnaderna ännu behövde

ÖB:s redovisning iochPVT oktober2 1985

Vid projektvärderingstillfälletdet andra PVT 2
situationen julirapporterade denFMV 1985.1per

dåvarandeinget iframkommituttalade att skedeFMV som
projektet. Hittillskunde äventyra genomfört typ-anses

på systemlösningararbete pekade att det dekoncept och
valts för grundflygplanet kunde deJAS 39som ge pre-

specificerats. Omfattningenstanda och egenskaper som
tekniska definitionsmässiga bedömdes ioch problemav

till tidsläge.stort normal med hänsyn aktuellt

problemområden enligtEtt antal krävde dock FMV:s
uppfattning speciella insatser. särskiltHär nämndes

allvarliga konstruktions- kvalitetsproblematt och med
förseningar hade gällerkonstaterats vad styrsystemet.
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Det anfördes flygplankonfigurationensatt instabila
egenskaper styrsystemet absolut vidnyckelrollgav en

bådebedömning flygsäkerhet projektsäkerhet.ochav FMV
tillhade djupIG anmält införJAS situationdenoro

utvecklats för styrsystemet.som

bedömde vidareFMV det osäkert hjälpkraftsystemetom
skulle verifierakunna acceptabla egenskaper.

Projektet åtminstone månadertre försenat.var be-FMV
dömde att första flygningen med behövde39-1 senareläg-

såytterligare att erforderlig tidgas fanns för
utveckling styrsystemet.av

ansåg vidareFMV att typarbetet blivithade dyrare än
förkalkylen.

sinI sammanfattande redovisning i oktober anslöt1985
ÖBsig till CFV:s och uppfattningFMV:s att problemen

för att ett högteknologiskt långsiktigtavse projekt -
dåvarandei tidsskede normal omfattning ochvar av-

kunde lösas.

ÖB uttalade projektetatt inte någrahade drabbats av
fördyringar hänförbara påtill krav modifie-som var
ringar eller tekniska problem.

Prop. 198586:100 bil. 6

redovisningregeringensI till riksdagen i januari 1986
återgavs FMV:s allmänna bedömningar projektethurav
fortskred.

Vissa uppgifter lämnades skrov och motor. Problemenom
med styrsystemet nämndes, endast tillorsakmen som
förseningar.

Försvarsministern konstaterade JAS-projektetatt i allt
väsentligt utvecklades enligt planerna. Förseningar och
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tekniska enligtproblem samtliga myndigheter intevar
särskilt ioroande projektet.detta skede av

När ekonomindet gäller konstaterade försvarsministern
säkerhetenatt ihade ökat projektet den för-nu genom

svarspolitiska överenskommelsen i 1984.mars

öB:s redovisning i oktober 1986

från ÖBMed underlag och överlämnade iCFV FMV oktober
1986 sammanfattande redovisning JAS 39-systemetsen av
utveckling till juni frånoch med den 30 1986. Rapport
något projektvärderingstillfälle förelågnytt inte.

ÖB anförde att genomfört typarbete med grundflygplanet
fåpekade mot att skulleJAS de39 prestanda och egen-

skaper specificerats.som

Det konstaterades projektetatt försenat och denvar
dominerande ÖBhärtillorsaken styrsystemet. deladevar

uppfattningCFV:s och FMV:s att problemen för JAS 39-
dåvarandeprojektet i tidsskede normalvar av om-- -

fattning.

ÖB bedömde projektetatt inomskulle rymmas ursprung-
ligt tilldelad ram.

tekniska nåttsDe resultat redovisades i FMV:ssom
ÖB.tillunderlag SammanfattningsvisochCFV anfördes

fåsannoliktatt JAS skulle39 de prestanda och egen-
skaper specificerats, små.marginalernaävensom om var
Förseningarna beträffande styrsystemet hade ökat sedan

revisionPVT Efter2. formell delar styrsy-en av av
stemverksamheten hos anfördeIG JAS att resultatetFMV
inte tillfredsställande. omstruktureringEnvar av
denna verksamhet hos IG skulle genomföras.JAS
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Pro 1986 87:95.

regeringens redovisning tillI riksdagen i februari
redovisades myndigheternas1987 allmänna bedömning av

projektets utveckling i Påtekniskt avseende. grundval
FHV:s underlag lämnades uppgifter olika delssys-av om

tem motorn och styrsystemet.som

Försvarsministern konstaterade JAS-projektetatt i tek-
niska avseenden nivån.utvecklades mot den avsedda Det

inte någontinghade framkommit utvecklingenunder som
visade nivåntekniskaatt den i grundbeslutet inte

uppnås.skulle kunna långsammareUtvecklingen gick dock
än vad grundbeslutet förutsatte. tidsplanenDet förvar

förseningenoroande att framför allt styrsystemetav
året,och motorn ökat under det senaste trots stör-att

in myndighetersatts industrin.re ochresurser av

ÖB:sPVT och redovisning3 i februari 1987

Vid det tredje projektvärderingstillfället PVT 3 rap-
porterade situationen tillFMV och med den 30 september
1986. färdigställdesRapporten den december29 1986.

FMV uttalade vissaatt tekniska förelågproblem inom
programmet. bedömdes ejDessa såonormala för ettvara
omfattande kompliceratoch projekt Projekt-JAS 39.som
specifikationens krav avseende egenskaper och prestanda
i stort skulle komma att kunna i serieflyg-uppfyllas
planen. Marginalerna små.dockvar

Samtidigt uttalade att de bristerFMV konstateratssom
i utvecklingsarbetet med styrsystemet allvarliga.var
FMV bedömde utvecklingslägetatt för styrsystemet ut-
gjorde potentiell fara för hela projektetsen plane-
ring. förelågBrister frågai elektronikenhet,om pro-

Ävenhydraulservon och styrspak.gramvara, beträffande
hjälpkraftanläggningen förelågoch motorn problem.
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Det noterades att första provflygning senarelagdvar
månader.niomed

konstaterade förhållandeFMV fördyringar iatt till
förkalkylen ägt inom IG varförJAS, verksamhetenrum
inom för fastprisavtaldet träffats troligenramen som
inte skulle utrymme för nominell vinst.IG JASge

ÖBNär det gäller ekonomi ianförde redovisningen till
regeringen i februari 1987 att genomförd kontroll visa-

projektet,de att sett beställarens synvinkel, inteur
hade drabbats kostnadsökningar förändrade denav som
totala grundkostnaden priset.det avtalade

ÖB:s redovisning i oktober 1987

ÖB:s slutsatser utvecklingen till och med denom 30
juni 39-projektet1987 att JAS utvecklades i stortvar

prestandamålsättningar.angivnamot Medelsförbrukningen
följde i huvudsak tidsplan. uppnåddafastställd Det re-

låg målet,sultatet dock vilketunder skapade osäkerhet
priset två. förelågför delserie Risk för förse-om en

ning den första serieleveransen.av

I FMV:s underlag ingetatt sedan PVT 3 nyttuppgavs
framkommit ändrade bedömning projekt-FMV:s attsom
specifikationens iprestanda stort skulle komma att

innehållaskunna i serieflygplanen. Marginalerna var
i vissa små.dock fall mycket Problemen med styrsys-

temet kvarstod.

Förseningarna i månadertyparbetet tolv enligtvar ca
ytterligareochFMV försening påtroligmycketvar

grund utvecklingsläget inom främst styrsystempro-av
serieleveransgrammet. Första blibedömdes senarelagd

månader.minst sex

ekonomiskaDet läget hos JAS-företagenIG var an-
förutsågsträngt. ingaFMV dock ändringar i priset för
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beställt typarbete första delserien.och kalkylerNya
påverkahos kunde däremot prisetIG JAS komma att vid

två.kommande delserieoffert för

bil.Prop. 1987[88:;0O 6

regeringens redovisning till riksdagenI i januari 1988
återgavs myndigheternas uttalanden att flygplanets spe-
cificerade tekniska i väsentligtprestanda allt bedöm-

uppnåsdes i serieflygplanen.kunna Förseningen och
dess konsekvenser redovisades.

Förseningen på återståendefrämst bero arbeteangavs
med styrsystemet, där större delen ett omfattandeav
verifieringsprogram återstod innan flygutprovninqen

börja.kunde Vissa också återståproblem attangavs
lösa beträffande motorn.

Försvarsministern konstaterade JAS-projektet iatt
tekniska avseenden nivån.utvecklades mot den avsedda

inte någontingDet ha framkommit under utveck-uppgavs
lingen visade specificeradeatt iprestandasom stort
inte uppnås.skulle kunna

När det gällde ekonomi konstaterade försvarsministern
industrinatt inom områdenväsentliga underskattat

arbetsvolymen projektetför vilket medfört ökade kost-
nader för SamtidigtIG JAS. konstaterade försvarsminis-
tern att JAS-projektet följde de kostnadsramar som
förutsattes i grundbeslutet för typarbetet föroch de
första tvåflygplanen.30 För delserie vissaoch vapen-
system kunde inteännu priset säkert fastställas. Even-

prisökningartuella i framtida beställningar skulle
täckas inom projektets ram.
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3.3 Orientering efter det första haveriet

ÖB:s redovisningPVT och i4 oktober 1988

Vid fjärdedet projektvärderingstillfället PVT 4
situationenrapporterade tillFMV och med den 31 mars

1988. färdigställdesRapporten juniden 30 1988.

FMV:s samlade bedömning JAS 39-systemet att deav var
tekniska kraven avseende egenskaper och iprestanda

innehållasstort skulle kunna i serieflygplanen efter
införande åtgärder i modifieringsomgångbeställdav för
delserie ett.

Bland tekniska problemområden nämndes styrsystemutveck-
lingen där allvarliga förseningar bristeroch fortfa-

förelåg.rande Detta gällde framför utvecklingenallt
elektronikenhet vissochav programvara.

ansågs vidareDet att utvecklingslägemotorns inte
heller tillfredsställande. Tekniska förelågproblemvar
också frågai nödkraftsystemet.om

Enligt måstebedömningFMV:s rekonstruktion helaen av
utvecklingsprogrammet ske serieleveransoch borde se-

år.nareläggas minst ett

konstateradeFMV fördyringar förhållandeatt stora i
till förkalkylen ägt hos angivnaIG JAS. Av IG JASrum
priser tvåför delserie inte inomrymdes JAS-systemets
kostnadsram innebaroch att takprisavtalat avseende
flygplan exkl. tvåmotor för delserie skulle över-
skridas.

sinI sammanfattande redovisning i oktober under-1988
ÖB farhågorströk inga förelågatt avseende den tek-

niska realiserbarheten två.delserie ett och Deav
tekniska kraven avseende egenskaper och prestanda be-
dömdesi innehållas. ÖBstort kunna konstaterade dock
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ekonomiskaatt den utvecklingen oroande mot bak-var
dåvarandegrund försening föreliggandesamt kost-av

nadsindikationer.

Prop. 198889:80

Haveriet med det första provflygplanet inträffade vid
sjätteden provflygningen den februari2 1989. Rege-

ringens propositionen är dagtecknad den februari16
1989.

Regeringens redovisning till riksdagen påbaseradvar
ÖB:sPVT och4 redovisning i oktober 1988. Efter have-

riet vissa mindre tillägg gjortssynes ha till texten.
redovisningen återgavsI sålunda bedömningFMV:s att

flygplanets specificerade tekniska iprestanda allt
väsentligt skulle uppnåskunna hos serieflygplanen.
Förseningarna i projektet och deras konsekvenser
redovisades.

De problem förelåg med styrsystemetsom och motorn
omnämndes tillorsak förseningen.som

Försvarsministern konstaterade med reservation för-
vad kunde ha förorsakatsom haveriet att JAS-pro--
jektet i stort skulle uppnåkunna specificerade pre-
standa.

När det gäller de ekonomiska förutsättningarna återgavs
ÖB:s bedömningar. Försvarsministern konstaterade att
JAS-projektet för de första 30 flygplanen följde de
kostnadsramar förutsattes i grundbeslutet.som

I prositionen redovisades utförligt FMV:s rapportering
IG JAS offert för delserie två.om innebarofferten en

avsevärd avvikelse från åtagandet i grundkontraktet.
JAS-ramen skulle behöva höjas miljardermed 7-8 kronor
i prisläge februari 1988.
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Försvarsministern redovisatkonstaterade att underlag
visade kraftiga två.kostnadsökningar för delserie

förhållandeDetta inträffadeoch det provflygplans-
haveriet anledning närmareatt projektetsstuderagav
fortsättning.

Regeringen februariden 16 ett1989 FMV uppdraggav
angående inriktningfortsatt JAS-projektet.av

Enligt kommissionens mening sig projektetbefann vid
tid i bådedenna kritisktett skede, tekniskt och

ekonomiskt.

öB:si iuniFMV:s rapport redovisning ioch1989
oktober 1989

anledningMed regeringens redovisade iuppdrag FMVav
juni teknisk1989 ekonomisk bedömningoch JAS-en av
projektet. När det gäller tekniskaden redovisningen

imotsvarade den huvudsak vad lämnas vid ettsom pro-
jektvärderingstillfälle. ekonomiska redovisningenDen

också omfattande detaljerad.ochvar

ansåg månaderprojektetFMV att försenat, in-22var
haverikonsekvenserna.räknat

anförde haverietFMV att brister iorsakades styr-av
tekniskasystemet. tillDe haverietorsakerna bedömdes

Åtgärdernaidentifierade. tillbegränsades änd-vara
ringar styrsystemets styrlagar och styrspaken.av

bedömdeFMV att tekniskade kraven avseende egenskaper
och innehållasprestanda skulle komma att kunna i
serieflygplanen åtgärderinförandeefter i beställdav
modifieringsomgång.

När det gällde ekonomin anförde industrinFMV att
deklarerat att den, icketrots det acceptabla eko-
nomiska utfallet delserietyparbetet och inteett,av
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påfordraskulle komma att ekonomisk kompensationen
härför. konstateradeFMV inteatt IG JAS beredd attvar

tvåofferera delserie inom takpris i enlighet med av-
förutsågtalet och avsevärda kostnadsökningar utöver

planerad ekonomisk för JAS-projektet.ram

sinI sammanfattande redovisning i oktober 1989 anförde
ÖB att pågenomfört typarbete grundflygplanet visade

projektspecifikationensatt påkrav iprestanda stort
skulle uppnås,komma att dock än planerat.senare Mer-
kostnaderna för att fullfölja från årbeslutet med1982
leverans årtill140 JAS 39av 2000, bedömde förFMV
delserie till2 miljarder7,3m.m. kronor. Dessa kost-
nader rymdes inte inom försvarsmaktens aktuella ram om
uppgifterna enligt års försvarsbeslut1987 skulle kvar-
stå oförändrade.

Prop. 198990:100 bil. 6

regeringensI redovisning till riksdagen i januari 1990
återgavs utförligt tekniskaFMV:s värdering projek-av

itet den särskilda rapporten.

särskilt nämndes projektets försening och behovet av
modifiering de första serieflygplanenav samt problemen
med styrsystemet och motorns dragkraft.

Det att haverietuppgavs orsakades tekniska bristerav
i styrsystemet och pådet sätt vilket inledandedenav
utprovningen genomfördes.

Vidare upplystes att oberoende experter granskat pro-
jektets aerodynamiska underlag.

FMV:s kritik mot IG JAS sätt att leda projektet
återgavs.

Försvarsministern konstaterade gångnamed stöd detav
årets redovisningar, att JAS-projektet i stort bedömdes
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uppnå specificeradekunna Försvarsministernprestanda.
måsteindustrinunderströk att ledningskapa en av pro-

såjektet återupprättasförtroendetatt kunde fö de
långsiktiga utfästelser gjordes de berördasom av

industrikoncernernasvenska i samband med JAS-avtalet
år 1982.

ÖB:sFMV:s och redogörelser ekonomiskaför de föut-
sättningarna refererades. Försvarsministern konsta-
terade JAS-projektetatt för de första flygplanen30
följde de kostnadsramar förutsattes i grundbe-som

tvåslutet. delserieFör hade dock avsevärda kostnads-
ökningar uppstått.

ÖB:spropositionenI omnämndes bedömning att utländska
alternativ inte hade avgörande ekonomiska fördelar,
även med beaktande de redovisade kostnadsökningarnaav
för det JAS-projektet.svenska

Vidare anmäldes att FMV att kostnaderna får deuppgav
två,i110 flygplanen delserie inklusive anskaffning av

stödsystem typservice,39B, och mil-hade ökat med 7,3
jarder kronor.

propositionenI regeringenupplystes att den iecem-13
ber beslutat JAS-projektet1989 att inte skulle av-

då,brytas regeringenoch givitatt i uppdrag attFMV
förbereda anskaffning tvådelserie och begäraen av en

frånslutlig offert IG JAS.

Försvarsministern avslutningsviskonstaterade at: JAS-
projektets åretutveckling under det intesenaste hade
varit tillfredsställandehelt i tekniska, ekonomLska

tidsmässigaoch avseenden.

ÖB:s redovisningoch iPVT 5 oktober 1990

Vid det projektvärderingstillfälletfemte PVT 5
situationenrapporterade FMV den december31 1989.per
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FMV:s samlade bedömning JAS 39-systemet att deav var
tekniska kraven avseende egenskaper och prestanda
enligt projektspecifikationen i stort skulle kunna
innehållas, dock först införandeefter omfat-av mer

åtgärdervtande i modifieringsomgång för delserie ett än
förutsågsvad i målsättnings-PVT vadsom 4. beträffar

kraven påbedömdes flertalet sikt, i tekniskt hänse-
ende, kunna uppfyllas.

När det gäller olika system uttalade FMV att de tek-
niska orakerna till haveriet hade identifierats och
åtgärdats. Det utvecklingsläget hadesena nödvändig-
gjort ambitionssänkning ien styrsystemet för delserie
ett innebar iatt första handsom säkerhetskraven
skulle frågauppfyllas. I motorn hade förom storen
dragkraftsnedgång i vissa lägen konstaterats.

ÖB:sI sammanfattande redovisning i oktober 1990 an-
fördes att genomfört påtyparbete grundflygplanet
visade projektspecifikationensatt påkrav prestanda
och egenskaper i stort skulle komma uppnås. Påatt
grund de förseningar iav grundtyparbetet som upp-
kommit, framför allt haveriet, målenskullegenom dock
nås ÖBän planerat.senare strök under att fullföljande

JAS-projektet enligtav den målsättningenursprungliga
inte kunde uppfyllas inte försvarsmakten tillfördesom
medel utöver aktuell ekonomisk ram.

Prop. 199091:102 bil. 1

I regeringens redovisning till riksdagen i februari
1991 att analys deangavs fyra inledandeav provflyg-
ningarna efter den juli1 enligt1990, bedömning,FMV:s
visat att de problem orsakade haverietsom med det
första åtgärdats.provflygplanet hade Vissa problem med
motorn kvarstod.

Vidare återgavs att tekniskaFMV:s värdering, nämligen
att serieflygplanens iprestanda allt väsentligt skulle
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nåkomma specificeradeatt tekniska intevärden, hade
förändrats.

utförlig redovisningEn lämnades förseningen ochav
dess konsekvenser.

kritikFMV:s sätt åter-IG projektetJAS att ledaav
gavs.

Försvarsministern konstaterade att iJAS-systemet stort
uppnåbedömdes kunna specificerade prestanda. Försvars-

ministern underströk särskilt industrin måsteatt fort-
sätta utvecklingsarbetet på sådantett sätt till-att

återupprättadestron långsiktigaför de utfästelser som
gjorts de berörda industrikoncernernasvenska iav sam-
band årmed JAS-avtalets tecknande 1982.

När det gällde ekonomiskade återgavsförutsättningarna
ÖB:s och bedömningar.FMV:s Försvarsministern konstate-
rade att utvecklingen och de första flygplanen30 för
statens följdedel de kostnadsramar förutsattes isom
grundbeslutet. Förseningarna i typarbetet dockvar av-
sevärda, vilket påverkadefrämst kostnader.IG JAS För

tvådelserie och innebar inlämnadeJAS 39B offerter av-
sevärda kostnadsökningar jämfört med grundbeslutet.

fråga tvådelserieI erinrades regeringen iattom om
december åtuppdragit1989 inatt begära slutligaFMV
offerter under hösten kommit1990. Offerterna hade in
och hade redovisatFMV sin värdering dem förav rege-
ringen. framhöll därvidFMV beställningatt del-en av

tvâserie borde läggas än inplaneradeden tid-senare
punkten juliden på1 1991 beroende förseningen i
utvecklingsarbetet och flygutprovningarna. Försvars-
ministern uttalade att han hade uppfattning.samma

ÖB iFMV och oktober 1991

skrivelseI till regeringen anfördeen bl.a.FMV att



37

genomförd utprovning stärkte tidigareden uppfattningen
tekniskaatt de kraven avseende prestanda funktionoch

i projektspecifikationen i allt väsentligt skulle kunna
innehållas för delserie införandeett åtgärderefter av
i inplanerad modifieringsomgång.

frånResultaten flygutprovningen hade givit ökaden
säkerhet och styrkte bedömningen att flygplanets ut-
formning riktig.var

Flygprov indikerade att prestandakraven inom provad
flygenvelopp innehållasskulle kunna med större positiv
marginal än vad tidigare beräknats.som

Vissa problem fanns med luftsystemet.

Motorn genomgåtthade ett avslutande driftprov med
preliminärt gott resultat.

FMV anförde vidare att styrsystemet under flygutprov-
ningen hade fungerat väl. kraftfullareEn styrsystem-
dator behövdes. Ett byte styrspaken kunde bliav
aktuellt.

ÖB att ihan anslutningangav till tidigare redovis-
ningar konstaterat att de målenuppställda avseende
egenskaper och iprestanda allt väsentligt skulle komma

nås,att dock ÖBän planerat.senare underströk att
fullföljandet JAS-projektet enligtav dess ursprungliga
målsättning inte kunde uppfyllas inte försvarsmaktenom
tillfördes medel utöver aktuell ekonomisk vilketram,

ÖB:sframgick underlag inför årsav 1992 försvarsbe-
slut.

Prop. l991[92:102

I regeringens redovisning till riksdagen i februari
1992 att genomförd flygutprovningangavs stärkte
tidigare bedömning att de tekniska kraven avseende



38

funktioner iprestanda och väsentligtallt skulle kunna
innehållas för delserie åtgär-införandeett, efter av

i inplanerad modifieringsomgång.der

Flygutprovningen visade iatt JAS flera39 avseenden
nådde bättre prestanda än specificerats. såvad harsom

luftmotståndett.ex. vilket bidroglägre tillvar bätt-
svängförmåga, minskad bränsleförbrukningre Dess-m.m.

genomgåttutom hade motorn ett driftprovavslutande med
goda resultat.

utförligEn redogörelse tidsförhållandenalämnades för
avseende flygutprovning, produktion och leverans av
serieflygplan.

Vidare upplystes att anmältIG JAS att osäkerheter
förelåg vissabeträffande påunderleverantörer grund av
förändringar i världsmarknaden.

ekonomiskaDet tidsmässigaoch inomläget projektet hos
IG JAS ansträngt. verkligaDe upparbetadeangavs vara
kostnaderna för typarbetet översteg de förkalkylerade
kostnaderna, samtidigt förseningarbetydande före-som
låg. Industrins kostnader för projektetatt genomföra
bedömdes överskridakomma att förkalkylerad slutkostnad

miljardbelopp.med ståIG hade dock förklarat sigJAS
åtagandenvid sinafast för typarbete delserieoch ett.

kostnadsökningar,De uppståbedömdes komma attsom som
följd påIG JAS offert den oktober1 del-en 1991av

två,serie stödsystem,och uppgick till39B mil-9,3
jarder kronor i pris- och februarivalutaläge 1991. De
beräknade kostnaderna för materiel-JAS 39-systemet med
innehåll i enligthuvudsak ursprungligaden specifika-
tionen uppgick tilldärmed miljarder i57,8 kronor

prisläge.samma

Mot denna bakgrund begärde, redovisats i kapitel 2,som
regeringen riksdagens bemyndigande beställaatt del-

tvåserie m.m.
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öB:sPVT och redovisning6 i oktober 1992

vid sjättedet projektvärderingstillfället PVT 6
situationenrapporterade FMV den februari29per 1992.

FMV:s samlade bedömning JAS 39-systemet attav devar
tekniska kraven avseende egenskaper och prestanda
enligt projektspecifikationen i allt väsentligt skulle
komma innehållas,att kunna åtgärderefter det att vid-
tagits införtsoch i avtalad modifieringsomgång för
delserie ett.

Flygprovresultaten hade visat att flygplanets luftmot-
stånd något lägre än predikteratvar i fartområ-hela
det. Detta goda marginaler tillgav flertalet pre-
standakrav.

Styrsystemet hade under genomförd flygverksamhet haft
hög tillförlitlighet.en Viss funktionsutveckling låg

efter plan. En elektronikenhetny med större kapacitet
avsågs införas. Styrspakens utformning och egenskaper
hade kritiserats finskaFMV ochav provflygare. Omkon-
struktion spaken skulle krävas.av

Utvecklingsarbetet med motorn enligt iFMV detvar
närmaste slutfört. verifiering under återstod.flygning
Hjälpkraftsystemet inte acceptabelt.var

öB:sI sammanfattande redovisning i oktober kon-1992
staterades att målplanerade för JAS i39-systemet allt
väsentligt skulle nås,komma att dock änsenare ur-
sprungligen planerat. allvarligasteDe bristerna hän-
förde sig till försenad anskaffning vissaav vapen m.m.

ÖB delade CFV:s och FMV:s uppfattning att omdefinie-en
ring JAS-ramen nödvändig.av syftet erhållavar attvar
samstämmighet mellan ekonomi, materielinnehåll, tids-
plan, gällande programplanering, regeringen godkändaav
fördyringar och gällande försvarsbeslut. Den aktuella
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ÖB frånenligt tillborde omräknasJAS-ramen 50,0 60,2
miljarder i pris- februarikronor och valutaläge 1992.

bil.199293:100Prop. 5

regeringens redovisning till riksdagen i januariI 1993
bedömningenatt den samlade projektetJAS-39angavs av

visade tekniskaatt de kraven avseende egenskaper och
enligt projektspecifikationen iprestanda allt väsent-

ligt åtgärderskulle kunna uppfyllas vid-efter det att
tagits införts modifieringsomgångioch avtalad för
delserie ett.

Tidsförhållandena för omskolning redovi-leverans och
sades.

Försvarsministern frågan amdefi-kommenterade endast om
nieringen DärvidJAS-ramen. uttalades att JAS 39-av

år,projektet uppnåddatio iefter utvecklingssta-det
diet tvåbeställningensamt efter delserieav m.n.,

sådanhade förutsättningarnastadga att fören en
förelåg.omdefiniering Försvarsministernav ramen
från årföreslog att miljarderJAS-ramen 1982 50,0om

i prislägekronor februari omdefinierasskulle1992
till miljarder i prisläge.kronor60,2 Syfzetsamma
härmed innehållaatt även skulle vadangavs vara ramen

år åri försvarsbesluten och1987 1992som angavs om
JAS-projektet.

3.4 Kommissionens iakttagelser

Kommissionen tagithar skriftligadel denav rap-
ÖBportering i JAS-projektet och lännatFMV, CFVsom

till årligaregeringen redovisningsamt den av pro-
jektet regeringen i propositioner lämnat tilLsom
riksdagen. Kommissionen någratagitävenhar del av av

till tilläggasIG JAS rapporter Här börFMV. att
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företrädare för myndigheter och regeringen härutöver
muntligt informerat riksdagens försvarsutskott JAS-om
projektets utveckling i olika avseenden.

projektvärderingsrapporterFMV:s är mycket omfattande
och beskriver det tekniska utvecklingsläget för alla
viktiga delsystem i 39-projektet.JAS Rapporterna är
systematiskt uppställda och har klart problemorien-en

inriktning.terad ekonomiskaDe analyserna projektetav
är klara inträngande.och

När det gäller rapporteringen projektets tekniskaav
utveckling, kommissionennoterar iatt FMV PVT 1-4,
dvs. före det första haveriet, med successivt allt
skarpare formuleringar uttryckte för de allvarligaoro
bristerna i utvecklingen flygplanets styrsystem.av
Samtidigt kan dock konstateras att FMV:s samlade be-
dömning under tid mindremed isamma formu-nyanser-
leringarna har varit projektspecifikationensatt krav-
avseende egenskaper och iprestanda stort skulle kunna

fåruppfyllas. såDetta uppfattas att bedömdeFMV att
problemen med styrsystemet skulle påkomma att lösas

tillfredsställandeett sätt.

frågortekniskaI tillförde ÖB i sinCFV och redovis-
ning helt naturligt någoninte ytterligare ÖBkunskap.

återgavoch iCFV regel FMV:s sammanfattande tekniska
bedömning. iI rapporten oktober 1988 uttalade emel-

ÖBlertid därutöver inga farhågoratt förelåg avseende
den tekniska realiserbarheten delserie två.ett ochav

Kommissionen sammanfattningsvisanser att FMV:s rap-
portering projektets tekniskaav utveckling under dessa
år varit tillfredsställande.

regeringensI redovisning till riksdagen den tek-av
niska utvecklingen årbedömdes varje att flygplanets
specificerade tekniska iprestanda allt väsentligt
skulle uppnås.kunna Problem med styrsystemet omnämndes

tillorsak förseningar isom projektet. Enligt kommis-
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sionens uppfattning borde regeringen i sin redovisning
årunder och tydligare1986, 1987 orienterat1988 ha

riksdagen allvarligade enligtproblemom FMV:ssom
uppfattning fanns när det gällde utvecklingen styr-av

Samtidigt framhållassystemet. bör myndigheternaatt
bedömde specificeradeatt nås,prestanda skulle kunna
vilket kan ha tillmedverkat regeringenatt inte upp-
fattat justproblemen med styrsystemet särskiltsom
allvarliga och därför heller inte förmedlade tilldem
riksdagen. Kommissionen emellertid sammanfatt-anser
ningsvis regeringensatt redovisning till riksdagen av
projektets tekniska utveckling inte varit till-helt
fredsställande år.under dessa

årEtt efter det första haveriet lämnade regeringen i
198990:100 bil. utförligprop. 6 redogörelse fören

JAS-projektets tekniska status. Redogörelsen, som
svarade anspråk,högtmot ställda påbaserad FMV:svar
särskilda rapport efter haveriet.

FMV:s innehöllPVT och5 lika6 teknisk informa-goden
tion tidigare frånrapportersom FMV. Efter hand som
provflygningarna genomfördes, rapporterades att JAS 39
i nåddeflera avseenden bättre prestanda än speci-som
ficerats. Projektet föreföll utvecklas mycket väl under

period.denna Det kan noteras att anfördeFMV att de
ifel styrsystemet åtgärdatsorsakade haveriet hadesom

respektive att styrsystemet tillförlitlighet.haft god
frånBortsett vissa uppgifter i efterhand närmastsom

framstår pågrundade felbedömningar, kommis-som anser
sionen att rapporteringFMV:s projektets tekniskaav

årenutveckling under efter det första haveriet har
varit tillfredsställande.

Regeringens redovisning årfr.o.m. projektets1990 av
tekniska utveckling ansluter nära till positivaFMV:s
rapportering. Enligt kommissionens uppfattning har re-
geringens redovisning till riksdagen projektets tek-om
niska utveckling tidunder denna varit tillfreds-
ställande.
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Även frågai ekonomi och kostnader har FMV, ochCFVom
ÖB frånutförligt.rapporterat Redan hösten be-1985

utvecklingsarbetetdömde att blivitFMV för IG JAS
dyrare än förkalkylerat. Detta upprepades störremed

årentydlighet därefter. iFörst regeringens redovis-
ning till riksdagen i januari anmälde emellertid1988
försvarsministern att IG underskattatJAS kostnaden.

tvådelserieFör vissaoch anfördevapensystem för-
svarsministern priset inteatt ännu säkert kunde fast-
ställas. prisökningarEventuella i framtida beställ-
ningar enligtskulle dock försvarsministern inomtäckas
projektets ram.

höstenI PVT 4 anmälde1988 indike-FMV att IG JASav
priser tvårade låg långtför delserie över det av-

talade takpriset. ocksåI 198889:80 redovisadesprop.
utförligt kostnadsökningen två.för delserie JAS-ramen
skulle behöva höjas miljardermed 7-8 kronor. Försvars-
ministern konstaterade att underlaget visade kraftiga
kostnadsökningar.

särskilda årI FMV:s rapport och1989 198990:100prop.
bil. behandlades6 ekonomi och kostnader utförligt och

Ävendetaljerat. i följande från ÖBrapporter FMV och
till regeringen i regeringenssamt redovisning till
riksdagen bildgod JAS-projektets ekonomiskagavs en av
utveckling och de kostnadsstegringar påhöll attsom
inträffa. ekonomiska villkorenDe årför beställningen

tvådelserie1992 påomfattningensamt höjning-av m.m.
i anslutning sålundaJAS-ramen härtill haren av före-

bådats i myndigheternas rapportering regeringensoch
redovisning till riksdagen.

Enligt kommissionens uppfattning myndigheternashar
redovisning till regeringen projektets ekonomiskaav
utveckling varit tillfredsställande.

Möjligen någotkan tyckas regeringenatt fördesent
myndigheternas bedömningar kostnadsstegringarna förav
projektet vidare till riksdagen. IG JAS kontraktsmäs-
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åtagandesiga gjorde det emellertid knappast lämpligt
för regeringen tidigareatt offentligt förutskicka
sannolika kostnadsöverskridanden. praktiken förelågI

förhandlingssituation mellanen staten och IG JAS.

får,Mot denna bakgrund enligt kommissionens uppfatt-
ning, regeringens redovisning till riksdagen av pro-
jektets framtida kostnadsutveckling varithaanses
tillfredsställande.

återkommerKommissionen i kapitel frågortill8 denom
ekonomiska för JAS-projektet.ramen
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4 FLYGPLANETS UPPGIFTER OCH

TEKNISKA EGENSKAPER

kapiteldetta beskrivsI olikade operativa uppgifter
avsågsJAS 39 kunna lösa och de tekniskasom avväg-

ningar dessa uppgifter medförde i flygplanets utform-
ning. olikaDe kraven ledde tillfram beslutet göraatt

instabiltflygplanet i underljudsfart. Kritiska svenska
påsynpunkter flygplanets utformning samt utländska er-

farenheter instabila redovisas.flygplanav Avslut-
ningsvis kommissionenpresenterar sina iakttagelser när

gällerdet möjligheterna att utveckla ett styrsystem
för JAS 39.

4.1 Operativa krav

Stridflygplan har varitofta utformade för att utföra
antingen jakt-, attack- eller spaningsuppgifter. Möj-
ligheterna att utnyttja de enskilda flygplanen för
olika uppgifter har främst tekniska varitskälav
begränsade.

studier lågDe till grund försom JAS-beslutet pekade
på att flygstridskrafterna i framtiden behöver kunna
lösa i stort sett uppgifter tidigare.samma Stu-som
dierna visade även att möjlighet att använda flyg-en
förbanden för olika operativa uppgifter väsenligt ökar
den operativa handlingsfriheten. Mångsidigt användbara

sådanaflygplan handlingsmöjligheterger angri-att en
påtvingas väsentliga såvälrestriktionerpare under

planering under genomförande operation.som av en

Ekonomiska gjordeskäl det nödvändigt hållaatt nere
anskaffnings- driftkostnadernaoch för flygplanet.
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måste litet.Detta därför Samtidigt kravet attvara var
flygplanet minstskulle ha lika goda prestanda och
kunna bära lika stor Viggen.vapenlast som

Flygstridskrafternas tre huvuduppgifter beskrivaskan
på följande sätt.

Luftförsvarsugpgiften

samverkanI med luftvärnet jaktflygetskall kunna för-
hindra fårangriparenatt luftherravälde över ioch

vårtanslutning till territorium.

ocksåJaktflyget försvåraskall kunna flyginsatser mot
vår vårabefolkning, vårasamhällsfunktioner och total-
försvarsresurser. vårtidUnder den pågårmobilisering

vårskall motverkan angriparensmot flyginsatser kunna
kraftsamlas.

Jaktflyget skall begränsa den angriparensdel av
på vårtstyrketillväxt territorium skersom genom

försvåralufttransport samt angripares flygunderstöden
sina markstridskrafter.av

Vidare skall eget luftherravälde kunna skapas främst
områdeninom och under skeden är operativt väsent-som

liga för oss.

Jaktflyget kompletteras med iluftvärn form kanonerav
och tillrobotar har uppgift viktigaförsvaraattsom
mål mot luftangrepp.

Attackugpgiften

Attackflyget skall kunna begränsa anfallskraften hos
den del angriparens sjötransporterade förbandav som

säkra vidbrohuvuden kustinvasion. Vidareavses en
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angriparensskall sjöstridskrafter vårai angränsande
farvatten kunna bekämpas.

ocksåAttackflyget försvåraskall kunna angriparesen
markstridskrafters anfallsrörelser och omgrupperingar

försvårasamt angripares ledning, understöden och
underhåll sina markstridskrafter.av

spaningsupggiften

Spaningsflyget skall kunna övervaka och följa angripa-
fartygsrörelser i olikade operationsområdenarens och

underlag för tidpunkter,att bedömage positioner, an-
tal fartyg olika slag, kurser, farterav sannolikoch
verksamhet. Vidare skall förberedelser, tidpunkt, an-
griparens målstyrka möjligaoch för kust- eller luft-
invasion registreras.kunna

Spaningsflyget ocksåskall kunna klarlägga omfattningen
angripares stridskrafterav i anslutningen till gräns-

invasion ioch brohuvuden lokaliseraatt ochgenom
identifiera stridskrafter, kraftsamlingsriktningar,
underhåll och omgrupperingar.

Slutligen skall taktiskt underlag inhämtaskunna för
disposition våra stridskrafter lokaliseringav genom av

målbl.a. i hamnar och flygplatser, radarstationer,
kommunikationer, stabsplatser, underhållsinstanser,
artilleriställningar och robotställningar.

I fred har flygförbanden viktiga uppgifter i incident-
beredskapen. neutralitetssituationI en skall främst
jaktflyg hindrakunna iparterna konflikten att använda
svenskt luftrum.
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4.2 Krav JAS-systemetpá

kvalitativa på ingårDe krav iJAS-systemet, densom
materielorienterade tekniska målsätt-ekonomiskaoch
ningen i målsättningen,och den förbandsorienterade

årfastställdes värderingefter1981 hotbildmot den
tilllegat studierna.grund för För t.ex. luftför-som

svarsuppgiften på vilken höjd vilkenoch medangavs
fart angripare antogs komma att vidsom en operera
sekelskiftet. Vidare förutsattes det hotbildenatt
skulle kunna komma iatt ändras början 2000-talet,av
vilket påställde inbyggdkrav utvecklingspotentialen
hos JAS-systemet för mötaatt hot.nya

Målsättningarna innebär balansgång mellan de kraven
uppgifterna för ett ställerJAS-systemsom och de

begränsade ekonomiska tillgängliga.resurser som var

målsättningarnastyrande iDe delarna främstvar
följande.

Luftförsvarsuppgiften kräver med hänsyn till hot--
bilden överljudsprestanda.goda

behöverJAS ha verkansmöjlighetergoda ett- genom
målupptäcktbra och störfast mål-försystem och

inmätning samt ett system för att snabbt och
överskådligt informationpresentera och order
från påledningsorgan marken.

Flygplanet behöver utrustas med med bra- vapen
förmågaverkan, ha att bära stor vapenlast, ha

räckvidd,god ha avvägda fart- och manöverpre-
standa, ha goda flygegenskaper möjlighetoch att
på tid mångakort utföra uppdrag.

iVapen skall stor utsträckning medge avfyrning,-
på avstånd från mål.försvaratett
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Flygplanet skall vidare ha ett bra varnings--
och motmedelssystem svårupptäcktsamt medvara
radarspaning, ögonspaning infrarödoch spaning.

skallJAS möjlighetergoda till skyddges- genom
spridningsmöjligheterde finns i Bas 90-som

systemet kompletterat med start- landnings-och
möjligheter på vägar. klargöringstiderKorta
skall möjliga imed huvudsak värnpliktigvara
personal.

Möjligheten till rimligaatt kostnader moder--
nisera iJAS takt med hotets utveckling bevakas

påkrav förutseende konstruktion,genom tillräck-
liga utrymmen i flygplanet.m.m.

Kostnader drift underhållför och skall-
N minimeras.

4.3 Ekonomi och upphandling

operativaDe systemkraven bearbetades tillFMV tek-av
niska isystemkrav huvudspecifikation fören JAS-syste-

lågmet. tillDenna grund för anbudsinfordran ut-som
sändes till den flygindustrinsvenska tilloch ett
antal utländska leverantörer. De Generalsenare var
Dynamics F-16, Mcnonnell Douglas F-18 och Northrop
F-SS.

Samtliga utländska alternativ till påbyggdeJAS redan
utvecklade flygplan, och tekniskade anpassningar som

frågaskulle ikomma relativt begränsade jämförtvar
med nyutveckling ett svenskt flygplan. Förav att öka
projektsäkerheten i det svenska alternativet genomförde

industrisvensk årenunder 1980-1982 omfattandeen
definitionsfas. Staten industrinoch delade kostnaderna
för detta arbete.
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konkurrenssituation förelågGenom den mellan desom
olika utländska leverantörerna och det svenska alter-
nativet naturligtdet att staten valde attvar upp-
handla till pris.JAS fast projekt-Trots den lägre
säkerheten i det svenska alternativet vidhade IG JAS
de kontakter föregick anbudsinfordran indike-FMV:ssom
rat att beredd att tillofferera pris.JAS fastman var
Detta förutsatte dock industrin fåatt skulle ansvaret
för utveckling upphandlingJAS och erforderligaav av

frånundersystem frånutlandet. Undantag ansvaret för
upphandling undersystem behövde dock göras för kom-av
munikationssystemet, och motmedelssystemet samtvarnar-
för aktuella Dessa system skulle anskaffasvapen. av
FMV, IG JAS skulle integrationenför imen JAS.svara

omfördelningDenna ansvaret mellan ochFMV svenskav
industri för utveckling ett flygplanssystem inomav

innebarlandet ändringstor och ansvarsför-en en ny
delning mellan industrin.staten och förutsattesFMV

påkraven flygplanets egenskaperange och prestanda och
därefter kontrollera att kraven tillverk-uppfylldes av

långtDetta passivare änaren. roll vadvar FMVen
ispelat tidigare flygplansanskaffningar.

Efter utvärdering olikade alternativen tecknades,av
tidigare nämnts, avtal Industrigruppenmedsom JAS AB

IG JAS utveckling tillverkningochom JAS 39av
Gripen.

För utveckling anskaffningoch JAS-flygplan140av
inklusive underhållsutrustning,erforderlig vapen,

utbildningshjälpmedelmotmedel, årtillfram 2000m.m.
fastställdes efter förhandlingar påekonomisken ram ca

miljarder25 ikronor pris- och valutaläge första kvar-
talet Vidare1981. kostnadsutfallet femårs-var per
period avpassat hänsyn tillmed möjligheterde som

inplanerafanns att iJAS-systemet flygvapnets program-
plan.
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4.4 Teknisk avvägning

tekniska huvudspecifikationenDen är omfattande. Kraven
är månganaturliga iskäl fall motstridigaav och har
förutsatt omfattande optimeringsanalys innanen den
slutliga utformningen och systemlösningen konfigura-
tionen för flygplanet kunnat fastställas. krävsT.ex.
goda överljudsprestanda för att klara ihotet luftför-
svarsuppgiften samtidigt påstora krav ställs för-som
mågan att bära tung vapenlast för attackuppdrag.

Låga anskaffnings- driftkostnaderoch uppnåskan med
litetett flygplan. Den totala kostnaden över ett flyg-

livslängdplans är nämligen starkt relaterad till dess
Ävenstorlek vikt.och önskemål låg signatur, dvs.om

svårtatt det skall att upptäcka flygplanet visu-vara
ellt, med radar infrasensorer,eller med tillgodoses
till stor del flygplanet är litet. utgångspunktom En

att det flygplanetvar skulle Viggenshanya 37 halva
vikt och att kostnaderna skulle tvåmotsvara tredje-
delar Viggens.av

Huvudspecifikationen ställer krav att JAS 39:s flyg-
prestanda skall bättre än Viggensvara och minstatt
lika stor vapenlast ska kunna bäras. innebärDet höga
krav avseende fart, acceleration, manöverförmåga och
driftsekonomi i fartområdet,hela samtidigt övrigasom
krav skall tillgodoses. viktigtEtt påexempel de se-

kraven är anpassning tillnare vägbassystemet med krav
på goda egenskaper vid landning utrullningoch och krav
på att flygplanet skall oberoende yttre kraft-vara av
försörjning under klargöring. Till detta påkommer krav
automatkanoninstallation. Alla olika påver-dessa krav
kar i varierande grad konfigurationen.

Under förstudierna till 39-projektetJAS övervägdes
många olika konfigurationer. Studierna ledde slutligen

tvåtillfram huvudalternativ, nämligen ett deltaflyg-
plan nosvingemed och ett konventionellt stjärt-mer
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bådaflygplan. För alternativen förutsattes ett elek-
triskt viss instabilitetstyrsystem ioch underljuds-
fart.

Studieresultaten visade att mot bakgrund den samladeav
kravbilden nosvingeflygplanet såvälföredraattvar av
tekniska ekonomiska skäl. börDet dock noteras attsom
ingen speciell egenskap avgörande slutligaför detvar
valet. sammanvägningDet för- och nackdelarnavar en av

fällde utslaget.som

stabilt måttligpilvingeflygplanEtt med svepning och
ett väl uppnåutformat klaffsystem ikan allmänhet
högre lyftkraftskoefficent, lägre landningsfart och
bättre svängprestanda än ett deltaflyqplan vägersom
lika vingstorlek.mycket och har samma

emellertidOm deltaflygplanet förses nosvingemed en
kan skillnadendock till stjärtflygplanett minskas
avsevärt. Till deltavingensdetta kommer vikt-stora
och volymfördelar aerodynamiskasamt fördelar vid
överljudsflygning. i underljud instabiltEtt flygplan

i överljudflyger anfallsvinkelmed lägre planets
förhållandevinkel i till rörelseriktningen än ett

stabilt motståndflygplan. Lyftkraftsberoende direktär
tillrelaterat förhål-anfallsvinkel.flygplanets Detta

specielltlande medför vid manövrering i Överljudsfart
motståndsvinster är betydande. Reducerad grundsta-som
bilitet förbättrar ett flygplans iflygprestanda alla

Manöverförmåganavseenden. förbättras liksom ochstart-
landningsprestanda påbränsleförbrukningen.och Kraven

överljudsprestandagoda luftförsvarsuppgiftenför i
krig bedömdes bäst uppfyllas deltakonfigurationmed en

nosvingemed negativ stabilitetoch med i under-en
ljudsområdet.

inteär möjligtDet för självförare att kontrolleraen
instabiltett flygplan. För datoriseratdetta krävs ett

styrsystem där bl.a. givare,ett antal ochsensorer
ingår.servoventiler samtidigt stabiliseraFör att
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iflygplanet luften och ändra flygbanan enligt förarens
styrimpulser, krävs det att styrdatorn tillräckligthar
hög räkne- minneskapacitetoch möjliggör de snabbasom
beräkningar är nödvändiga flygning inomför helasom

fartområdethöjd- och flygenveloppen. beräkning-deI
måstegenomförs hänsyn tilltasar t.ex. desom rent

fysiska begränsningar finns i vinkelhastigheten isom
roderservona.

nåsyfte att tillräckligtI hög säkerhet i styrsystemet
valdes för digitaltJAS 39 ett elektriskt styrsystem

signalvägarmed tre likasåmed ett trekanaligt analogt
system Det valdes för vidattsom reserv. detsenare

ifel möjligtskall pilotenförprogramvaran attvara
klara hemflygning även vid ifel samtliga digitala
kanaler. flygning förhållandevisFör med det enkla
analoga systemet krävs dock att flygplanet är stabilt.

åstadkomsDetta dånosvingenatt frikopplasgenom och
således påverkarinte lyftkraften.

Ett elektriskt styrsystem har jämförtstora fördelar
med ett konventionellt hydraul-mekaniskt styrsystem.
Fördelarna är vikt,lägre enklare fysisk uppbyggnad,
större tillförlitlighet bättreoch utvecklingspoten-
tial. Systemet kräver dock fler reservmöjligheter för
bl.a. elförsörjning än ett konventionellt styrsystem.

Fördelarna med elektrisktett såstyrsystem är stora
sådantatt ett skulle ha valts, även valtom man en

konventionell konfiguration med stabiltett pilvingat
flygplan stjärtstyrverkmed i stället för den valda
konfigurationen för JAS 39.

När det gäller gjordesmotorvalet grundlig analysen
fåför att den bästa lösningen. tvåmotorkonfigura-En

tion bedömdes bättre säkerhet än enmotorvariant.ge en
ökadeDe utvecklings- driftskostnadernaoch två-för en

motorkonfiguration innebar sådandock att lösningen
inte kostnadseffektiv. intevar Den rymdes inomheller
den ekonomiska för JAS 39.ramen
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slutskedet stod valetI mellan förbättrad versionen av
från någotmotor Electric,General ochF404,en en

frånstörre kraftigareoch Whitney,motor Pratt PW
Utvärderingen visade1120. att F404 RMl2 uppfyllde de

taktiska tillkraven den lägsta kostnaden. JAS med39
PW hade bättre mål-1120 än iprestanda vad krävdessom
sättningen, någotkostnaden blev högre. RH12 bedöm-men
des det kostnadseffektivamest alternativet i för-som
hållande till kraven.

Valet olikamellan svårt.de motorerna varithasynes
inteDet bedömdes riskfritt höja iatt dragkraftenvara

så förhållandeiF404:an mycket till standardmotorn som
dåavsikten Vidareatt göra. fanns betydandevar oro

för påatt dragkraften visa sigskulle otillräcklig
sikt. ändålängre Valet stannade för dvs.RM12, F404.

När det gäller elektroniksystemet har detta utformats
för att kunna användas vid jakt-, spanings-attack- och

någon hårdvaruändringuppdrag utan i vidflygplanet
växling olikamellan de uppdragstyperna. Presentation

manövreringoch har även utformats för möjliggöraatt
för förare genomföra jakt-,att attack- ochen spa-
ningsuppdrag. Därigenom blir verkligtettJAS 39 en-
hetsflygplan.

viktenBl.a. för mångaatt skall begränsas, styrs sy-
datorteknik. underhålls-stem med Detta även lägreger

jämförtkostnader tidigaremed mekaniskaanaloga och
reglersystem. standardisering signalöver-Genom av
föring, apparatuppbyggnad och datorsystemen kan total-
kostnaderna utvecklingför nedbringas. Systemuppbygg-
naden medger även goda förutsättningar för iatt fram-
tiden införa funktioner integreraochnya nya vapen.

4.5 Synpunkter erfarenheteroch

fåsyfte att kommissionenI ett brett underlag har



55

inhämtat påsynpunkter och erfarenheter instabilaav
frånflygplan svensk och utländsk expertis.

4.5.1 Kritiska svenska synpunkter

Kommissionen inbjudithar adjungerade professorn sven-
RidderOlof att framföra synpunkter.

Ridder kritiskär till valet konfiguration förav JAS
39. Han stabiltatt ett stjärtflygplananser i viktiga

fåavseenden likakan goda prestanda instabiltettsom
nosvingeflygplan.

Ridder har för kommissionen redogjort för den aerodyna-
miska problematik instabiltett nosvingeflygplansom

JAS möter.39som

Ridder att för instabiltettanser nosvingeflygplan är
stor del roderverkan intecknaden av för att bemästra

instabiliteten. tillgängligaDen roderverkan tenderar
därför bliatt marginell vid höga anfallsvinklar i
underljudsfart.

Ridder ocksåbetonar att bakkantrodret även har funk-
tion skevroder. Skevroderutslagetsom överlagras i
princip på höjdroderutslaget. måsteMarginal finnas för
tillräcklig skevroderverkan höjdroderfunktionenoch får
inte äventyras användningen skevroder.av Vidareav
måste för instabila flygplan roderservona kapablavara
att stabiliseringsytornage mycket höga rodervinkel-
hastigheter.

Sammanfattningsvis Ridder instabilaattanser nosvinge-
flygplan erbjuder hel del aerodynamiskaen och andra
flygtekniska utmaningar. De prestandamässiga fördelarna
är inte lika tydligt skönjbara. Till detta kommer ide
praktiken väl dokumenterade problemen med utvecklingen



56

ett flygsäkerhetssynpunkt acceptabelt styrsystemav ur
också användarvänligt.ärsom

Kommissionen inbjuditäven Erikhar tekn. dr Bratt att
redovisa synpunkter.

instabilt följandeBratt att ett flygplan haranser
nackdelar.

noshöjande instabiliserandeflygerDet med ett-
moment.

elektronisktEnbart ett styrsystem kan användas.-
möjlig.ärIngen reserv

inteStyrspaken kan höjdrodret.förbunden medvara-
Vid låganfallsvinkelhög och fart kan roderutslaget-

bli förbrukat.
uppstårvissa höjdstyrningenfelom kan sättas ur-

funktion.
Även inget finns in ifel kan planet kommaom en-

okontrollerad rörelse.

stabilt pilvingeflygplanBratt att bättreett äranser
instabiltän nosvingeflygplan iett de flesta avseen-

den.

4.5.2 Utländska erfarenheter

Kommissionen inbjudit amerikanskahar företrädare för
myndigheter och företag, har erfarenhet utveck-som av
ling instabila stridsflygplan, sinaredovisaattav er-

påsinfarenheter lämna konfigurationoch JAS 39:5syn
m.m.

amerikanskade KirstenAv experternas m.f1. redo-
framgårgörelse ibl.a. Förentaatt Staterna harman

liknandehaft problem vid utvecklingendem med JAS 39
t.ex. Rymdfärjan.F-16, YF-22, ochF-117, C-17 Deav

metoder används för förutsägaatt ett flygplanssom
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flygegenskaper inteär precisa. Problem bör därför
förväntas uppträda under flygutprovningen. Flygegen-

måsteskaperna optimeras utprovningen.under De flesta
amerikanska flygplan har krävt betydande modifieringar
i styrsystemet under flygutprovningen. modernaDe
stridsflygplanen har tre- eller fyrkanaliga elektriska
styrsystem mekaniskutan reserv.

amerikanskaDe experterna att JAS har39 kon-anser en
figuration liknar den moderna amerikanskasom flyg-som
plan har. aerodynamiskaDe ocksåliknaregenskaperna
dem hos t.ex. X-29, YF-22, ochX-31 F-15 STOL. Styr-
systemets uppbyggnad utformningoch liknar också den

används i amerikanska stridsflygplan.som

amerikanskaDe experterna att bliJAS kan39 ettanser
effektivt stridsflygplan. De att JAS 39anser numera
har utmärkta landningsegenskaper. Några grundläggande
tekniska finnsproblem inte i JAS 39. Styrsystemet be-
höver dock Någonförbättras. genomgripande ändring är

inte frågandet räckerDet med ganskaom. enkla änd-
ringar i styrlagarna. amerikanskaDe experterna betonar
att Saab bör anlitaMA utländsk hjälp för att komma
till återståenderätta med Ävenproblem. förbättringar

styrspaken bör övervägas.av

Kommissionens sekreterare har besökt brittiska och
amerikanska myndigheter för inhämtaatt påderas syn
utveckling dåmoderna, och särskilt instabilaav
stridsflygplan.

Vid samtal med företrädare för bl.a. det brittiska för-
svarsministeriet Ministry of Defence, Procurement
Executive framkom bl.a. följande.

De första försöken med instabiltett flygplan gjordes i
början 1980-talet medav Jaguar ursprungligensom var
stabilt gjordes instabilt imen försökssyfte.som Pro-
grammet lyckosamt någraochvar problem uppträdde inte.

årMellan 1983 och gjordes1990 flygningar med EPA som
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ett försöksflygplan för Mycket begränsadeEF 2000.var
tekniska Utformningenproblem uppträdde. ett styr-av

instabiltförsystem ett flygplan är mycket kom-en
plicerad uppgift. särskiltgällerDetta styrlagarna.

visat sigDet har synnerligen tidskrävande attvar
Validera in-styrsystemet. främsta fördelarnaDe med
stabila flygplan är bättre aerodynamisk effektivitet i
Överljudsfart och förbättrad imanöverbarhet under-
ljudsfart.

Vid samtal med företrädare amerikanskaför det flyg-
Air Materielvapnet U.S. Force Command framkom bl.a.

följande.

amerikanskaDet amerikanskaflygvapnet och flygplan-
tillverkare har instabilaavsevärd erfarenhetnumera av

på sådanaflygplan. Exempel flygplan är F-16, F-15
svårSTOL, YF-22, F-117, och ärB-2, X-29 DetX-31. en

uppgift Ändåinstabilt stridsflygplan.att utveckla ett
framgångs-amerikanskahar flera flygplanstillverkare

sådanarikt kunnat verkligabygga plan. Det problemet
sådana på påverkamed flygplan är att rätt sätt roder-

funktionenytorna och att balansera ihos alla delar
Utvecklingenstyrsystemet. ärstyrsystemetav en

iterativ mångavanligen ändringaroch behöverprocess
igöras utvecklingenstyrsystemet under förstaoch den

tiden i förbandstjänst. vinnsfördelar medDe som
instabila luftmotstånd,minskatflygplan anges vara

manöverförmåga.vikt,lägre räckviddlängre och bättre
Dessutom kan okonventionellett flygplan med aerody-
namisk konventionellaform stealth flygegen-ges

vinsterskaper. görs instabil konfigura-medDe som en
tion risker finns.uppväga deanses som

4.6 Kommissionens iakttagelser

nåFör maximalaatt behöver stridsflyg-prestanda ett
speciellt uppgiftplan utformas för den det skallsom
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lösa. är emellertidDet vanligt stridsflygplanatt
såkonstrueras de vissaatt med begränsningar kan

utföra även uppgifterandra än huvuduppgiften. Maximala
iprestanda dåett förmånavseende till föruppges

tillräckliga iprestanda ett annat önskvärt avseende.

Kännetecknande för är påJAS 39 att flygplanet ett
fullgott sätt skall kunna lösa ett olikaantal upp-
gifter, vilka och ställer påsärskilda kravvar en
flygplanet. Exempelvis förutsätter luftförsvarsupp-
giften att flygplanet har goda överljudsprestanda och

manöverförmåga.mycket god För klaraatt attackupp-
giften behöver flygplanet konstruerat för attvara
kunna bära tunga laster. Spaningsuppgiften i sin tur

långkräver räckvidd långoch på lågflygtid, ofta
höjd.

Mot bakgrund kraven stannade valetav flygplanskon-av
figuration vid ett deltaflygplan nosvinge.med Detta
bedömdes bäst tillgodosekunna mångade olika påkraven
flygplanet. nåFör att avsedda gjordesprestanda flyg-

instabiltplanet i underljudsfart. avsågsFlygplanet få
goda iprestanda olikade uppgifter skall kunnasom
utföras.

Kommissionen intehar anledning diskuteraatt det val
konfiguration gjordes årav för tiosom sedan. Det sak-

i dag någonbetydelsenar konfigurationom kanskeannan
hade kunnat likvärdiga eller bättrege iprestanda
vissa avseenden. Däremot är det avgörande betydelseav
för kommissionen den valda konfigurationen in-om med
byggd instabilitet kan bedömas tekniskt realiser-vara
bar inom den ekonomiska JAS-ramen. Flygplanets stabili-
tetsegenskaper och det för dess funktionsduglighet så
viktiga styrsystemet behandlas därför i följande.det

Att flygplanet instabiltär i underljudsfart innebär
att dålyftkraftscentrum ligger strax framför flyg-
planets tyngdpunkt. Det betyder att flygplanet strävar
efter höjaatt eller sänka För att dennanosen. perma-
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korrigerasnenta kraft skall fördvs. att flygplanet-
stabiliseras i längdriktningenskall behöver roder--

i vingens sånosvingenytor bakkant eller ställas att
intedenna kraft tippmomentmotverkas. detta kor-Om

på någonrigeras kan flygplanet isekund komma ett
Ävenokontrollerbart tillfälligaläge. vindbyar som

underifrån,träffar flygplanet stärker noshöjandedet
på ocksåsjälvförstärkandemomentet ett sätt och detta

måste korrigeras. överljudshastighet ärI flygplanet
dådäremot stabilt, eftersom lyftkraftscentrum skjuts

bakåt och kommer att tyngdpunkten.passera

Anpassningen stabiliseringen till olikabl.a. flyg-av
lägen störningaroch sker, nämnts, snedställ-som genom
ning såledesnosvingeroder och behöveroch skeav
löpande och intemycket snabbt för att planet skall

ikomma ett okontrollerat läge. är nödvändigtDet att
stabiliseringdenna flygplanet utförs ett dato-av av

riserat datoriseradestyrsystem. Samma styrsystem skall
pilotensomvandla tillspakrörelser roderkommandon.

signalerna ändamåltillhar stabiliseraatt flyg-som
måste integreras frånplanet signaler pilotenmed som
tillsyftar manövreraatt flygplanet. sig-samladeDen

påverkanalen viaskall sedan hydraulsystemet rodrens
vinklar. automatiseraderoderytor används förSamma den
stabiliseringen ioch för manövrar höjd-, roll- och
girled.

datoriseratEtt styrsystem är ett mycket komplext reg-
ingårlersystem. signalerI systemet bl.a. styrspaken,

från frånsignalerstyrspaken, ochsensorer sensorerna,
datorer, styrlagsprogram signalerna, sig-bearbetarsom

tillnaler servoventiler, ett hydraulsystem samt slut-
ligen roderrörelser och roderytor. Alla dessa komponen-

måstepilotenter och harmonisktsamverka för att flyg-
fåstabiliserasplanet skall och goda flygegenskaper.

årandra länder har datoriseradeI under styr-senare
system kunnat instabila stridsflygplan.utvecklas för
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härpåExempel är i FrankrikeRafale samt F-16, F-117,
iYF-22, X-29 och X-31 Förenta Staterna. liggerDet

således inom teknikens möjligheternuvarande att ut-
välfungerandeforma datoriserade in-styrsystem för

stabila stridsflygplan. myndigheternaDessutom ihar
dessa länder uppenbarligen att fördelaransett de som
instabila flygplan erbjuder motiverar de kostnader och
risker svårigheternatekniskade medför. finnssom Det

påäven exempel stabila stridsflygplanatt imed och
sigför goda vidareutvecklatsprestanda har gjortsoch

instabila för förbättraatt prestanda. Mic-29MRyska
sådana.och ärSu-35

utländska tillverkarnaDe successivthar i olika flyg-
införtplantyper svårareoch allt teknik. Problemenny

i varje steg har behärskats innan ytterligare steg
tagits. IG JAS och Saab däremotMA tar med JAS ett39
antal steg vart och ett representerarsom avsevärd tek-
nikhöjd. Viktiga steg utgörs instabiladen platt-av
formen, lilladen styrspaken, elektriskadet digitala
styrsystemet, rörligaden nosvingen svåraoch de styr-
lagarna. Härtill kommer behovet att utforma en avance-

valideringsmetodikrad Ävenför styrsystemet. utanför
styrsystemet har betydelsefulla tekniksteg tagits,
t.ex. omfattande användning kompositmaterial.genom av

förseningarDe iuppkom projektet före det förstasom
haveriet ihängde särskilt stor utsträckning medsamman
svårigheter att utveckla tvåstyrsystemet. haveri-deI

inträffat ocksåmed JAS har skildaer som 39 brister i
styrsystemet bidragit. Enligt kommissionens uppfattning
har svårigheterIG JAS underskattat de är förenadesom
med att utveckla välfungerandeett datoriserat styrsys-
tem för instabiltett stridsflygplan Gripen.JAS 39som

två haverierDe inträffat har tvingatsom Saab attMA
från grunden granska utformningen bl.a. styrsyste-av

Åtgärdermet. vidtagitshar för att söka förebygga ett
upprepande just de felfunktionerav medverkat tillsom
haverierna. Det kan emellertid, enligt kommissionens
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uppfattning, inte förutsättas att alla problem med
styrsystemet frånär lösta. Erfarenheterna andranu
länder talar för ytterligareatt anpassningar kommer
att behöva göras utvecklingsarbetetunder och under
förbandstjänsten optimeraför att flygegenskaper och
flygsäkerhet allteftersom vinns.erfarenheter

ochI med att är instabiltJAS 39 ett flygplan saknas
varje förutsättning för plattformen ioch systemet

nå prestandamålstort att de fastställtsm.m. som av
statsmakterna, inte förmårstyrsystemet stabi-attom
lisera Kommissionen ifrågasätterflygplanet. inte de
tekniska möjligheterna att tillfredsstäl-utforma ett
lande styrsystem för ett flygplan med konfigu-JAS 39:5
ration. vårtErfarenheterna i iland och länderandra

emellertidtalar för svåratt det är mycket uppgiften
att utveckla ett välfungerande styrsystem.

När inleddeIG JAS avsiktenarbetet att styrsyste-var
met skulle utformas amerikansktett företag medav
dokumenterad erfarenhet och med uppdrag att utveckla
styrsystemet för likartadedet israeliska LAVI-flyg-
planet. projektSedan detta avvecklats blev det
amerikanska företagets mindre och Saab MAengagemang
fick själva överta större del arbetet med atten av
utveckla styrsystemet.

Enligt kommissionens uppfattning är lämpligtdet att
Saab iframdelesMA större utsträckning än för när-
varande samarbetar anlitarmed och expertis i andra
länder i den utvecklingenfortsatta valideringenoch av
styrsystemet. är ävenDet önskvärt att FMV bestäl-som

pålare stärker sin områdekompetens detta attgenom
anlita utländsk expertis. expertisutländskOm med er-

frånfarenheter utveckling valideringoch styrsystemav
anlitas, förbättras förutsättningarna iatt det fort-
satta undvikaarbetet ytterligare haverier orsakade av
ofullkomligheter i styrsystemet.

Utvecklingen tillverkningenoch delserie ettav upp-
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århandlades från1982 staten tillIG JAS ettav fast
pris. fickIG JAS ett stort när det gällde attansvar
utforma flygplanet väljaoch att underleverantörer. FMV
hade enligt insyn iavtalet verksamheten och skulle som
beställare och luftvärdighetsmyndighet kontrollera att
utvecklingen flygplanet svarade mot kravspecifika-av
tionen. några årUnder före det första haveriet var
relationerna mellan FMV och IG ansträngda.JAS hadeFMV

attsvårt få gehör för synpunkter verket fördesom
fram. Efter det första haveriet emellertiduppges
förhållandena ha förbättrats. Nya och närmare samar-
betsformer mellan industrin sålundaFMV och har intro-
ducerats. FMV har deltagit i arbetsgrupper inom defi-
nierade problemområden. vidareFMV har ställt resurser
till förfogande inom typarbetet. IG JAS centrala led-
ningsfunktion ocksåhar omorganiserats. Ytterligare
organisationsförändringar har genomförts inom Saab MA.

Under slutfasen kommissionens arbete har infor-av FMV
kommissionenmerat tillatt FMV beställareom som av

JAS 39 skall knytas amerikansk påexpertis flygegen-
skaper, utprovning styrlagar valideringoch så-av av
dana. vidareFMV att för längre tidavser anlitaen en

amerikansk inom områden.annan expert dessa Experten
skall till påknytas FMV konsultbasis och skall aktivt
arbeta inom den del JAS-projektetav utvecklarsom
styrsystemet.

FMV:Prov har för närvarande frånmed experteren grupp
amerikanska myndigheter. Denna inriktadärgrupp, som
på flygegenskaper, provmetodik ánalys,och kommer att
aktivt delta i den fortsatta verksamheten. Utbildningen

provflygare vid utländskaav skolor fortsätter.

samtliga provflygare och provingenjörer har nyligen
också genomgått utbildning i principernaen för styr-
lagarna i JAS 39. Detta har förståelsenökat för styr-
systemets funktioner.

saab informeratharMA kommissionen vidatt före-om
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bildas förtaget kommer att referensgrupp att varaen
vid utvecklingenstöd den fortsattaett JAS styr-av

ingår från amerikanskasystem. bl.a. experterI gruppen
frånmyndigheter brittisktföretag före-och samt ett

på konsultbasis anlitaSaab atttag. Dessutom kommer MA
styrsystemområdetinom iutländska den fort-experter

utvecklingensatta styrsystemet.av

kommissionendenna bakgrund bedömer börMot att det
möjligt tillfredsställandeatt utforma ett styr-vara

finns, enligt kommissionenssystem för DärmedJAS 39.
nå prestandamålbedömning, förutsättningar deatt som

vilkenförstatsmakterna har angett JAS-systemet. I
mål nås,olika kommis-grad kan antas behandlarsom

sionen i kapitel 8.
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MÄNNISKAN5 I FLYGSYSTEMET

föregående kapitel redovisadesI tekniskaraden
egenskaper och prestanda hos flygplanet JAS 39.
Människan, närmare bestämt ocksåflygföraren, är en

viktigmycket idel bådeJAS-systemet. Detta gäller
sådanflygföraren och dennes samspel med densom

tekniska utrustningen informationsflödeoch det han
möter, när han med flygplanet skall utföra ett uppdrag.

kapitel någradetta påI berörs förhållandetaspekter
mellan flygföraren tekniken ioch JAS-systemet.

5.1 Föraren i stridsflygplanet

moderna stridsflygplanI kan särskilja tvåfrämstman
nämligensystem, ett flygplanssystem och ett vapensys-

tem. bildarDessa system tillsammans med föraren ett
s.k. människa-maskinsystem. måsteMänniskan övrigtför
själv ett komplext system.ses som

långt frånsteget är de äldre stridsflygplanen till
dagens militära flygsystem. Människans iroll systemet

ocksåhar Frånförändrats. varitatt ha främst flyg-en
förare med enkel vapenutrustning haren den styrsom
flygplanet förvandlats till kvalificerad besluts-en
fattare.

militäraDen flygförarens arbetssituation ocksåhar
blivit komplex. Tidsförloppen ärmera Stridensnabba.
förs alltmer utanför det naturliga synområdet hjälpmed

instrument. förmågaFörarens på hårdasättsav prov.
skallHan tidspressunder och hot sortera och samman-
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kritisk informationomfattandeställa och och fatta
handla.beslut och

Människan hjärna begränsningar,hennesoch starkahar
informationnär gäller fatta rättdet att hantera och

Risk överbelastning finns. Försökbeslut. för mental
visar individuella variationer,med flygföraresatt, en

måttligarbetsprestation vid infor-försämras redan en
påmationsbelastning. sju objekt finnsän denOm mer

taktiska indikatorn inte tillfreds-lyckas längrehan
sina olika uppgifter.ställande klara den samladeOm

arbetsbelastningen blirmentala för försämrasstor,
prestationsförmågan förarenoch klarar varken att

flyguppgiftenfullgöra eller rättaatt fatta de tak-
tiska besluten. För att skall fungeraJAS-systemet
optimalt, nödvändigtär det förarensatt mentala

såarbetsbelastning i olika slag uppdragav anpassas
både skickligtatt han kan flyga fatta de rättaoch

taktiska besluten .

5 Föraren flygplanetoch

mellan flygförarensamverkan och flygplanet under ett
illustreras följandeuppdrag kan med förenkladestarkt

bild.

GD-Summum [DYNAMIK]MAT-WLYGPLAN

FÖRARE tPAKê--S SRNNESINTRYCK
INFO

OMGIVNING

avsiktenutformas ärNär flygplan attett nytt sam-
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verkan mellan olikade idelarna bilden skall opti-
så att föraren effektivt, säkertmeras, och med god-

tagbar komfort kan genomföra sitt uppdrag.

Flygförarens uppdrag kan innebäraytterst iatt en
krigssituation anfalla fientligtett kraftigtoch för-

mål.svarat Det betyder sådaniatt det situationen
finns riskstor misslyckasatt hanen med uppgiften och
själv omkommer inte flygplanet kan utnyttjasom till
sina prestandagränser. samtidigt gäller inteatt dessa
får överskridas så självförvållatatt ett haveri upp-
kommer.

Även när förhållandenade extrema i stridssituationen
inte är för handen, är kraven höga. Redan framförandet

flygplanet iav normalt störd situationen mer aktuali-
rad människa-maskinfrågor.serar en

Samverkan mellan föraren och flygplanet innefattar
bl.a. hur information frånöverförs flygplanet till
föraren, hur föraren bearbetar informationen och fattar
beslut påverkaroch hur föraren flygplanet.

För att föraren skall kunna fatta rätt måstebeslut han
få sin information snabbt, tydligt på sådantoch ett
sätt hinneratt han fatta rätt beslut och kan vidta

åtgärd.rätt Informationen till föraren avseende man-
övreringen nårflygplanet hjärnan viaav förarens syn,
hörsel, balansorgan och känsel.

Med uppfattas information frånsynen bl.a. instrument
indikatorer.och Vidare positionkan och horisontlinje

iakttas och andra flygplan kan observeras.

erhållsMed hörseln information från bl.a. trafik- och
stridsledning, andra flygplan varningsindikatoreroch
samt uppfattas flygplans- och motorljud.

Med balansorganen uppfattas bl.a. flygplanets läge och
acceleration.
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accelerationMed känseln upplevs skapas flyglägesom av
påaccelerationssvaroch flygplanets styrspakskomman-

don.

fåttsina sinnen informationen,När föraren skallgenom
således rationellahan bearbeta den och fatta beslut.

påverkas lång omständigheter,radDenna process av en
personlighet, sinnesstämning,bl.a. förarens hälso-

tillstånd, utbildning, träning, uppdragets karaktär,
ordergivning, fysisk arbetsbelastning,och mental ut-
rustningens ergonomi, dräktfunktion, kabintryckväder,

vibrationer.och

förmågaFörarens vidaremanövrera flygplanetatt beror
påbl.a. hur reglagen, t.ex. styrspaken, är utformade

hur intentioneroch dessa överför förarens till flyg-
planets länkarstyrsystem. mellan förarenDessa och

påverkas också informationflygplanet den förarenav
får via sina sinnen in-och hur föraren bearbetarav
formationen och manövrer.fattar beslut om

viktigtärDet reaktioneratt observera att föraresen
i kritiskoch beteende situationstressad eller kanen

i situa-annorlunda än vad ärde avspändvara en mer
tion. självfallet i stridssituationergällerDetta men
också i situationer uppgiftenandra där behöver lösas

särskild precision.med

Brister i informationsöverföringen till föraren kan
utgöra allvarligt flygsäkerhetsproblem. indi-ett Om

svårtolkadekatorerna är informationeneller kommer för
dålig,flyglägesövervakningensent eller är heltkanom

felaktiga tillåtnamanövrer göras eller den enveloppen
överskridas.

också påverkaBrister i t.ex. flygdräkten kan föraren
så förmåga påatt hans att kontrollera flygplanet ett

allvarligtsäkert sätt nedsättas.kan

Dålig anpassning imellan föraren för-och styrspaken
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hållande till flygplanet och ocksådess styrlagar kan
få allvarliga konsekvenser för flygsäkerheten.

fysiskadenOm och mentala påarbetsbelastningen
föraren vid vissa manövrar, it.ex. samband med start,
landning, roteflygning precisionsflygning,och blir för
stor, kan följden bli ett flygsäkerhetsproblem. I en

situationstressad ökar nämligen risken för felgrepp
felaktigaoch beslut.

5.3 Flygpsykologi och flygmedicin

miljöDen flygföraren skall iverka ställer stora krav
på både fysik och påpsyke. som exempel stressfaktorer
kan nämnas höga G-belastningar, informations-stora
mängder, värme, vibrationer, tidsförlopp,snabba mörker

dåligtoch väder, otillförlitliga sinnesorgan,egna
akuta hotsituationer och för taktiska avgöran-ansvar
den.

Flygplansystemens utveckling gjorthar stridsflyg-att
planen blivit allt enklare att manövrera. Däremot stäl-
ler vapensystem, operativ miljö, snabbhet, skilda upp-
dragstyper, taktiska överväganden och ledarskap allt

påhögre krav flygföraren. Utvecklingen bådai dessa
riktningar förstärks med JAS 39.

ansågsLänge stridsflygplansett effektivitet främst
fråga,teknisk ävensom en kunde konstateraom man att

vissa förare bättre än andravar och de överlevde fler
uppdrag. Efter hand visade sigdet emellertid att ett
stort antal flygförare inte kunde genomföra sina upp-
drag tillfredsställande påfrämst grund mentalaav
begränsningar olika slag.av

Efter andra världskriget infördes i Sverige ett psyko-
logiskt urvalförfarande frågai flygförare. Dettaom
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successivthar Lämplighetsbedömningarutvecklats. görs
utifrån påhelhetsperspektiv människan.ett Erfaren-nu

fråndragitsheter har haveriermängd tillbud.ochen
stegvisEn gör möjligturvalsmodell det för nästan

alla, slutligt till utbildningtas utsom nu som
stridspilot, fullfölja utbildningenatt med gott

mångaTidigareresultat. gallrades bort under den
inledande utbildningen.

årsökande på-Av 1 500 antas för att10-15ca per ca
börja militär flygutbildning i flygvapnet. Nästan alla

såledesdessa fullföljakan utbildningen tack denvare
goda urvalsmetoden.

Flygförarens uppgift påhar, nämnts, förändrats ettsom
påtagligt Frånsätt. varitatt ha främst manuellen
koordinator blivithar flygföraren ioperatör ett

tekniskt påkomplext kapacitet,system med krav hög
förmåga prioriteraatt kunna och intefatta beslut
minst tidspress.under stark

Följande främst psykologiska krav urvaletstyr bland de
tillsökande militär flygtjänst. Den tas ut skallsom

intellektuellaha goda resurser,-
sinnenha välfungerande varseblivning,och-

förmågaha rätt rationelltatt och tolka och bearbeta-
inkommande retningar,

förmågaha god sigföreställaatt längder, ytor och-
kroppar,

rörelseförmåga,ha god precisiondvs. snabbhet, och-
samordning,

förmågaha utföra samtidigtatt flera saker och ha en-
självtillit.sund

flygförares iEn egenskaper dessa avseenden skall
kännetecknas jämnhet. istor Mycket värdengodaav en

avseendenvissa tillåts således dåligainte kompensera
värden i psykologiskaandra avseenden. De urvalsmetoder
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förmåranvänds sållaeffektivtsom fram med depersoner
rätta egenskaperna.

Även inom utbildningen flygförare används psykologi-av
ska Tillkomstenmetoder. flygsimulatorer gjortharav

möjligtdet att studera samverkan mellan människa och
maskin och använda erfarenheterna i tränings- och ut-
bildningssammanhang. Utbildningen och träningen av
flygförare syftar bl.a. till att förarna störrege
medvetenhet sina mentala förutsättningarom egna och
begränsningar.

uppföljnings-I och utredningssammanhang, t.ex. efter
tillbud och haverier, uppmärksammas alltmer den s.k.
mänskliga faktorn. Därvid belyses bl.a. vilka mentala
förutsättningar människa har att lösaen den uppgift
hon är satt att lösa. påResultatet beror balansen
mellan uppgiftens krav och människans förutsättningar.
De erfarenheter vinns kan bidra till förbättrasom att
flygsäkerheten.

Höga krav påställs även flygförarnas fysik. flyg-Den
medicinska urvalsundersökningen innefattar bl.a.

mätning kroppsmått,av-
blodprover,-
test cirkulationsorganen,av-
test muskel-, led- och skelettfunktioner,av-
lungundersökning,-
test av syn,-
test hörsel- och balansorgan,av-
tandundersökning.-

När JAS införs39 behöver kraven i vissa undersökningar
påskärpas grund flygplanets ökadeav prestanda. Fram-

deles kommer vidare den periodiska fysiologiska trä-
ningen, förutom undertryckskammarprov, innefattaatt
utbildning och träning i humancentrifug för att flyg-
förare skall kunna klara de ökade G-belastningarna i
JAS 39.
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påockså satsningframtiden görasInför ökadenavses
träningmedicinsk föroch attförebyggande verksamhet

militäraminimera vällevnadssjukdomar flyg-hos de
bättre rustade mötaför göra dem attförarna och att

ökade prestanda.JAS 39:5

5 Flygstridsdräkten.4

sådanastridsflygplan utsätts flygföraren förmodernaI
påfrestningar, ifysiologiska sambandbl.a. G-krafter

bli medvetslös hanmed branta svängar, att han kan om
flygstridsdräkt.inte skyddas avanceradav en

amerikanska svängprestandaharDet flygplanet F-16 som
vissa liknari sedanavseenden harJAS 39:s. F-16

råkat haverier,för antalslutet 1970-talet ut ettav
G-krafttill-tillhärledas snabbahar kunnat densom

förmågan behålla G-belastning underväxten högoch att
viss tid. förvar-Förarna förlorat medvetandet utanhar

risk inte till-ning. känd beaktadesDetta var somen
personligaräckligt vid utformning förarens skydds-av

amerikanskautrustning, G-dräkten. flygvapnetdvs. Det
utrednings-år forsknings-inledde därför ochett1986

påinriktat förarna ettarbete, är att kunna gesom
förbättrat G-skydd.

Även samprojekteteuropeiska franskaför det EF 2000,
hålleramerikanska flygdräkter medRafale och det YF-22

på utvecklas.motsvarande egenskaper att

Sverige vid forskningsanstalt FOAhar FörsvaretsI
årområdebedrivits forskning inom sedan ochdetta 1980

uppmärksammat problemet.det svenska flygvapnet har
särskiltJAS-projektet drivits dräkt-har ettInom

projekt.

amerikanska flygvapnet har dekontakter med detGenom
iamerikanska projekten utvecklats stortsvenska och
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årsett parallellt sedan 1986. Svenska forskare har
bidragit till det amerikanska projektet med veten-
skaplig tekniskoch kompetens, amerikanskaoch det
flygvapnet bidragithar forskningsresursermed och
förbandserfarenhet till projektet.det svenska

På grund dels motsättningar mellan forskare, delsav
bristande teknisk prestanda har humancentrifugen vid
Karolinska Institutet i årStockholm sedan 1989 ut-
nyttjats iendast begränsad utsträckning. ameri-Det
kanska flygvapnet har tillhandahållitutan kostnad
kvalificerad forskningsutrustning, bl.a. centrifuger,

fåttmot att det del forskningsresultaten.av

Det projektetsvenska har löpande granskats av en
flygmedicinsk referensgrupp med bl.a. fyra externa

frånexperter Universitet,Uppsala Karolinska Insti-
Linköpingstutet och Universitet. Samarbetet med det

amerikanska flygvapnet har även inneburit friståendeen
kvalificeradoch granskning projektet. Det svenskaav

och amerikanskadet projektet har kommit tillfram
tekniska lösning, nämligensamma heltäckande G-dräkten

med övertrycksandning är funktion G-belast-som en av
ningen.

flygförareDe provflyger JAS användersom 39 den nyut-
vecklade svenska dräkten. informationDen kommissionen
fått visar att dräkten ochFMV flygförarnaav med god
marginal bedöms klara de högt påställda kraven G-skydd
9 G. Förarna upplever emellertid att dräkten blikan
för när den används utanförvarm flygplanet en varm
sommardag. Dessa problem bearbetas inom projektet. För
närvarande övervägs vidareutvecklaatt sådräkten att
föraren, när vistashan utanför flygplanet, kan ta av
sig dräktens tryckblåsor, sitter i ettsom separatapar
G-byxor.

årUnder genomgå1994 dräkten deavses avslutande tjän-
påsteproven förband. Därefter typgodkända dräk-avses

ter tas tillfram förarna i den första JAS-divisionen.
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några år offentlig diskussion förtssedan har omen
påKritikflygstridsdräkten sättför mot detJAS 39.

bedrivitsvilket utvecklingsarbetet dräktensoch mot
Hildingegenskaper har förts fram professorav

Bjurstedt Hjort.försvarsöverläkareoch Hans
Kommissionen inbjudit redovisa sinadessa atthar
synpunkter.

personfrågorEnligt Bjurstedt motsättningar i letthar
årtill inte utnyttjatsedanatt ochFOA FMV 1989

humancentrifugen vid Karolinska Institutet. ställetI
utnyttjat i Förenta Staterna.har ochFOA FMV resurser

frånisolerat sig medicinskaFörsvaret har medvetet den
Karolinskavidsakkunskap längesedan byggtssom upp

föreslårInstitutet. hinderBjurstedt eventuellaatt
Institutetsutprovningsarbete i Karolinskaför fortsatt

frånså medi-Centrifug undanröjs JAS-projektetatt
påcinsk-fysiologisk säkerhetssynpunkt slutföraskan

lyckosamt sätt.ett

påEnligt Hjort centrifugproven gjortsdräktenhar med
sådant tillförlitliga inte kansätt slutsatseratt

bristerVäsentliga felfunktioner härledasdras. och kan
från nödvändigaofullständigt utförda eller attprov

myndigheterna i dräkt-hoppats över. fattatBeslutprov
frågan sådana sakfråganiär former att detagna under

påverkar negativtinte kan underbyggda ochanses vara
såväl dräktprojektet luftvärdig-genomförandet av som

otillräckligt Centri-flygsäkerheten. antalheten och
bristandei förunderlag luft-fugprov har resulterat

värdighetsgodkännande. enligt Hjort, all-Detta är, en
flygsäkerhetsfråga.varlig Karolinska Institutets cen-

anspråkitrifuganläggning bör ochsnarast tas sam-
institutets bör etableras.arbete med forskare

Både kritikBjurstedt Hjort riktar forsk-och mot
ningschefen vid Balldin.med. dr UlfFOA,

Hjort införanledning Bjurstedt anförtochMed vadav
kommissionenkommissionen i olika beslötoch dokument
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inbjudaatt berörda myndigheter m.fl. för att redogöra
påsinför saken.syn

omfattandeI föredragning haren chefer och andra an-
svariga tjänstemän påsamt frånexpert flygdräkteren

AirU.S. beskrivitForce hur utvecklingen och utprov-
ningen flygstridsdräkten genomförs.av

föredragningen framgårAv bl.a. följande.

Utvecklingsarbetet avseende den pågårsvenska dräkten
fortfarande, hittillsresultaten påmen tyder att ett

nåsmycket gott G-skydd iäven internationell jäm-en
förelse. påArbetet bedrivs vetenskapligt nivå.högen

inhemskGod kompetens internationelltoch samarbete
säkerställer detta. Lösningar finns för att komma till
rätta med komfortproblemen i dräkten.

nyligenEtt mellan försvaret och Karolinska Institutet
träffat avtal delat utnyttjande centrifugenom av ger
förutsättningar för förbättrat samarbete. Med de be-
gränsningar centrifugen har,som kan den användasnu
endast för enstaka utredningar två årOmm.m. avses en

centrifug tillräckligamedny prestanda itas bruk.
dåDenna skall användas för utbildningurval, och G-

träning, medicinska utredningar, forskning och ut-
provning.

Till kommissionen vidarehar inkommit frånskrivelseen
Armstrong Laboratory, Brooks Air Force Base, Texas, som
ingår i AirU.s. MaterielForce Command. denna skri-I
velse att den forskning,anges Balldin gäst-som som
forskare utfört, har genomförts i överenstämmelse med
accepterade försöksförfaranden påbaserade sunda
vetenskapliga principer. De resultat nåttBalldinsom
har bekräftats i studier gjorda mångai andra länder.
Det anförs att Balldin ytterst välanses vara
vetenskapligt kvalificerad. iHan det vetenskap-anses
liga samfundet vetenskapsman i världsklassvara ien
accelerationsfysiologisk forskning.
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dräktfrågan redovisas iKommissionens bedömning i
avsnitt 5.8.

5.5 Styrspak presentationoch

från olikaflygningar utförtsErfarenheter avsom
inneburitkategorier provflygare har att synpunkter

på påanförts styrspaken utformats ochb1.a. hur
viktiga människa-presentationsutrustningen. ärDetta

maskinfrågor.

inteutformning egenskaper är snävtStyrspakens och en
fråga, i viktigaergonomisk utgör flera avseendenutan

gränssnitt flygplanet. spakenett mellan föraren och
ividare iutgör del det komplexa styrsystemet JASen

utformningriktatsKritik spakens och39. har mot egen-
Olika konstruktioner prövats. Styrspakensskaper. har

utformning minska förarbelastning-förändras attavses
nåmöjligt för förarenoch för göra det attatten

precisionen i styrningen.bättre

vidinledande uppdragssimuleringarna och flyg-deI
arbetsbelastningenevalueringen vidarehar den mentala

på blivitföraren hög, alla samttrots att vapen
instal-varnings- inteännu haroch motmedelssystem

ändring programvarufunktioneni bedömslerats. Genom
belastningen Färgindikatorer kankunna reduceras. som

informationsinhämtning besluts-underlätta förarens och
stöd kan behövas.

Återföring5.6 erfarenheterav

inomUnder 1960-talet utvecklades flygvapnet ett rap-
porteringssystem för flygsäkerhetshändelser. Systemet

fånga itill misstagförarnas sambandsyftar att upp
sådanaflygning. misstagTillmed del är ettstoren
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uttryck bristerför i teknikens anpassning till män-
niskan och för brister i utbildningen.

innebärSystemet att förarna frivilligt rapporterar om
felgrepp misstagoch de igör samband flygning.med

påSystemet bygger att organisationen använder rap-
porterna endast till förebyggande flygsäkerhetsarbete.
Rapporteringsvilligheten är hög. Under 1960- och 1970-
talen lämnades år.5 000 rapporterca dag,I närper
antalet flygplan flygtimmaroch minskat,har ligger
antalet pårapporter knappt år.3 000 per

För att göra detta omfattande material hanterbart,
samlas irapporterna databas. Dessutom klassificerasen

i nivåer,de fyra nämligen haveri, allvarligt tillbud,
tillbud Ävenövrigt.och rekommendationer frånom
haveriutredningar uppmärksammas särskilt, ligger hela
detta underlag till grund för flygsäkerhetsåtgärder på
både kort långoch sikt. som exempel kan nämnas att
informationen i denna erfarenhetsbank verksamt bidragit
till utformningen förarkabinen instrumentenochav i JA
37, hasom mycket förarvänliganses kabin.en

Erfarenheterna ocksåhar använts vid projektering av
JAS 39 och utformningen detta flygplans kabin,av
spakar, knappar, instrument, indikatorer och presenta-
tionsutrustning.

komplementsom till detta rapporteringssystem finns ett
uppföljningssystem påbygger simulatorflygningarsom
och felgrepp i samband simulerademed nödsituationer.
Erfarenheter från detta system har bidragit till ut-
formningen automatiska nöd-av och varningsfunktioner i
JAS 39.

Mot bakgrund erfarenheter frånav rapporteringssystemet
prövas vidareutvecklaatt isystemet JAS för varning39
för kollision med marken mot ett automatiskt upptag-
ningssystem. Varningssystem för kollision i luften

Ävenstuderas. förbättrade hjälpmedel för föraren att
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i ochflygning molnvidkorrektomvärldenuppfatta
studeras.mörker

iakttagelserKommissionens5.7

den mestanvändskonstruktionen 39Vid JAS avance-av
giveninomtillgänglig för attfinnsteknik enrade som

godamycketflygplan medekonomisk ettskapa egen-ram
teknikens aktu-attbetyderDetprestanda.ochskaper

punktvis tangeras.gränserella yttersta

liksom deprestanda,ochegenskaper upp-Flygplanets
flyg-ställerlösa,skall kunnagifter systemetsom

prestationsgränser. Imänniskans ytterstainförföraren
överskrida dessa.riskerar han attvissa fall

effektivabli detsin skalli helhetJAS-systemetOm
nödvändigt attär deteftersträvas,stridsmedel som

iuppmärksammassituation i flygsystemetflygförarens
gå tilltänja ökadeTekniken attutsträckning. kanökad

förmåga effek-ochsäkertmänniskans attprestanda, men
svårare uppgifter underochtivt allt fler pres-utföra

begränsad.alltomständigheter är trotssade

utveckla JAS-föranvänts attharbeloppMycket stora
innehåller. Teckenteknik dettaoch denflygplanet

imänniskans rollpå i vissa avseendenfinns sys-att
förmåga harbehärska dettaatt upp-och hennestemet

utsträckning ochförhållandevis litenimärksammats
i projektarbetet.ganska sentdessutom

frånerhållasskall kunnaavsedda effektenFör denatt
uppfattning,kommissionensenligtär det,JAS-systemet

imaskinmänniska ochmellannödvändigt samspeletatt
utveck-i fortsattadetutsträckning uppmärksammasökad
använd-introduktion ochi medsambandlingsarbetet och

inte dettaförbandstjänst. Görsining flygplanetav
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blir sannolikt effektiviteten mindre riskenoch för
haverier kan öka.

dettaI sammanhang kan erinras möjligheterdeom som
det datoriserade styrsystemet erbjuder förhindraatt

åtgärder,att förarens it.ex. stressade situationer,
riskerar att föra flygplanet tillåtnautanför den
enveloppen ineller i ett okontrollerbart läge. Styr-
system med tolerans såvälen medger carefreesom som

visst måttett careless manövreringav utvecklas
inte minst pånumera, sikte hårtmed stressade strids-

situationer.

Kommissionen har funnit det nödvändigt gåatt i genom
vad förevarit dräktfrågan.som

Kommissionen kan konstatera att hållerför påJAS 39
att utvecklas flygstridsdräkten enligt myndighe-som
ternas och provflygarnas uppfattning väl uppfyller

påkraven G-skydd och även i internationelltettsom
perspektiv har goda egenskaper. tillfredsställelseMed
noterar kommissionen att svenska påforskare detta
område utvecklat ett kunnande åtnjuter högtsom

ianseende den vetenskapliga världen. Kommissionen
ocksånoterar att ett avtal träffats mellan försvaret

och Karolinska Institutet det framtida utnyttjandetom
humancentrifugenav vid institutet.

Kommissionen har inte funnit anledning ifrågasättaatt
det utvecklings- och utprovningsarbete med stridsdräk-
ten för JAS 39, utförts och försom närvarande utförs

försvarets myndigheter.av

SverigeI finns avsevärd samladen beteendevetenskap-
lig, psykologisk, medicinsk tekniskoch kompetens i
människa-maskinfrågor betydelse i sambandav med ut-
formning stridsflygplan.av Denna kompetens är spridd
till rad olika institutioneren och företag. påExempel
sådana är Flygvapnet, Försvarets forskningsanstalt,
Försvarets materielverk, Flygtekniska försöksanstalten,
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Tekniska tekniskahögskolan i Stockholm, Chalmers
Karolinska institutet, Universitet ihögskola,

Luleå,Linköping, iUniversitetet iHögskolanLund,
Ericsson ElectronicsSaab och RadarMA AB.

Enligt kommissionens finns anledninguppfattning det
målmedvetet målinriktat forsknings-att och öka och

nåutvecklingsarbetet ökad män-för kunskapatt om
förmåga påverkarniskans och hur denna hennes presta-

tioner i forsknings-börJAS-systemet. Syftet attvara
till bliarbetet skall medverka att kan väl-JAS 39 ett

människa-maskinsystem.fungerande Ett samlat program
för bördetta utformas.

ökade sigbehövas terDe kan obetyd-resurser somsom
påliga jämfört satsningar teknikorien-med görsde som

Likasåutvecklingsarbete projektet.iterat är kostna-
små förhållandei till vinsterderna ide göraskansom

ökad effektivitetform och ökad flygsäkerhet.av

Några områden framstår kommissionen självklaraför som
i intensifierat forsknings-ett för och utveck-program

Sådanalingsarbete. är informations-de rört.ex. som
överföringen till fysiskflygföraren, och mental
arbetsbelastning i olika situationer,uppdrag och

förhållande tillförarens styrspaken och styrsystemet
flygstridsdräktenssamt egenskaper.

forsknings- utvecklings-stor betydelse förAv och
arbetet utbildningenoch även för flygförare ärav- -

tillgång finns till kvalificerade simulatoreratt och
humancentrifuger.

ocksåKommissionen äratt det mycket be-storanser av
på någratydelse expertis iatt svensk fallvart s.k.

människa-maskinområden så högkan ha kompetens, atten
vidareutveckladen kan samarbetet och utbytet med ut-

ländska likartadeforskare möterm.fl., problem ochsom
frågeställningar.
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Kommissionen vill avslutningsvis måletbetona att inte
bör att skapa samlad ochvara sluten organisation.en
Samordningen bör i stället ordnas ettgenom program.

sådantettInom bör forskare institutioner frånoch
universitet, högskolor, industrin fåoch möjlighetFOA

påatt uppdrag bedriva forskning betydelse för attav
ocksåskall bliJAS 39 ett välfungerande människa-s.k.

maskinsystem.
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JÄMFÖRELSER6 MED ANDRA

FLYGPLANSPROJEKT

direktivenI att kommissionen i tillämpligaanges delar
jämförelserskall göra med flygplansprojekt i andra

länder, liksom tidigaremed flygplansprojekt i Sverige,
i motsvarande fas utveckling ochav utprovning. Kom-
missionen har funnit det relevantvara att belysa de
svårigheter projektandra mött,som främst degenom
haverier inträffat med flygplanensom i tidigtett
skede. Beskrivningar detta slag görs iav detta
kapitel.

6.1 Utveckling flygplanav nya

När ett nytt stridsflygplan utvecklas är avsikten att
idet väsentliga avseenden skall ha bättre prestanda

och egenskaper för de uppgifter förutses änsom be-
fintliga flygplan. så inteOm fallet, fanns intevore
anledning att lägga ned stora på utvecklings-resurser
arbetet och att ta de risker är förenadesom med hög-
teknologiska projekt.

Utgångsläget är att varje generation stridsflygplan
representerar det yttersta tekniken åstadkommakunde
vid den tidpunkt när utvecklingen genomfördes. I och
med att ett nytt flygplan nåskall bättre prestanda än
befintliga, måste teknik i vid bemärkelseny itas
anspråk.

Till saken ocksåhör att för stridsflygplan måste
eftersträvas extrema prestanda eller kombinationer av
prestanda, för att flygplanen med god tillchans fram-
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fientligamöta flygplangång kunna Utveck-skall m.m.
såledesinnebär intestridsflygplan baraling nyaav

isöks central delflygegenskapergoda denatt en av
också hög överlevnads-utan attflygenveloppen,s.k.

möjlighet till insatsi strid och mot hotsäkerhet nya
vidga enveloppensatt ytterstaeftersträvas genom

iförbättra flygegenskaperna dessaoch attgränser
områden.

SverigeiTidigare flygplan6.2

i Sverigestridsflygplan utvecklats efter andraDe som
inneburit aerodynamiskavärldskriget alla atthar nya

anspråk.teknologi successivt tagits iprinciper och ny
inneburit risker. pris, i haveri-Ett formDetta har av

anspråk,teknik tagits iden harorsakade nya somaver
fåttalltid betalas.

två speciellthaverierär typersammanhangdettaI av
haveriernaintressanta bakgrunden medmot JAS 39.av

utvecklingshaverier, sker medkallasDen ena, som
utvecklingenandra provflygplan underprototyper eller

typhaverier,kallasandra,flygplantypen. Den somav
påserieflygplan flygning förbandinträffar undermed

haveriorsak.specifikamed typproblem som

provflögs förstaFlygplan Flygande29 Tunnan, som
gången år teknologisktkännetecknades och1948, aero-

pilvingejetmotor, ochdynamiskt ettatt det hadeav
utvecklingshaverielektroniskt flyglägesinstrument. Ett

Mångamotorstörning.till följdinträffande typhave-av
anledningrier inträffade de flygegen-därefter med av
på brister ipilvingen och grundskaper gav avsom

påinträffandeflyglägesinstrumentet. förbandTotalt 30
tekniktillhaverier härledaskan den som an-nyasom

ivändes Flygande Tunnan.

gången årförstaprovflögsFlygplan 32 Lansen, som



85

kännetecknades1952, teknologiskt att ett full-av
ständigt hydrauliskt infördesservosystem i styr-
systemet. mekanisktEtt system fanns Tresom reserv.
utvecklingshaverier inträffade hängde medsom samman
den teknik användes inya Lansens styrsystem.som

Flygplan Draken,35 gångenprovflögs årförstasom
kännetecknas1955, aerodynamiskt att den har dub-av en

bel deltavinge och att den kan iflyga hög Överljud-
hastighet. Under utvecklingen inträffade inget total-
haveri. Under förbandsflygning däremot hittillshar
inträffat haverier25 kan hänföras tillsom Drakens
aerodynamiska särdrag. dessaAv har haverier18 upp-
kommit efter s.k. superstall-situationer.

Flygplan Viggen,37 gångenprovflögs årförstasom 1967
och isedan jaktversion år kännetecknas1975, tekno-
logiskt att det är ett deltaflygplanav med fast nos-
vinge och vinginfästning avviker frånen Drakenssom

påsamt att den marken kan bromsa med motorn rever-
sera. Under utvecklingen skedde ett haveri som var
relaterat till reversering. Ett andra haveri hängdesom

med reverseringsamman skedde med det första serie-
levererade Tvåflygplanet. haverier ledde till fall-
skärmshopp, tillett följdvarav motorstörningar. Enav
provflygare vådautlösningvidomkom katapultstolenav
på förhållandevismarken. Ett stort antal haverier i
förbandstjänst har orsakats problem med motorn,av som
ursprungligen avsedd för trafikflygplanvar harmen som
vidareutvecklats Viggen.för övrigtI har tre uppmärk-
sammade typhaverier inträffat, nämligen såde kallade
vingbrottshaverierna, tillledde längre tidssom en
flygförbud Viggen.med

6.3 Flygplanprojekt i andra länder

svårigheterBetydande föreligger fåatt del erfaren-av
frånheter utprovning och förbandstjänst militäramed
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sådanaiflygplan länder.andra Orsaken är att erfaren-
kommersiella militäraheter betraktas hemlig-ochsom

heter.

frågaLika uppgifter igoda de svenska flyg-som om
fås.inteplanen därför Kommissionenhar kunnat har

på fåttemellertid olika viss informationsätt del av
lång militärarad främst flygplansprojekt.om en

Uppgifterna Mirageberör bl.a. franska och Rafale,2000
europeiska samprojektende Storbritannien,Tornado

Italien,Tyskland och Storbritannien,EF 2000
Tyskland, Italien Spanien Airbusoch och 320
Frankrike, Storbritannien, Spanien,Tyskland och
amerikanska A-12, B-1, B-2, C-17, F-14, F-16, F-18,

MiG-29M,F-20, och ryskaF-117 YF-22, ochSu-27 Su-35
israeliskasamt LAVI. flygplan har utvecklatsDessa

håller påunder 1970- och 1980-talen eller att ut-nu
Någravecklas. projektdessa har drabbats kraf-av av

tiga förseningar fördyringar.och

dessa flygplan äldsta, nämligenAv hade det F-14 ur-
sprungligen mekanisktett styrsystem med analogen

hållerelektrisktstyrautomat. digitaltEtt styrsystem
påemellertid införasutvecklas ioch detta flyg-nu

plan. särskilt intresse ärAv förstaF-16 detsom var
lätt instabila stridsflygplanet inledningsvismed ett
analogt digitaltoch sedan elektrisktett styrsystem.
Flygplanet utvecklades under varitoch har i1970-talet

årtjänst sedan än1979. flygplan dennaMer 2 500 av
hittills tillverkatstyp har ioch fungerat väl för-

bandstjänst i strid.och

Några flygplanen, bl.a. och nedlagda ärC-17 F-20,av
stabila därföroch har kunnat mekanisktett styr-ges
system flesta särskiltDe och de ut-reserv.som som-
vecklats under digitala elektriska1980-talet har-
styrsystem mekaniskutan stället har säker-Ireserv.
heten stärkts olikaatt systemen konstruerats medgenom

dubbleringar ocksågrader ioch del fall gettsav en en



87

förenklad analog reservmöjlighet.

Tillgängliga uppgifter visar att för de allra flesta
flygplanstyper haverierhar med inträffatprototyper
under utvecklingsarbetet. Under förbandstjänst in-
träffar regelmässigt haverier till följd tekniskaav
fel pilotfel.eller inteDet har varit ovanligt att en
fjärdedel flygplanen havererar årunderav de än 20mer

flygplanstyp iär tjänst.som en

materialet finnsI dock inget talar för haveri-attsom
frekvensen under utvecklingen skulle särskilt högvara

frågai de mest avancerade sådanaflygplanen,om dvs.
instabilhar aerodynamisktsom en plattform och ett

elektriskt styrsystem. på sådanaExempel flygplan är
Mic-29M,ryska su-27 och amerikanskaSu-35, B-2, F-117

och YF-22 och franska Rafale. ärDet dock känt att
några haverier inträffathar med Su-27, F-117 och
YF-22.

samtidigt är det känt att utvecklingen Rafale,av som
har stora aerodynamiska och tekniska likheter med JAS

ännu inte39, har någotdrabbats haveri. Rafale harav
flugit i omkring timmar,1 300 i500 leverans-varav ca
konfigurationen Rafale Uppgifter finns ocksåD. hit-om
tills framgångsrika med amerikanskadet experi-prov
mentflygplanet X-29 och amerikansk-tyskadet X-31. I
sammanhanget kan även nämnas den amerikanska Rymd-
färjan. Denna möter under ett uppdrag skiftandestarkt
förhållanden och landar utan motorkraft. Efter helen
del problem har ett välfungerande elektrisktnu styr-
system kunnat utvecklas för denna.

finns ocksåDet påexempel att flygplanprojekt byg-som
på instabil plattformger digitalten och ett elekt-

riskt styrsystem, har avbrutits. gällerDetta bl.a. det
amerikanska A-12 och israeliskadet HuruvidaLAVI. de
verkliga orsakerna till att projektdessa avbrutits är
tekniska, ekonomiska, organisatoriska politiskaeller

svårtär att avgöra.
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6.4 Kommissionens iakttagelser

stridsflygplan avsikten iNär utvecklas är att denya
något någraeller skall ha bättreavseenden prestanda

tidigareoch generationegenskaper än flygplan.av
Syftet härmed är ytterst flygplanen väl skall kunnaatt

förhållandehävda sig i till de flygplan och vapen som
motståndare disponeratänkas i framtiden.kanen

förbättringar i hastighetOm prestanda, t.ex. och
svängförmåga, eller andra egenskaper, t.ex. att vara
svårupptäckta, nås i tidigareskall behöver regel

anspråk.oprövad teknologi i blir riskentas Därmed
självfallet svårigheter uppstår istor att utveck-
lingsarbetet haverier inträffaroch att ytterst under
utprovningsarbetet.

Även när utvecklingsarbetet är avslutat detoch nya
måsteflygplanet i förbandstjänst,används räknaman

inträffarmed störningar haverieratt det och harsom
sitt anspråk.i teknologi tagits idenursprung nya som

flesta haveriernaDe förbandstjänstunder kommer dock
att traditionella iorsakade de felen sambandvara av
med flygverksamhet, motorstörningar, kollisionerdvs. i
luften pilotfel.och

långMycket finnsoch god erfarenhet användaattnu av
digitala elektriska i stridsflygplan istyrsystem och
civila såmilitäraoch transportflygplan. ärsystemen
pålitliga inte mekaniskaatt det nödvändigt medanses

när tekniskt möjligtreservsystem det är attens an-
sådana.vända Enligt kommissionens uppfattning utgör

införandet digitalt elektriskt iett styrsystem JASav
någotinte riskabelt teknologiskt39 ensamt steg.mer

Även valt göra stabilt,att hadeJAS 39 ettom man
digitalt elektriskt mekaniskstyrsystem utan reserv-
möjlighet varit naturligt emellertidett ärval. Det

instabilt påuppenbart att ett flygplan ökar kraven och
komplexiteten i styrsystemet.
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enligtDet är kommissionens uppfattning viktigt att de
särdrag kännetecknar ett nytt flygplansom uppmärksam-

tillräckligt såvälunder utvecklingsarbetetmas som
förbandstjänsten. frågaI JAS gäller39 detta sär-om
skilt flygplanets instabilitet i underljudsfart deoch
speciella instabilitetenkrav påställer väl-som ett
fungerande elektriskt datoriseratoch styrsystem.

viktig frågaEn är hittills tvåde inträffadeom
haverierna sådanmed i frånJAS 39 avvikergrad ett
normalt mönster att de markerar utvecklingsarbetetatt
mött svårigheter.särskilda Enligt kommissionens upp-
fattning är det, mot bakgrund tidigare erfarenheter,av
inte överraskande två inträffadeatt de haverierna kan

tillbaka påföras brister i just styrsystemet. dettaI
reglersystems olika ingårdelar nämligen väsentligen
del de teknologiska steg projektet.av tas medsom
Detta betyder intedock kommissionenatt att deanser
två inträffade haverierna ofrånkomliga. fram-somvar
gick kapitel har4 IGav JAS och Saab MA underskattat

svårigheterde är förenade med att utvecklasom ett
välfungerande datoriserat styrsystem för instabiltett
stridsflygplan JAS övervinna39. Att dessasom är en
viktig uppgift i det fortsatta utvecklingsarbetet. De

åtgärdersärskilda ochFMV Saab vidtagitharMAsom
eller vidtaatt för att stärkaavser kompetensen bör

bidrakunna härtill.
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FLYGSÄKERHET7 OCH

LUFTVÄRDIGHET

direktivenI kommissionenatt bör granskaanges de
militära myndigheternas bedömningar och ställnings-

angåendetaganden säkerheten i flygutprovningen liksom
tillämpade imetoder leveranskontrollen. Likaså bör
kommissionen granska de metoder använts och densom
ansvarsfördelning tillämpats myndigheternamellansom
för säkerställaatt JAS-flygplanets luftvärdighet.

direktivenI vidare kommissionenatt i sittanges
arbete skall beakta den måsteansvarsfördelning som

förhållandegälla i till haverikommission,Statens som
i sina rapporter JAS-haverierna utförligt behandlatom
frågor flygsäkerhet och luftvärdighet.om

detta kapitelI frågorbehandlas vissa flygsäkerhetom
och luftvärdighet militäravseende luftfart. som en
bakgrund redovisas inledningsvis ordningden gällersom

frågai civil luftfart.om

7.1 Tillsyn över civil luftfart

Tillsynen över civil luftfart utövas Luftfartsin-av
spektionen ingårLFI i Luftfartsverket LFV.som LFI
utövar sin tillsyn självständigt förhållandei till

SkäletLFV. härtill är att tillsynLFI har över även
den flygtrafiktjänst och den flygplatsdrift utförssom

självständighetenLFV. åstadkomsav att chefengenom
för iLFI förordningen15 § 1988:78 instruktionmed
för tilldelasLFV ett eget och beslutskraftansvar egen
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tillsynavseende bestämmelser, vissa haveriutred-och
ningar.

För flygsäkerhetsmåletär övergripandeLFI det att
flygsäkerhetsnivån i Sverige nivåiskall lägstvara
med i övrigaden väletablerade luftfartsnationer.
Grundläggande för tillsynsmetodik är egenkontrollLFI:s
hos dem utövar luftfartsverksamhet.som

utgångspunktMed i bestämmelser i luftfartslagen
1957:297, luftfartförordningen 1986:171 och bestäm-
melser för civil luftfart BCL, beslutas chefensom av
för tillsynenLFI, genomförs främst systemtillsyn.som
Sålunda utförs tillträdeskontrolls.k. inträde iföre
luftfartssystemet. innebärDetta materielatt personal,
och verksamhet skall godkännas.

certifierarLFI civila flygplan ikonstruerassom
Sverige. Det myndighetenbetyder intygaratt att luft-
fartyget är luftvärdigt. också tillståndutfärdarLFI
för flygutprovning civilamed provflygplan. Ett luft-
fartyg befinnes luftvärdigt typcerti-ettsom vara ges
fikat.

Vidare utför systemtillsyn iLFI form verksamhets-av
kontroll ingårefter godkännandet. Häri inspekteraatt
företag och materiel, utvärdera haveri- störninqs-och
rapporter, utfärda tilläggskrav, tillverkar-göraegna
landets myndighetskrav även tillverkarensoch rekommen-
dationer tvingande för driverden luftfartyget. Avsom
tillverkaren serviceinstruktioner så-meddelade blir
ledes tvingande föreskrifter för operatören och under-
hållsinstanserna. I och med civilaatt de flesta flyg-
plan är tillverkningutländsk sigoch rör mellanav
olika länder, är det naturligt de regler föratt luft-
värdighet ifastställs utsträckningstor ärm.m. som
resultat internationelltett samarbete.av
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7.2 Militär flygsäkerhet och luftvärdighet

Chefens för flygvapnet uppgifterCFV ochansvar,
frågaibefogenheter militär påluftfart grundasom

luftfartslagen, luftfartsförordningen förordningenoch
1983:276 inomverksamheten försvarsmakten.om

Vissa delar luftfartslagen frågagäller även iav om
militär luftfart.

Luftfartsförordningen några fåigäller föravseenden
militär luftfart. förordningenI bemyndigas CFV att
meddela nödvändiga föreskrifter och att utöva vissa
befogenheter tillkommer LFV. CFV:s be-som annars
fogenheter gäller militärregistrerade luftfartyg.

Verksamhetsförordningen uppgift och befogenheteranger
för inomCFV den försvarsmakten.nuvarande Uppgiften är

tillsynatt ha över luftfarten inom försvarsmakten.
Befogenheterna innefattar rätt att föreskriftermeddela

övrigaför myndigheter inom frågaförsvarsmakten i om
militär såledesluftfart. CFV även till-föransvarar

över arméns, marinens ochsynen FMV:s flygverksamhet.

Huvuddelen föreskrifterCFV:s finns isamladeav Ord-
nings- och säkerhetsföreskrifter för militär flygverk-
samhet OSF. Dessa motsvarar delar bestämmelser förav
civil luftfart BCL. Föreskrifterna riktas huvudsak-
ligen mot flygverksamheten, dvs. flygninghur skall
planeras och genomföras.

harCFV med föreskrift åtFFS uppdragit1991:11en
attFMV för övervakningen luftvärdighetenansvara av

hos flygmaterielen. Teknisk kompetens hanteringför av
luftvärdighetsfrågor finns inte hos CFV.

Luftvärdighetsinspektionen FMV:Lufti, är enhetsom en
inom biträderFMV, i tillsynsuppgiftenCFV kon-genom
troll luftvärdighetsarbetet. Tillsynen riktasav mot
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försvarsmaktens förband, produktavdelningar inom FMV,
FMV:s provningsavdelning FMV:Prov militäraoch den
flygverksamheten vid Saab samtMA mot Volvo Flygmotor
och tillverkareandra flygmateriel för försvaret.av

tvåiCFV har föreskrifter FFS och 411993:40 regle-
rat flygverksamheten vidoch flygsäkerheten FMV:Prov
och Saab MA.

Det grundläggande flygsäkerhetsarbetet vidgenomförs
förbanden. ansvarsnivåerna påreglerarOSF förband.
Sammanhållande ansvarigoch för flygverksamheten är
flottiljchefen och dennes motsvarighet inom armén,
marinen, FMV:Prov och Saab flottiljchefenMA. Under är
flygchefen ansvarig för flygtjänsten och FMVen av
godkänd teknisk chef övervakningenföransvarar av
luftvärdigheten.

Flygsäkerhetsavdelningen hos tillsynutövarCFV genom
inspektioner och besök. bl.a. rapporteringssystemGenom
erhålls kontinuerligt information problemom som ger
underlag för åtgärderanalys och med förebyggande
syfte. Inspektioner och besök görs med deltagande av
FMV:Lufti.

7.3 FMV:s luftvärdighetsarbete

Av vad föregående framgårsagts pådet attsom FMV1
uppdrag CFV för militär flygmaterielatt ärav svarar
luftvärdig luftvärdighetspåverkandeoch att markmate-
riel är kvalificerad att användas tillsammans med flyg-
materiel. ocksåutövarFMV tillsyn över luftvårdighets-
arbetet.

luftvärdighetsarbeteFMV:s i projektett nytt startar
redan vid kontraktsförhandlingarna sammanhålls dåoch

FMV:s flygplanavdelning.av
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Under konstruktions- och uppbyggnadsfaserna undersamt
dåtidden provflygplan kvalificeras, leds myndighetens

luftvärdighetsarbete de inomenheter ärFMVav som an-
svariga för olikade materielgrupper flygplanet ärsom
indelat i. Detta arbete leder slutligen tillfram att
luftvärdighetsgodkännande påutfärdas olika materiel-
nivåer, t.ex. för komponenter, systemgrup-programvara,

flygplanindivid, flygplanversionper, och flygplantyp.
verksamheten bedrivs huvudsakligen i form granskningav

tekniskt hårdvara.underlag ochav

tillståndNär för flygutprovning bereds är FMV:Prov
ansvarig och arbetet igenomförs samverkan med andra
enheter inom FMV.

Flygutprovningstillstånd för första flygning med det
första provflygplanet typ utfärdas chefenav en ny av
för flygmaterielledningen efter föredragning chefenav
för flygplanavdelningen samrådi med chefen för
FMV:Prov. Normal rutin för fortsatta flygningar är att
FMV:Prov bereder och utfärdar flygutprovningstillstånd
samt övervakar luftvärdigheten i samband provningmed
vid industrin.

allaI flygutprovningstillstånd att proverfaren-anges
heter och driftstörningar innebär från iavstegsom
flygutprovningstillståndet gällande förutsättningar

kommitskall anmälas till FMV:Prov. ochFMV Saab harMA
överens särskild rutin för luftvärdighetsprövningom en

sådana avvikelser. Rutinenav innebär att ett pröv-
ningsprotokoll skall tillhandaFMV:Prov före flyg-vara
ning med berört provflygplan. Bedömningen luftvär-av
digheten sker dröjsmål.utan

FMV:Prov övar tillsyn över det luftvärdighetsarbete som
är knutet till ändringar påatt införs provflygplan.

När flygplantyp,en dvs. serieflygplan,ny ett skall
kvalificeras, bedrivs luftvärdighetsarbete påFMV:s
ungefär sätt församma provflygplan. I detta fallsom
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är dock myndig-flygplanavdelningen huvudansvarig för
hetens luftvärdighetsarbete.

Typgranskningsprocessen till typgodkännaattsyftar en
utgångspunktflygplanstyp. sin kravspeci-Arbetet tar 1

fikationen. hjälp verifieringar i beräk-Med form avav
ningar, simuleringar, granskningar, riggprov, markprov
och flygprov kontrolleras flygplanet deatt motsvarar
uppställda Flygplanavdelningenkraven. ärendenbereder

typgranskningsbevis. bedrivs iArbetet samverkan medom
industrin inomoch andra enheter flygplanetFMV. Om
motsvarar kraven typgranskningsbevis.utfärdar ettFMV

underlagsom för typgranskningen lämnar leverantören
systemrapporter redovisar kvalificerings- och ut-som
vecklingsläge, typgranskningsrapport ären som en sam-
manställning granskningar anmärkningslistoroch samtav

förarinstruktion klargöringsinstruktionSFI ochen en
SKI bearbetas fastställsoch FMV.som av

Varje serieflygplan levereras luftvär-skall ha ettsom
dighetsbevis. Detta dokument upprättas ochFMV grun-av

pådas typgranskningsbevis, leveranskontroll och be-
siktning kontrollflygning.samt

För serieflygplanatt ett innanskall kunna levereras
utvecklingsarbetet är finns möjlighethelt avslutat,
att utfärda interimistiskt typgranskningsbevis,ett ett
s.k. typgranskningsbevis viss seriestatus.för Ett

sådantflygplan vilketför bevisett utfärdats har
kvarstående anmärkningar angivna iär typgransk-som
ningsbeviset såledesär inteoch ännu typgodkänt.

7.4 Tillsyn militära flygplansöver luftvärdighet

Liksom civiladen luftvärdighetsprocessen bygger den
militära påluftvärdighetsprocessen egenkontroll. Det
betyder att den inom militäraarbetar den luft-som
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farten skall känna till säkerhetskraven, iarbeta
enlighet med dessa och avvikel-rapportera eventuella

Rapporteringen tillsyftar framförser. allt att ge
underlag för förbättringar hindra upprepningkansom en

avvikelsen.av

Ledningen tillsynen dåöver luftvärdigheten ochav
främst luftvärdighetsprocessen årsker sedanav tre av

luftvärdighetsinspektör Påiär placeraden FMV.som
uppdrag CFV verkar FMV:Lufti militärav luftfarts-som
myndighet. Tidigare påhar detta utsprittlegatansvar
olika inomenheter FMV.

Till sin hjälp har luftvärdighetsinspektören ungefär
tio tjänstemän. Uppgiften är tillsammansatt med b1.a.

ochCFV andra ansvariga utveckla luftvärdighetsreglerna
och påanalysera krav kompetens i luftvärdighetsarbetet

inspekterasamt att luftvärdighetspåverkande arbete
inom industrinFMV och vidsamt förband.

Luftvärdighetsarbetet avseende provflygplan övervakas
PåFMV:Prov. grundav den stora mängden ändringarav

under utvecklingsarbetet påär det karaktären annan
denna luftvärdighetsprocess. Tillsynen sker sär-av en
skild funktion inom FMV:Prov och omfattar verksamheten
vid FMV:Prov och stårSaab funktionMA. Denna under
tillsyn FMV:s luftvärdighetsinspektör.av

7.5 Industrins arbete med luftvärdighetsunderlag

Industrin har upprättat interntett regelverk för
luftvärdighetsarbetet. påDetta siggrundar den
militära luftvärdighetsmyndighetens regler. Denna
myndighet har godkänt industrins regelverk och detta
får inte ändras utan överenskommelse myndigheten.med
Inom IG JAS har Saab MA luftvärdighets-ansvaret för
arbetet.
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7.5.1 Luftvärdighetsarbete under utvecklingsprocessen

viktigEn grund för luftvärdighetsarbetet är system-
säkerhetsverksamheten. Saab policy vid utvecklingMA:s

militära flygplan påibygger väsentligtav allt det
amerikanska regelverket MIL-STD 882.

verksamheten inom de utvecklande enheterna skall säker-
ställa ingenjörsmässigaatt sunda konstruktionslösning-

utnyttjas, att enkelfel kombinationerar och felav som
kan förorsaka haveri eller allvarliga incidenter iden-
tifieras i tidigtett åtgärderskede samt att för att
eliminera eller minimera riskerdessa vidtas.

Andra flygsäkerhetskritiska fel eliminierasskall genom
dubbleringar eller kontrolleras säkerhetsanord-genom
ningar. Går inte detta skall nödprocedurer finnas för

minimeraatt verkningarna. sistaI hand skall problemen
lösas särskilda instruktioner restriktionergenom eller
för hur fårflygplanet användas.

Enligt regelverket skall anpassningen människamellan
och maskin speciellt beaktas konstruktions-under
arbetet.

flygplanetOm bedöms ha speciella flygegenskaper som
vid oriktig hantering kan förorsaka haveri, skall detta
redovisas och restriktioner utfärdas.

de olikaInom materielgrupperna tvåianvänds huvudsak
analysmetoder för identifieraatt potentiella haveri-
risker, bedöma dessas konsekvenser och beräkna felsan-
nolikheter. Metoderna är s.k. felmods-feleffektanalys
och s.k. felträdsanalys. Varje materielgrupp redovisar
i ett flygsystemsäkerhetsbesked alla de faktorer som
till slut vissa resultat och slutsatserger med anled-
ning härav.
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frågaI utveckling valideringoch styrsystemetom av
gäller enligt regelverket följande.

ändringarAlla primäraden funktionen hos styrsys-av
genomgåtemet skall särskild utvecklings- kvali-ochen

tetssäkringsprocess. Den delen ibenämns styr-senare
systemsammanhang validering och verksamheten sker helt

simulering. syfte minimeraI attgenom tekniskadet och
tidsmässiga risktagandet gångunder skallprocessens
följande fasindelning tillämpas.

1-simuleringFas är experimentell fas resultaten vars
skall presenteras, motiveras diskuteras.och Därefter
går vidare till nästa fas.man

2-simuleringFas tillsyftar säkerställa vali-att att
dering påbörjasinte utan att alla förberedelser är
klara och att alla berörda är överens attom program-
editionen är redo för validering.

Validering ligger till grund för luftvärdighetsbedöm-
ningen programeditionen. Efter valideringav genomförd
och formell redovisning skall ett protokollfört möte
hållas frånmed deltagande Saab ochMA FMV:Prov. Syftet
med detta möte, där fåprovflygare deltar, är att be-

påkräftelse valideringenatt påhar genomförts ett
tillfredsställande sätt. Valideringen iresulterar en
formell valideringsrapport innehållaskall ettsom
klart ställningstagande frågani luftvärdighet.om

7.5.2 Luftvärdighet för provñygplan

För provflygplan upprättar Saab dokumentMA ett som
kallas luftvärdighetsbesked. Detta besked sammanfattar
den dokumentation industrin åberopar för styrkaattsom
luftvärdigheten hos det aktuella provflygplanet.

I systemrapport beskrivs hur varjeen materielgrupp har
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konstruerats funktionoch byggts samt hur dess harupp
verifierats. innehåller ocksåsystemrapporten de re-
striktioner begränsningar teknikeroch förare ellersom

iakttaskall när Varjeflygplanet används. provflygplan
har speciell förarinstruktion SFI.en egen

Inför luftvärdighetsgodkännandetdet första ettav
slutligprovflygplan genomförs luftvärdighets-en

granskning industrin militäramed deltagande och denav
luftvärdighetsmyndigheten. granskning proto-Denna
kollförs i granskningsbeskedett gemensamt där anmärk-
ningar åtgärdertas begränsningar.hand ellerom genom
Slutligen upprättas utprovninghuvudprogram förett som
beskriver hur flygplanet avses provas.

i detta avsnitt beskrivnaDe idokumenten är samlade en
s.k. luftvärdighetsliggare. industrinanvändsDenna av

påvisaför att luftvärdighet.ett provflygplans

Myndigheten innehålletställning till itar de av
industrin åberopade dokumenten, ärendetbereder och
utfärdar flygutprovningstillstånd.tidsbegränsatett

är myndighetensDetta luftvärdighetsgodkännande av
provflygplanet.

Flygutprovningstillståndet på såvillkoratär sätt att
industrin frånmeddelar utfärdaren eventuella avsteg
gällande förutsättningar, modifieringar, iakttagelser

påverkar luftvärdigheten flygningoch undersom upp-
komna driftstörningar.

För att säkerställa villkoratt dessa uppfylls har
industrin inrättat prövningsnämnd i protokollen som
tar ställning till avvikelseravsteg och under flygut-
provningen. myndighetenprotokoll tillDessa skall vara
handa innan påbörjas.flygningförnyad

oplanerade händelser inträffar under flygutprov-som
ningen Dåirapporteras normalt problemanmälan. denen

påverkabedöms luftvärdigheten klassas den som en
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potentiell luftvärdighetsanmärkning. anmälanDenna
skall regleras den materielgruppsansvarige konstruk-av
tören. ställningstagandeHans skall föreläggas den ovan
nämnda prövningsnämnden för godkännande.

De protokoll nämnts tilläggutgör till indu-som nu
strins luftvärdighetsbesked ingår ioch luftvärdig-
hetsliggaren. När myndigheten har accepterat proto-

innebärkollet det tillåtsatt fortsatt flygning inom
för gällande flygutprovningstillstånd.ramen

7.5.3 Luftvärdighet för serieflygplan

För luftvärdighetsgodkännande serieflygplan genomförav
militäraden luftfartsmyndigheten typgranskning.en

Godkännandet pågrundas myndighetens granskningegen
påoch dokumentation överlämnas industrin.som av

Granskningen leder tillfram att ett typgransknings-
bevis utfärdas.

Industrins luftvärdighetsgodkännande serie-ettav
flygplan i ett besiktningsintyg intygarges attsom
flygplanet är luftvärdigt ioch överenstämmelse med
typgranskningsbevisets konfigurationsbesked.

utfärdarFMV därefter tillfälligt flygtillståndett och
efter genomförda, serieprovflygningargodkända och
leveranskontrollflygningar utfärdas luftvärdighetsbevis
för det enskilda flygplanet.

7.6 Luftvärdighetsarbetet inför de förstasex
provflygningama

Huvuddragen i den luftvärdighetsprocess för provflyg-
plan har beskrivitssom utformadesnu och användes
inför den första provflygningen med JAS under39-1
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senhösten gjordeshaverietEfter dock1988. delen
förbättringar i processen.

militärsom luftfartsmyndighet bedömde FMV att prov-
flygplanet luftvärdigt och meddelade flygutprov-var
ningstillstånd.

slutrapportenI haverietavseende förstamed det prov-
flygplanet i februariJAS 39-1 ägnade1989 statens
haverikommission åtSHK betydande uppmärksamhet det

påsätt vilket åtluftvärdighetsarbetet utförts samt
planeringen och genomförandet flygutprovningen.av

redovisadeSHK följandebl.a. slutsatser.

Kritik inte påkan riktas vilketmot sättdet-
luftvärdighetsarbetet bedrivits till förstafram
flygning med JAS 39-1.

Luftvärdighetsarbetet frånbedrivits mindrehar bra-
första flygningen.

inteFMV har tillräckligtuppträtt kraftfullt och-
tydligt i rollen luftvärdighetsmyndighet.som

Planeringen enveloppsöppningen varitharav-
ofullständig.

Rollfördelningen mellan provingenjörerprovflygare,-
och systemkonstruktörer inte varit tillräckligthar väl
definierad.

Utvecklingssimuleringar i experimentellt försyfte-
styrsystemet utnyttjatshar i alltför begränsad om-
fattning.

verifiering istyrsystemet inteharJAS 39-1av-
igenomförts flygande simulator.

Mätdata ej påhar tillräckligtutvärderats sig- vare
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iett förväg planerat systematiskt sätt eller när pro-
indikerats.blem har

Provflygningarna hade sannolikt avbrutits i avvaktan-
på revideratett styrsystemprogram, frånmätdataom
starten och landningen under hade2 utvärderatspass

påmed avseende stabilitetsmarginaler, tidsfördröj-
ningar, ratebegränsningar i styrsystemet och prov-
flygarens spakarbete.

Bland provflygarna för de första fanns- sex passen
ingen tillräckligmed utbildning för flygegenskaps-
utprovning.

mångaFör provflygare tre engagerade under de- var
första sex passen.

Efter det första haveriet vidtog FMV och Saab bl.a.MA
följande ändringar för tillatt komma rätta med de av

påpekadeSHK bristerna i luftvärdighetsprocessen.

förEn FMV och Saab MA arbetsgrupp arbetadegemensam
fram ändringar i utvecklingsprocessen tillsyftadesom
att kvalitetssäkra denna i ordnade överblickbaraoch
former påmed tonvikt luftvärdighetskritiska funk-
tioner.

En arbetsgrupp utarbetadeannan striktare rutiner för
enveloppsöppningen. Denna utformade även ändradegrupp
rutiner för att förbättra möjligheterFMV:Provs att som
luftvärdighetsmyndighet på ett säkert rationelltoch
sätt kunna följa verksamheten vid Saab MA.

infördesInom FMV rigorös uppföljning indu-en mer av
strins flygutprovning. denna uppföljningI ingick
veckovis uppföljning, deltagande i förprovgrupper
provuppläggning, deltagande i debriefingars.k. efter
flygning samt deltagande i för styrninggruppen av
enveloppsöppningen.
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luftvärdighetsarbeteFMV:s stärktes bl.a. attgenom en
särskild funktion militär luftvärdighetsinspektörsom
inrättades inom verket.

Vid Saab tekniskaMA placerades ett kontor med hand-
frånläggare flygplanavdelning.FMV:s

överenskommelseEn effekti-träffades med Saab MA om
visering företagets luftvärdigheten.egenkontrollav av
Häri ingick handläggningsorganisation,oberoendeen mer
tydligare instruktioner rutiner hanteringoch förnya

anmärkningar.av

Vid inrättades särskildFMV:Prov luftvärdighets-en
inspektör för till uppgiftprovflygplan. harDenne att
övervaka det luftvärdighetsarbete vidutförs FMVsom

industrin frågaoch i provflygplan.om

Dessutom har FMV:Prov och Saab format arbetsgruppMA en
diskussionför det löpande luftvärdighetsarbetet medom

provflygplan ocksåtyp förbätt-JAS 39. harFMV:Provav
sinrat handläggning luftvärdighetsprövningar underav

löpande flygutprovning.

7.7 Bedömning luftvärdigheten införav

leverans första serieñygplanetav

På grund förseningen utvecklingsarbetet detav av var
inte möjligt för FMV att typgodkänna serie-det första
flygplanet, dvs. JAS 39-102. stället utfärdadesI ett
interimistiskt typgranskningsbevis, s.k.ett typgransk-
ningsbevis för viss seriestatus.

Motivet för myndigheten väljaatt denna form god-av
kännande, myndigheternaatt önskade leverans ettvar av
flygplan såkunde användas för tidigt möj-attsom som
ligt in frånsamla erfarenheter flygning i normala för-
bandsformer. För att säkerställa introduktiongoden av
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flygplanstypen placerades vidflygplanet FMV:Prov, som
för detta flygplan tillämpaskulle rutinersamma som
för ett provflygplan.

granskningsförfarandeDet användes för JAS 39-102som
ocksåFMV använda för typgranskning serie-avser av

flygplan levereras under det fortsatta typarbetetsom
sådanaoch även när i tjänst.flygplan är

påatt före förbandsintroduktionenFMV avser JAS 39Aav
Skaraborgs flygflottilj F 7 utföra förnyad pröv-en
ning dåluftvärdigheten för gällande seriestatus.av
Därvid tillses att kraven för förbandstjänstnormal
uppfylls.

FMV:s värderingsammanfattande i juniJAS 39-102av
följande.1993 var

Genomförd typgranskning, reglering samtliga typan-av
märkningar samt godkännande Systemrapport 01;av
Komplett flygplan, underliggandemed systemrapporter

ingåendeför delsystem, visathar att medJAS 39A
seriestatus på93-1:1 fyller luftvärdighetkraven och
funktionsinnehâll inledandeför omskolning flyg-1
vapnet.

slutrapportenI haverietavseende serie-med förstadet
flygplanet iJAS augusti39-102 uppmärksammade1993 SHK

pådet sätt vilket luftvärdighetsprocessen bedrivits.

uttaladeSHK att flygplanet luftvärdigt.var

Granskningen luftvärdighetsprocessen visade enligtav
SHK att denna i huvudsak fungerat bra och att Saab MA
gjort stora ansträngningar för skapaatt ett väl
fungerande kvalitetssäkringssystem. hadeSHK dock
funnit följandeatt åtgärderövergripande skulle kunna

nivånhöja på kvalitetssäkringen.

Grundlig analys avvikelserapporter.av-
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förståelseStörre för människa-samspelet mellan-
maskin inom hela utprovningsförloppet.

Ett lättillgängligt regelverk.mera-

bättre dialogEn inom och materielgrupper.mellan-

genomgripandeEn analys ihur de styrsystemet- av
ingående delarna förare, styrorgan, styrsystemprogram
och rodermekanisering påverkarsamverkar och den totala
funktionen.

ansågSHK bristeratt ifanns för avvikelse-systemet
rapportering. Valideringsprocessen vidarehade inte
till fullo lyckats identifiera flygplanets PIo-egen-
skaper. redovisade också påSHK synpunkter vali-hur
deringsprocessen avvikelserapporteringenoch kan för-
bättras.

Bland rekommendationerSHK:s ingick att skallCFV
kontrollera åtgärderatt föreslagnaSHK tillav
förbättringar kvalitetssäkringen i luftvärdig-av
hetsprocessen genomförs.

I skrivelse till regeringenen den december23 har1993
CFV anmält resultatet det arbete genomförtsav som
efter haveriet med flygplan JAS 39-102. FMV:s redo-
visning till visarCFV bl.a. att aktuellt utförande av
styrsystemet är kvalitetssäkrat. finnerCFV attnu

åtgärdergenomförda är till fyllest för fortsättaatt
flygutprovningen. anmäler iCFV skrivelsen att prov-
flygning återupptas inom kort.avses

7.8 Kommissionens iakttagelser

föregåendedetI har kommissionen ganska utförligt
beskrivit ordningden tillämpas för att säkerställasom
luftvärdigheten för militära luftfartyg. Vidare har
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redovisats påde luftvärdighetsarbetetsynpunkter som
tvåanfört anledningSHK med haveriernade med flyg-av

bådaplan JAS slutrapporterna riktar viss39. I SHK
kritik på vilketmot det sätt bedrivitSaab ochMA FMV
luftvärdighetsarbetet kvalitetskontrollen.och SHK

påäven förbättringarpekar vidtas.bör En SHK:ssom av
rekommendationer i haveriutredningenden senaste är att

åtgärderskall kontrolleraCFV att föreslagnaSHKav
till förbättringar kvalitetssäkringen i luftvärdig-av
hetsprocessen genomförs.

Enligt direktiven skall kommissionen i sitt gransk-
ningsarbete måstebeakta ansvarsfördelningden som

förhållandeigälla Innehållettill iSHK. SHK:s
haveriutredningar har medfört kommissionen inteatt har

självständigtbehövt pröva luftvärdighetsarbetethur
bedrivits berörda företag myndigheter. Kommis-ochav
sionen har emellertid tagitnoggrant del vad SHKav

ianfört isaken olikade kommissionenrapporterna och
ingenhar frågoruppfattning i dessa än SHK.annan

Kommissionen vill erinra i kapitelanförsvad 6,om som
nämligen i ingåratt styrsystemet för väsent-JAS 39 en
lig del teknologiskade utveckling-steg tas medav som

instabiladetta flygplan. Det betyder att deen av
största tekniska riskerna i projektet förväntaskan
finnas i istyrsystemet olika Särskiltoch dess delar.
komplexa är problemen utvecklingensammanhängande med

styrlagarna. måste validerasstyrprogrammenav med
simuleringar. Valideringen istyrprogrammen utgörav

utsträckningstor uppgift för Saab MetodernaMA.en ny
teknikenoch iför olikaatt enveloppens hörn och

dimensioner och kanske även utanför dessa pröva och- -
bedöma pilotåtgärdereffekter olika inte kändaav var
när utvecklingsarbetet i projekt inleddes.detta

ärDet naturligtvis inte realistiskt genomföraatt
valideringar i simulator tänkbaraalla och otänkbaraav
kombinationer åtgärder.situationer Väsentligaochav

harsteg dock tagits rutinernaoch metoderna och har
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förbättrats, ytterligare successiva förbättringarmen
bör möjliga.vara

frånErfarenheterna utveckling liknandeflygplan medav
i utvecklingenegenskaper länderandra pekar mot att

långsärskiltoch valideringen tidstyrsystemet tarav
ioch regel tidavsevärt längre än vad förutsetts.som

framgick i kapitelSom kommissionen att Saab4 MAanser
i utvecklingsarbetet vali-har underskattat behovet av
dering Kommissionen villstyrsystemet. med kraftav
stryka under vad anför angelägenhetenSHK attom av
Saab förbättrar valideringsarbetetMA avseende styr-

förmågasystemet. utvecklingenFMV:s kontrolleraatt
valideringen ocksåoch behöverstyrsystemet stärkas.av

Kommissionen vill viktenäven betona att provflygar-av
sådanprovingenjörernaoch tillhar kompetens att dena

frånvarandra rätt intryck flygningkan förmedla res-
pektive innebörden olika ändringar.av

kapitel åtgärderI redovisade kommissionen4 de som
saab vidta sinaMA och FMV beslutat för stärkaatt

områdenarespektive inomkompetenser styrsystem och
åtgärderflygegenskaper. enligt kommissionensbörDessa

uppfattning förutsättningar vidareutvecklagoda attge
styrsystemet för ledningmed erfarenheterJAS 39 av

pågjorda håll nåi tillfreds-annat världen och att en
ställande kvalitetssäkring.

frågaNästa kommissionen vilkenärbehöver uppmärksamma
ansvarsfördelning tillämpats vidochmellan FMVCFVsom
prövningen luftvärdighet.JAS-flygplanetsav

dåFörst kan konstateras ansvarsfördelningatt den som
tillämpats i detta tillämpasfall är den för allasom
militära iluftfartyg Sverige. innebärDet att den upp-
gift frågaoch ide befogenheter militära luftfar-om
tygs luftvärdighet, tilldelasCFV luftfarts-som genom
förordningen verksamhetsförordningen,och dele-CFVav

tillgerats FMV.
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Kommissionen konstaterar författningsmässigtatt stöd
sådansaknas för delegation myndigheter.mellan En myn-

dighet nämligen intekan bemyndigande regering-utan av
till myndighet överföra det denochen en annan ansvar

befogenhet regeringen fågett den. För att skallFMV
frågaföreskriftermeddela i mili-luftvärdighet förom
sålundatära luftfartyg, krävs regeringenatt bemyn-

digar verket göraatt det. inteDetta har skett.

föreliggandeDet behörighetsproblemetformella kan
på olikalösas sätt. möjlighet regeringenärEn att ger

i uppgiftFMV att luftvärdighetenför mili-hosansvara
tära luftfartyg bemyndigaroch att meddela de före-FMV
skrifter behövs. möjlighetEn är att den tek-som annan
niska kompetens, behövs för att reellt skallCFVsom

frånkunna lösa denna uppgift, överförs tillFMV CFV.
tredje möjlighet behållerEn är sakligaatt denFMV

fårkompetensen, att CFV fatta de formella beslutenmen
föreskrifter.om

dettaI sammanhang bör observeras försvaretsatt myn-
digheter håller påför närvarande att omstruktureras
prop. 199192:102, bet. 199192:FöU12, rskr.
199192:337. juli mili-Fr.o.m. den samlas de1 1994
tära staberna och förbanden i myndighet benämnsen som
Försvarsmakten. tidigareDet försvarsmakten,begreppet

beskrev samling sammanhållnadelvis ganska löstsom en
upphör:myndigheter, ingåinte myndig-kommer iFMV att

heten Försvarsmakten, friståendeutan skall vara en
myndighet på uppdrag Försvarsmakten imedverkarsom av

materiel;anskaffning vidmakthållandeoch Dessaav nya
organisatoriska måsteförutsättningar beaktas när man
väljer frågalösning i luftvärdigheten.föransvaretom

Flygsäkerheten i militär påluftfart iberor hög grad
hur bl.a. organisationen, människorna materielenoch

tillsammans.fungerar ifrågasättaskanDet det ärom
lämpligt att dela föreskriftsrättenansvaret och för
olika delområden på myndigheter.flera
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Kommissionen övervägandeatt skäl talar för attanser
myndigheten Försvarsmakten skall ha ett odelat ansvar

frågaför iflygsäkerheten militär luftfart, oavsettom
det planering,gäller utbildning,genomförande,om

organisation, markutrustning.personal, flygplan eller
Därav följer kommissionenatt Försvarsmaktenattanser
bör militäraäven för luftvärdig-luftfartygsansvara
het. Försvarsmaktens för flygsäkerhet och luft-ansvar
värdighet inombör organisatorisktdess högkvarter
förankras i flygvapenledningen.

Samtidigt bör beaktas tekniska iatt det kunnandet
fråga luftvärdighetflygplanens finnsför närvarandeom

Någoni sakligFMV. motsvarande kompetens bör framdeles
inte ibyggas Försvarsmakten. För Försvarsmak-attupp
tens och flygvapenledningens för flygsäkerhetenansvar
ändå föreslårskall odelat kommissionen, tagitvara som
del utredningens lednings- myndighetsorgani-ochav om
sationen för försvaret promemoriaLEMO 1993-10-21,
följande.

Försvarsmakten bör generellt besluta användarföre-att
skrifter för flygmateriel utgivna vissamed be-FMVav
nämningar, speciellt.ex. förarinstruktion tekniskoch
order, följasskall i Försvarsmakten.personalen Härav
kan jämförelse göras med ett generelltLFIen som genom
beslut tillverkarlandetsgör myndighetskrav och även
tillverkarens rekommendationer tvingande för den som
driver ocksåluftfartyget. Försvarsmakten bör FMVge

hållaett uppdrag tekniskaatt den kompetens ärsom
nödvändig för att lämna tekniska stöd.detta Det ankom-

på Försvarsmakten kontrolleraatt till-mer att harFMV
påräcklig området.kompetens lösningMed denna behöver

någotinte frånFMV bemyndigandeha regeringen för att
på områdedetta föreskriftermeddela till Försvars-
makten.

Vid några årfinnsFMV sedan luftvärdighetsin-en
spektion tiomed anställda. Chef förca personer
enheten är luftvärdighetsinspektör. För detatten
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skall markeras att Försvarsmakten är ansvarig för alla
aspekter flygsäkerheten i militäradenav luftfarten,
förordar kommissionen att chefen för inspektiondenna i

dvs.FMV, luftvärdighetsinspektören, förordnas att
tillika föredragande tjänsteman ivara Försvarsmakten.

börHan där tillknuten flygvapenledningen ivara och
princip parallellställd medvara chefen för flygsäker-
hetsavdelningen.

frågaI luftvärdighet för flygplanom FMV:Provsom av
används för provningsändamål, kan lämna internaFMV
regler Detta kräver inget bemyndigande frånm.m.
regeringen.

Även nästan militärtalla registreradeom flygplan
kommer att höra hemma och användas inom den nya myn-
digheten Försvarsmakten, någrakommer dock användasatt

myndigheter m.fl. utanförav Försvarsmakten, t.ex. FMV
och Saab FörsvarsmaktenMA. behöver därför ett bemyn-
digande regeringen att meddela föreskrifterav till

frågaidessa militär luftfart.om

författningsmässigaDen regleringen tillsynen överav
militäraden luftfarten och rätten att meddela före-av

skrifter bör klaras tillutm.m. senast juliden 1
när1994, förordningar instruktionermed för myndig-

heterna Försvarsmakten och skall iFMV träda kraft.
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MÅLEN FÖR NÅS8 KAN PROJEKTET

uppgift för kommissionenEn är att bedöma JAs-pro-om
jektet nå målkan förväntas de fastställtssom av
statsmakterna inom den ekonomiska Denna gransk-ramen.
ning igörs detta kapitel.

Inledningsvis redogörs för den bedömning igörFMVsom
den projektvärderingsrapportensenaste PVT Där-7.

måluppfyllnadenefter behandlas frågai tekniskaom
krav vissaavseende egenskaper och prestanda. Sedan

tidsförhållandenaberörs för projektet. JAS-systemets
operativa ivärde framtidaden hotmiljön behandlas
också. Vidare behandlas kostnaderna ekonomiskaoch den

Ävenför projektet. mål frågaideramen industriellom
utveckling och sysselsättning tillknöts projektetsom
belyses.

bakgrundMot genomgångdenna redovisar kommissionenav
avslutningsvis sina iakttagelser i berörda avseenden.

8.1 PVT 7

Vid sjundedet projektvärderingstillfället PVT 7 rap-
situationenporterade FMV juniden 30 1993. Rappor-per

teringen byggde gång också pådenna vad framkommitsom
vid evalueringsflygningar genomförts FMv:ssom av prov-

Aflygare.

FMV:s samlade bedömning JAS tekniska39 att deav var
kraven avseende egenskaper och enligtprestanda pro-
jektspecifikationen i allt väsentligt kommer att kunna
innehållas, åtgärderefter det att vidtagits in-och

iförts modifieringsomgångavtalad delserieför ett.
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uppvisade enligt signifikantFlygplanet lägreFMV aero-
motstånddynamiskt vilketän beräknat, förbättradeger

påmarginaler till räckvidder.kraven flygprestanda och

styrsystemet hade under genomförd flygverksamhet haft
tillförlitlighet i apparatfunktionen.hög Däremoten

vissahade upptäckts oönskade flygegenskaper under ut-
provningen, känslighet i vidbl.a. roll land-start och
ning viss tipp-rollstörning.samt

enligtStyrspaken hade utförandegetts ett nyttFMV som
förbättrar dess egenskaper. styrspak med längreEn
handtag dämpninglägreoch svängpunkt kommersamt att
införas. Därmed förarbelastningen minska ochavses pre-
cisionen i styrningen förbättras.

ingående iApparater luftsystemet, hydraulsystemet,
hjälpkraftanläggningen visatbränslesystemetoch hade
låg tillförlitlighet med felutfall.stort Ett omfat-

åtgärdsprogramtande enligt inlettshade ochFMV appa-
successivtraterna uppvisat tillförlitlig-har bättre

het.

förelågtekniskStor vissaosäkerhet avseende egenskap-
hjälpkraftaggregatethos APU.er

Utvecklingsarbetet enligt imed det när-motorn FMVvar
Motorfunktionen flygningmaste slutfört. hadeunder

hittills frånvarit olikagod. Resultatet beräk-prov,
ningar verifieringar visadeoch motorn uppfylldeatt
eller specificerade påbedömdes komma kravatt uppfylla
dragkraft.

simuleringar påflygevalueringar visadeoch enligt FMV
frånhög förarbelastning presentationsutrustningen,

Åtgärdertrots inteatt alla ännu införts.system hade
behöver enligt vidtas förFMV att underlätta förarens
informationsinhämtning.

Fem provflygplan hade junit.o.m. den genomfört30 1993
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på1 152 flygtimmar.1 000provpass flygningarnaI hade
provning skett inom huvuddelen den avsedda flygen-av
veloppen och med flertalet lastalternativ. Flertalet
yttre laster hade kunnat fällas fråneller avskjutas
flygplanet. Ungefär återstår.980 provpass

8.2 Egenskaper och prestanda

projektspecifikationenI år 1982 ettangavs stort antal
påkrav egenskaper och prestanda hos JAS 39. Genomförda

provflygningar har enligtm.m. FMV kunnat verifiera
måluppfyllnadsgraden för rad dessa krav.en av

sålundaEtt krav att flygplanetvar skulle litetvara
och lätt. Det viktenatt skulleangavs hälftenvara av
Viggens. mätningarFMV:s visar att JAS har39nu en
vikt, är 53% Viggens vikt.som Vikten liggerav för
närvarande 300 kg över målsattaden vikten. Flygplanet

iär längd, bredd höjdoch avsevärt mindre Viggen.än

JAS skall39 kunna landa frånoch starta vägbaser med
visst utseende. Av FMV genomförda visar såvälattprov
den startrullsträcka den landningsrullsträckasom som
flygplanet faktiskt behöver någotär kortare än kravet

projektspecifikationen.i

påKraven fart höjdoch jaktuppdragför uppfylls med
god marginal enligt FMV.

påKraven räckvidd vid attackuppdrag, patrulltid vid
jaktuppdrag och räckvidd vid spaningsuppdrag över-
träffas enligt FMV med 50%. tillorsaken dessaca gynn-

resultat är isamma första hand luftmotståndetatt bli-
vit lägre än förutsågs.som

God manöverförmåga är ett krav. JAS svänger39 mycket
snabbare än Draken Viggen.och verifieringFMV:s ger
vid handen att när dessa har svängt ungefär ett halvt
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fjärdedelssvängt än trehar JAS 39 varv.varv, mer

luftmål räckviddenverifierade förMot är den FMVav
projektspecifikationens krav.änradarn avsevärt bättre

mottagning,verifierade tiden för kontroll,Den FMVav
påfyllning avlämning tillbränsle, samtm.m.av vapen

klargöring, änflygförare, är kortare dens.k. som an-
projektspecifikationen.iges

lång återstår verifiera.attEn rad andra krav

8.3 Tidsförhåüanden

JAS-projektetEnligt ursprungliga tidsplanen förden
iprovflygningenskulle första med skeden JAS 39

ijanuari verkligheten ske decemberden attkom1987. I
två år.försening nästanDetta med1988. var en

iserieflygplanetförsta decemberDet skulle levereras
i mittenverkligheten att ske1991. kom leveransenI av
år.försening halvtannatDetta med1993. var en

vidareEnligt tidsplanenursprungliga skulle del-den
två,serie vidlevereratsflygplan, haett och dvs. 140

årmitten Enligt föreliggande skallplan2000.av nu
årslutleverans vid mitten Dettaha ut-skett 2001.av

år.gör försening med ungefär etten

Bilden emellertid Typarbetet, dvs.behöver nyanseras.
år iutvecklingsarbetet, bedöms tre försenatvara ca

förhållande till ursprungliga medförden planen. Detta
ingåratt i delserie vidde flygplan ett leveranssom

inte framgårseriestatus.har full kommer,De avsom
i vissa tekniskaPVT 7, avseenden att uppfylla de

kraven avseende förstegenskaper och prestanda efter en
modifieringsomgång, inledasavtalad är planerad attsom

år 1999.
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frågaEn är när JAS harannan 39 acceptabla prestanda
funktioneroch för flertalet operativa uppdrag. För-

svarsmaktens bedömning skr. tvåär1993-09-27 att
divisioner JAS kan39 operativt taktisktochvara an-

frånvändbara mitten år 1997. Detta utgör för-av en
sening två år.med omkring

betydelse iAv sammanhanget är inte bara grundflyg-
planet, utan även de spaningssystem,vapensystem,
bassystem, varnings- och motmedelssystem lednings-samt

informationssystemoch ingår i vidaredet JAS-sys-som
temet. olikaDessa delsystem planeras successivtatt
bli tillförda årtillfram någraioch2001 fall ännu

Innebörden härav ärsenare. att i sinJAS-systemet hel-
het skulle fullt operativt enligt mål-vara uppsatta
sättningar tidigast år 2001.

Enligt kommissionen det de största förs-synes som om
eningarna för närvarande inte gäller flygplanet JAS 39

sådant, iutan ställetsom för den operativa ef-avser
fektiviteten viktiga kringsystem ingående i vidaredet
JAS-systemet.

JAS delserie39 tvåett och ersätta ochJ 35avses AJS
37. En eventuell tredje delserie ersätta JA 37.avses

Enligt Försvarsmaktens bedömning skr. 1993-09-27 kan
JAS 39 operativt ersätta och vidJ 35 tid-AJS 37 de

dåpunkter dessa äldre flygplan tekniska, operativaav
och taktiska skäl inte längre bör användas. Ett för-
hållandevis lågt flygtidsuttag under 1980-talet för-
klarar att flygplanens kvarvarande flygtid räcker fram
till de planerade ersättningstidpunkterna.nu I samma
riktning verkar riksdagenatt beslutat minskaatt an-
talet flygdivisioner.
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8.4 Operativa värderingar

på ingicktekniskakrav prestandaDe egenskaper och som
åri projektspecifikationen beslöts base-1982som var

på århotbildenrade analys 2000.en av

hotnivå.ingickanalysen lägre högreI och Denen en
hotnivånlägre innebar flygstridskrafternasatt kva-

årlitet skulle motsvara den fanns eller höll1982som
på hotnivåninföras iatt stormaktsblocken. högreDen
innebar kvalificerade ledningssystemflyg- ochatt mer
skulle införas stormakterna.av

anslutning till varje projektvärderingstillfälleI har
överbefälhavaren gjort taktiskoperativ och värde-en
ring förhållandei till vid olikaJAS-systemet deav en
tillfällena gjord framtida hotbilden.analys denav

århotbildsöversynDen avseende Försvarsmakten2000 som
gjort så-visar sammanfattningsvishösten inte1993 en
dan entydig förändring anledning till för-att den ger

målinmätningssy-ändringar flygprestanda,JAS 39:sav
stem, beväpningssystem eller motmedelssystem.

projektspecifikationenI förutsätts JAS 39 vara opera-
tiv pådecennier inflera För2000-talet. att kunna

svårarefölja i framtida hotbild,med eventuellt ären
viktigt väsentligdet att systemet utveck-rymmer en

lingspotential.

framgår effektivitetAv PVT JAS-systemets kan7 att
förbättras i flera avseenden. dragkraftMotorns kan

något såökas förfinasoch styrsystemet kan bättreatt
nås.prestanda och flygegenskaper Vidare beväp-kan kan

ning, och motmedel utvecklas. Föraren kansensorer
också informations-utvecklatett och beslutsstöd.ges

mån nåsväsentlig effektivitetI kan högre atten genom
de elektroniska vidareutvecklas.systemen
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8.5 Kostnader

åtog årsigIG JAS 1982 att utveckla och leverera 30
tillflygplan pris.ett fast prisDetta tillknutetvar

vissa pris- och valutaindex. Arbetet är ännu inte av-
slutat, pågåutan kommer årtillatt Därefter1995.
kommer modifieringsarbeteett nåför att avtalad status
att genomföras. Enligt bedömningar redovisats försom
kommissionen överstiger IG JAS kostnader för typarbete

delserieoch ett de förkalkylerade kostnaderna med
miljarderflera kronor. IG JAS har dock sigdeklarerat

stå vidfast sitt prisåtagande gentemot staten.

Det andra haveriet föranledde vissa direkta indi-och
rekta kostnader för typarbetet tillverkningenoch av
delserie Påett. sätt föreskrivs i avtalet delassom
dessa kostnader mellan IG JAS och staten. Kostnaderna
har belysts i Försvarsmaktens skrivelseovannämnda
1993-09-27. Statens kostnader inomtäcks JAS-ramen.

innebärAvtalet att statens kostnader för delserie ett
JAS-projektet inte skall överstigaav vad plane-som

rats. Av iJAS-ramen prisläge februari 1992 drygt 60om
miljarder kronor utgör dessa kostnader miljarder17ca
kronor.

juniI beställdes1992 tvådelserieJAS 39 och JAS 398
Kostnaderna härför i prisläge uppgårm.m. februari 1992

till miljarder21 kronor.ca

Tillverkning ett redan utvecklat stridsflygplanav rym-
långt mindre risk förmer felkalkyler än vad utveck-

lingsarbetet gör. När staten och IG träffadeJAS av-
talet tvådelserie hadeom IG JAS ganska godm.m. en
uppfattning produktionskostnaderna för serieflyg-om
planet. Denna uppfattning påkunde baseras avtal med
underleverantörer och produktionsförberedelser föregna
delserie ett. Kommissionen sig därför kunna för-anser
utsätta att de kostnadsberäkningar ligger tillsom



120

två tillfredsstäl-delseriegrund för avtalet harom
precision.lande

harbör attsammanhanget dock beaktas IG JAS tecknatI
lång industriföretagmed rad utländskaavtal en som

till olika försvarsmakter.ländersb1.a. levererar Den
efterfrågan påår minskande försvarsmate-under senare

riel till sannolikt tillhar lett och kommer att leda
Påproduktionsvolymerna minskar. narknads-att grund av

förhållandena utvecklingskostxadernahögaoch de ofta
riskmateriel finnsför berörd det ledaatt detta kan

till kostnadsökningaratt drabbar de begränsade volymer
olika Vidaredelar beställts för kanJAS 39.av som

någrainte till-underleverantöreruteslutas att slutar
vissaverka eller företagen avvecklarkomponenter, att

sin produktion för försvaret eller leverantörensatt
läggs medföra kostnads-verksamhet helt ned. Detta kan

ökningar. utveckling detta slag kan redanEn av
skönjas. emellertid givet tekniskainteDet är detatt

påtvingatekonomiskaoch resultatet ett leverantörs-av
påalltid negativt.byte är Exempel ett motsatt resul-

finns inom projektet. finns förtat avtalet reglerI
frågorekonomiska ihur samband leverantörsbytemed

följerskall hanteras. och uppmärksamt dennaIG JAS FMV
utveckling.

slutliga förbetydelse för det kostnadsutfallet JAS-Av
ocksåprojektet finns del-är förden avtalsform som

två.serie

två innehållerdelserieavtal träffats för ettDet som
riktpris inom maximiprisram.flygplan kostna-Onper en

blir kostnadsminskningenderna lägre eller högre delas
förhållanderespektive kostnadsökningen i till maximi-

påpriset visst sätt mellan och kostna-FMV IG JAS. Om
överstiger maximipriset, överskjutandeden bärs den

avtalskonstruktiondelen helt IG JAS. Denna syftarav
till incitamentatt skall ha starktIG JAS ett att

sinasänka ekonomiskakostnader. denI JAS-ramen har
tvådelserie tillkostnaderna för enligtmedräknats det
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avtalet mest utfallet för staten.ogynnsamma

kostnaderDe berörts motsvarar 65%som dennu ca av
ekonomiska JAS-ramen. Huvuddelen övriga kostnader,av
dvs. 35%, utgörs bl.a. motmedel och vissEnav vapen.

ingår också.reserv

Även åtskillig och motmedelsmaterielom vapen- m.m.
redan är beställd, svårtkan det att bedöma devara
slutliga kostnaderna för viss väsentlig materiel. Detta

i första hand gälla varnings-synes och motmedelsut-
rustningen.

Enligt avtalet staten för stor delsvarar deen av
direkta indirektaoch kostnaderna vid haveriett med
ett provflygplan. påI PVT pekar7 FMV att de ekono-
miska riskerna för staten är vidstora ett eventuellt
nytt provflygplanshaveri. skälet härtill är att ett
nytt haveri medför förseningar i utvecklingsarbetet som
medför kostnader och ökat behov retroaktivt införan-av

åtgärderde i delserie ocksåav ett och eventuellt i
två,delserie följd återmatning frånsom utprov-av sen

ningen.

8.6 Ekonomisk ram

För JAS-projektet används särskild ekonomisken ram,
den s.k. JAS-ramen. finnsDet iskäl att detta samman-
hang beröra denna konstruktion.rams

År beslöt1982 statsmakterna prop. 198182:102 bil. 2,
FöU rskr.18, 374 att planeringsinriktningen fram till
år skulle2000 inomatt total kostnadsramvara en om

miljarder25,7 kronor i pris- och valutaläge februari
1981 utveckla och anskaffa flygplan140 med ochvapen

Årkringutrustning. 1983 sänkte statsmakterna prop.
198283:119, FöU 9, rskr. till271 miljar-24,9ramen
der kronor. milj.De 800 kronor sänktes medsom ramen
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tillfördesför osäkerheterreserverades och flygvapnets
påverkatsänkning inte haDennaram. av ramen synes

innehållet i planeringen.

Regeringen junibeslöt den att skulle30 1982 JAS-ramen
prisregleras nettoprisindex prisre-med och andelen av

påverkaValutaförändringar inteskulleserverna. ramen.
Avsikten prop. 198283:l19 med39 JAS-ramens. var

såprojektet samtliga fördyring-att skulle styras att
påäven valutaförändringar,de berodde skullear, som

inommötas ramen.

index vilka försvarsutgifternamedDe kompenserades
någrariksdagenändrades vid tillfällen under 1980-av

indexkonstruktionernatalet tillämpadesoch de ävennya
på betydelseJAS-ramen. Av därmedatt komJAS-ramenvar

särskiltatt kompenseras valutaförändringar.för

vårenstatsmakterna beslöt bil.prop.199293:1001993
bet. 199293:FöU9, definiera5, rskr. 199293:333 att

från till miljarderJAS-ramen i50,0 60,2 kronorom
prisläge februari iDärmed lades in1992. delsramen

två,fördyringen delserie dels kostnader för mot-av
tidigare åter-medel beslutats. samband därmedIsom

fördes ramreduceringen frånmilj.med kronor800 1983.
innehållaändringsyftet med denna skulleattvar ramen

vad rörande JAS-projektet iangetts försvarsbeslut-som
år Vidareoch1987 1992. utsträcktes gällaatten ramen

årtill 2002.

JAS-projektet iför börjanDen beslutadesram som av
1980-talet itotal kostnadsram pris-ett bestämtvar en
läge. skulle räknas vissa index.Denna med Enram upp
kostnadsram i visstuttrycker prislägeett de resurser

sådananvänds i projektet. möjliggör jämfö-Ensom ram
sig själv vidrelse olika tidpunktermed ävenoch med

objekt.andra

Kommissionen påemellertidkan konstatera sättatt det
vilket regeringen valt räkna redovisaatt ochupp ramen
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iden olika prislägen omöjliggör jämförelser. Skälet
härtill är att inte är iuttrycktramen det bestämda
prisläge i propositionerna,som anges t.ex. februari
1992. den redovisadeI ingår årtiounder gjordaramen
betalningar med löpande priser. om skall ettramen vara
uttryck för de projektet anspråk,resurser itarsom

ocksåbör dessa betalningar uttryckas i angivnadet
prisläget. gjordaOm utbetalningar överslagsvis räk-
nades till prisläge februariom 1992, skulle ökaramen
med ä miljarder4 5 kronor.

JAS-projektet innehåller stor andel komponenteren som
importeras. återståendeAv utbetalningar ungefäravses
hälften tillske utländska leverantörer, främst ameri-
kanska företag. förhållandeDetta gör projektet käns-
ligt för svängningar i valutakurserna. Deprecieringen

den svenska kronanav sedan november höjer1992 kostna-
derna med â miljarder5 6 kronor till årslutet av
1993. Betalningarna skall emellertid göras över tio-en
årsperiod till de valutakurser gäller vid olikasom
framtida tidpunkter. Därmed svårtär det iatt dag
bedöma hur valutaförändringarna slutligt kan komma att
påverka och kostnaderna.ramen

8.7 Industri och sysselsättning

I statsmakternas beslut anskaffningom svensk JASav en
ingick också vissa överväganden industripoli-b1.a.om
tik och sysselsättning. Avsikten att med JASvar 39
skulle svensk flygindustri få långsiktig stabilochen
inriktning. Den flygtekniska kompetensen skulle kunna
vidmakthållas och utvecklas. En fortsatt inriktning på
civila projekt inom flygindustrin skulle vidare möjlig-
göras och eftersträvas. Senare har iFMV promemorian
1988-12-28 Flygind belyst olika88 förutsättningar
för flygindustrisvensk under 1990-talet.
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produktion8.7.1 Utveckling civilav

utgjordesbörjan 25%1980-talet endastI ca avav
flygdivision civilfakturering vid Saab-Scanias av

År civila produktionenproduktion. ökatdenhade1992
inom Aircraft.utgjorde Saab70% verksamhetenoch ca av

Aircrafts civila verksamhet utgörsnuvarandeSaab
tillverkning civilautvecklingfrämst och deav av

trafikflygplanen sysselsattaSaab och Antalet2000.340
åri civil verksamhet 1992 3 350.cavar

På civil produktion vidmotsvarande sätt har andelen
från till10% 60%.Volvo Flygmotor ökat endastAB ca ca

bestårcivila främstVolvo Flygmotors verksamhet av
underhålltillverkning till civiladelar motorer ochav

i civil produktioncivila anställdamotorer. Antaletav
uppgår tillför närvarande 2 800.ca

Även vid Ericsson Electronics finnsRadar AB numera en
civil militäravsevärd nästanverksamhet. heltUr en

produktion civil verksamhet sysselsätterhar en som ca
vuxit20% personalen fram.av

Ericsson Electronics civila utgörsRadar produkter av
påcivila tillämpningar inom mik-baserade kompetensen

rovågsteknik, antennteknik signalbe-dator- ochsamt
handlingsteknik. i civilanställdaAntalet verksamhet

uppgårinom Ericsson Electronics tillRadar 500.ca
militäraVerksamhet den flygelektro-genereratssom av

nikverksamheten i bedrivs ioch dag andra delarsom av
uppskattningsviskoncernen sysselsätter 2 000 personer.

Likaså i anslutning till mili-har Aerotech denFFV AB
civiltära verksamheten kunnat utveckla verksamheten

flygplansunderhåll, datorunderhållmed mätsystem- och
iNästan anställdasamt testsystem. är sysselsatta200

affärsområdet.civil inomverksamhet
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8.7.2 Sysselsättning

vid Aircraft,Saab Volvo Flygmotor Ericssonoch Radar
Electronics är för närvarande ungefär 4 000 personer

i Övrigverksamma JAS-projektet. militär produktion vid
företagdessa sysselsätter 3 000ca Denpersoner. sam-

lade sysselsättningen vid såledesdessa enheter in--
klusive militär produktion civilochannan produktion -
uppgår till 13 000ca personer.

teknologisktDet långsiktigtavancerade och stabila
JAS-projektet de berörda företagenuppges utgöraav en
viktig förutsättning för övrig militär civiloch pro-
duktion.

anslutning tillI upphandlingen flygplanet gjorde IGav
utfästelserJAS civila industriella projektom utanför

JAS-projektet och med regionalpolitisk inriktning.en
berörda industrikoncernernaDe förklarade sig beredda

att under femårsperiodenden kommande åt-olikagenom
gärder tillföra drygt 800 arbetstillfällen i olikanya
delar landet, iav 100 Norrbotten.varav ca Drygt 400

de arbetstillfällena åstadkommasav skullenya genom
utomlands svenskatillverkningatt överfördes till

underleverantörer. femårsperiodenNär årtill ändavar
1987, hade närmare 1 arbetstillfällen200 skapats,nya

i140 Norrbotten.varav

8.7.3 Industrisamverkan

JAS-beslutet förutsatte ett svensktillverkat flygplan
med stor andel komponenter,en apparater och delsystem

skulle köpas utomlands.som 40%Ca värdet ettav av
komplett JAS-flygplan bedömdes utlandsberoende.vara I
samband med att årJAS-kontraktet slöts lämnade1982,

vissaIG JAS utfästelser bl.a. sysselsättningsska-om
åtgärderpande industrielltoch samarbete mellan ut-

ländska underleverantörer och industri.svensk Drygt 20
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åtogutländska tillunderleverantörer sig indu-IG JAS
striell industri.samverkan med svensk

Enligt iredogörelse uppnåtts199192:102 haren prop.
indirekt industriell samverkan mellan utländ-en IG JAS

ska underleverantörer industrioch svensk hittillssom
åtagandenmotsvarar över 80% gjordes.de Denav som

uppnådda direkta uppgårindustrisamverkan hittills till
Åtagandetåtagandengjorda65% ökar.och gällerca av

årtill 2000.

Volvo Flygmotors underleverantör Electric,General som
är den jämförelseutan största underleverantören i pro-
jektet, åtagandehar redan sittuppfyllt indirektför
industrisamarbete miljoneromfattande 300-400 USD.

långsiktigtDessutom har ElectricGeneral träffat ett
direktavtal industrisamarbete med Volvo Flygmotorom

åromfattar miljoner till272 USDsom 2004. General
åtagandeElectrics således industrisamverkanomfattar

uppgående till totalt miljoner600 USD.ca

För Saab-Scanias uppgårunderleverantörer hittillsden
uppnådda industrisamverkan till miljoner682 kronor,

åtagandet.motsvarande 42% totaltTre leveran-18av av
törer har marginal åtagande.med god sittuppfyllt

Ericsson tvåElectronicsRadar underleverantörer har
uppnåttredan industrisamverkan på miljoner208 kronor,

motsvarande åtagandet.över 100% det totalaav

industrisamverkan uppgårDen ackumulerade hittills till
miljoner6 130 kronor och bedöms hittillsIG JAS haav

årsarbetenmedfört över i Sverige.7 000

8.7.4 Teknikspridning

Anskaffningen är sverigesJAS 39 ett hittillsav av
största industriprojekt. Utvecklingen flygplanet ochav
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olikadess delsystem tillupphov teknologiskager
spridningseffekter ökar produktivitetensom och produk-
tionen i andra delar den svenska ekonomin.av

Det samhällsekonomiska värdet dessa spridningseffek-av
bestårter det produceradeav mervärde, JAS 39som ger

tillupphov utanför IG JAS och inte hade skett utansom
JAS-projektet.

vidEn Industriens Utredningsinstitut under hösten 1993
utförd undersökning påpekar att JAS-projektet tek-ger
nologiska spridningseffekter netto har ett värdesom av

miljarder15 kronor.ca Det är enligt undersökningen
än utvecklingskostnadenmer för JAS 39 beräknassom

till miljarder12 kronor.

8.8 Kommissionens iakttagelser

kapitelI 4 uttalar kommissionen att det bör möj-vara
ligt att utforma tillfredsställandeett styrsystem för
JAS 39. dettaI avsnitt redovisar kommissionen sin be-
dömning i vilken grad olika målav för projektetsom

nås.kan antas

vad först gäller flygplanets tekniska egenskaper och
prestanda visar utförda provflygninqar att JAS 39 med

nårgod marginal den fart och höjd och överträffar den
räckvidd jakt-, attack-som och spaningsuppgifterna
förutsätter. Gjorda mätningar visar också att motorn
uppnår specificerad dragkraft. Det konstaterade lägre
luftmotståndet kompenserar än väl i förhållandedenmer
till specifikationen något för höga vikten.

Provflygarna har för kommissionen uttalat att flygpla-
ärnet lättfluget och har goda flygegenskaper. Manöver-

förmågan är god. Flygplanet kan vidare enligt gjorda
frånstarta påprov och sålanda korta vägbaser harsom
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på går också såHanteringenförutsatts. marken snabbt
krävts.som

kommissionenMot denna bakgrund haratt JAS 39anser
förutsättningar i väsentligtgoda allt uppfylla deatt
påkrav egenskaper och prestanda statsmakternasom

fastställt.

så tidsförhållandena projektetVad gäller för kan kom-
missionen utvecklingenkonstatera att och leverans av

två årär omkringflygplan försenade. detta avseendeI
således inteuppfyller flygplanet ursprungligende upp-

målen. årsemellertid isatta statsmakterna har 1992
försvarsbeslut försening. Enligtaccepterat För-en

återståendebedömning flygtid isvarsmaktens räcker
till tidpunkt successivtJ 35 och den närAJS 37 JAS 39
enligtkan ersätta Tilldem gällande plan. det kom-nu

modifieringen till befintligaatt gör attAJS 37mer
utnyttjas innankan tillförs.redan För-JAS 39vapen

seningen ihar därför säkerhetspolitiskadagens läge,
enligt kommissionens uppfattning, ingen stor betydelse.
Kommissionen ocksåförseningen övrigtnoterar att för
gäller viktigaandra kringsystem i vidaredel- och det
JAS-systemet.

Väsentliga förändringar inträffat ihar den säkerhets-
politiska förhållandenabilden jämfört med när krav-
specifikationen för i börjanladesJAS fast39 1980-av
talet. Försvarsmakten gjorthar hotbildenöversynen av
år sådanvisar inte2000. förändring iDenna stor-en
makternas flygresurser anledningdenatt attm.m. ger

påändra kraven prestanda beväpningJAS 39:s och m.m.
Enligt kommissionens bedömning är därför JAS-systemets
operativa årtillräckligtvärde omkring 2000.

Kommissionen förutsättningar finnasnoterar vidatt att
påbehov olika såvidareutvecklasätt attJAS 39, flyg-

behållaplanet och sittsystemet kan operativa värde
också hårdarei långt påhotmiljöeventuellt inen
2000-talet.
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JAS 39 under tillverkas1990-taletavses med takten av
året.flygplan20 Beställda då140 flygplan ärom leve-

årrerade före Enligt kommissionens2002. uppfattning
finns det anledning i tidatt god tänka igenom vilka
beslut bör fattas eventuellt fortsatt tillförselsom om

frågaJAS 39. Denna behöver uppmärksammasav in-redan
årsför 1997 försvarsbeslut.

Enligt kommissionens fårbedömning det tekniskt och
ekonomiskt riskfylldamest iskedet utvecklingen och
tillverkningen JAS 39av passerat. Under-nu anses vara
laget för bedömning tillverkningskostnaderna fårav
antas ganska säkert. redovisatsvara som ovan rymmer

vidareavtalet incitament iverkar k0stnadssänkan-esom
riktning. Detta talar, enligt kommissionens uppfatt-
ning, för att det bör litenganska risk för attvara

återståendeidet utveckling och produktion skall
uppstå kostnadsöverdrag, enligt avtalet skallsom
belasta staten.

Icke mindredesto finns det fortfarande ekonomiska
risker i projektet. Dessa gäller t.ex. typarbetskost-

vidnader eventuellt nödvändiga byten underleveran-av
intetörer, gjorda beställningar och motme-av vapen-

delssystem samt följdereventuella ytterligareav
haverier.

Kommissionen tidigarehar i pådetta kapitel pekat att
den angivna innehållerJAS-ramen, bl.a. gjorda ut-som
betalningar uttryckta i löpande priser, inte är en
kostnadsram uttryckt i väldefinieratett prisläge.

Kommissionen ansluter sig till försvarsministerns utta-
ilande 199293:1o0 bil.prop. 5 s. 62 att grundläg-

gande för styrning projekt måsteett är att detav vara
definierat såvälväl materielinnehållvad ochavser

tidsplan frågai ekonomisk Kommissionensom om ram.
förutsätter redovisningenatt till riksdagenav ramen
genomgår teknisk vidareutveckling.en
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årNär beslötstatsmakterna att anskaffa svensk1982 en
i ställetJAS för förvärva utländskt flygplanatt ett

direktköp slutmontering, ingick ieller övervä-genom
också olika industri- sysselsättningspoli-gandena och

mål.tiska

avsikt flygindustriStatsmakternas att svensk medvar
fåJAS-projektet möjlighetgrund skulle att utveck-som

sin civila produktion.la Enligt kommissionens bedöm-
ning Aircraft, EricssonSaab Volvo Flygmotor ochsynes

ElectronicsRadar ha lyckats väl med detta.

Genom utländska sprid-samverkan med företag och genom
ningen åtskil-teknologi vidareavancerad förefallerav
liga framgångsriktsvenska företag sinkunna utveckla
produktion sysselsättning.och

Enligt målkommissionens bedömning idärför desynes
fråga industriutveckling sysselsättningochom som

månknöts till JAS-projektet i väsentlig infrias.kunna

Mot bakgrund kommissionensvad anförts ärav som sam-
manfattande bedömning iatt JAS-programmet allt väsent-
ligt nå målkan förväntas de fastställts stats-som av
makterna.
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9 KOMMISSIONENS SAMMANFATTANDE

BEDÖMNINGAR

JAS-kommissionens uppdrag är att pröva JAS-pro-om
någrammet kan målförväntas de fastställtssom av

statsmakterna inom den beslutade ekonomiska ramen.
Vidare kommissionenskall granska huruvida till stats-

inlämnatmakterna beslutsunderlag varit till fyllest.
Kommissionen ocksåskall granska den ansvarsfördelning

tillämpats mellan myndigheternasom för säkerställaatt
JAS-flygplanets luftvärdighet.

I slutet kapitel har kommissionen3-8av redovisat sina
iakttagelser i frågor.olika följandeI det redovisas
kommissionens sammanfattande frånbedömningar den ge-
nomförda granskningen.

9.1 Rapportering teknikom

När det gäller rapporteringen JAS-projektets tek-av
niska utveckling, noterar kommissionen att föreFMV det
första haveriet, med successivt allt skarpare formule-
ringar, uttryckte för de allvarliga bristerna ioro ut-
vecklingen flygplanets styrsystem.av

Samtidigt kan dock konstateras att FMV:s samlade bedöm-
ning under tid mindremedsamma i formule-nyanser-
ringarna har varit projektspecifikationensatt krav-
avseende egenskaper och iprestanda stort skulle kunna
uppfyllas. fårDetta såuppfattas att bedömdeFMV att
problemen med styrsystemet skulle påkomma att lösas

tillfredsställandeett sätt.
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Kommissionen sammanfattningsvis att FMV:sanser rap-
utvecklingportering projektets tekniska under dessaav

år varit tillfredsställande.

regeringens redovisning till riksdagen tekni-denI av
årvarjeska utvecklingen uttalades att flygplanets

specificerade i väsentligttekniska prestanda allt be-
uppnås.dömdes kunna Problemen med omnämn-styrsystemet

i projektet.des till förseningarorsaksom

Enligt kommissionens uppfattning regeringen i sinborde
årredovisning tydligareunder och ha19871986, 1988

orienterat riksdagen allvarligade problemom som en-
ligt uppfattning utveckling-när det gälldeFMV:s fanns

framhållasSamtidigt börstyrsystemet. atten av myn-
digheterna specificeradebedömde att prestanda skulle

nås,kunna vilket till regeringenkan ha medverkat att
inte justuppfattat problemen med styrsystemet som
särskilt allvarliga intedärför förmedlatoch heller

tilldem riksdagen.

Kommissionen emellertid sammanfattningsvis attanser
regeringens redovisning projektets tekniska utveck-av
ling år.inte varit tillfredsställandehelt under dessa

från vissaBortsett uppgifter i närmastefterhandsom
framstår på felbedömningar, kommis-grundadesom anser
sionen regeringens rapporteringatt ochFMV:s av pro-
jektets tekniska utveckling haverietförstaefter det
har varit tillfredsställande.

9.2 Rapportering ekonomiom

fråga ekonomiI och kostnader förhar ChefenFMV,om
Överbefälhavaren genomgåendeflygvapnet och rapporterat

frånutförligt. Redan hösten bedömde att ut-1985 FMV
vecklingsarbetet Industrigruppenför IGJAS AB JAS9
blivit dyrare än förkalkylerat. upprepades medDetta
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årenstörre tydlighet därefter. iFörst regeringens
redovisning till riksdagen i januari anmälde1988 dock
försvarsministern att IG JAS underskattat kostnaden.

tvåFör delserie vissaoch vapensystem anförde
försvarsministern prisetatt ännu inte säkert kunde
fastställas. Eventuella prisökningar i framtida
beställningar skulle dock enligt försvarsministern
täckas inom projektets ram.

Enligt kommisionens uppfattning myndigheternashar
rapportering ekonomi och kostnader varit tillfreds-om
ställande.

Möjligen kan tyckas någotregeringenatt fördesent
myndigheternas bedömningar kostnadsstegringarna förav
projektet vidare till riksdagen. IG kontraktsmäs-JAS

åtagandesiga gjorde det emellertid knappast lämpligt
för regeringen tidigareatt offentligt förutskicka
sannolika kostnadsöverskridanden. förelågpraktikenI

förhandlingssituationen mellan staten och IG JAS.

Mot denna får,bakgrund enligt kommissionens uppfatt-
ning, regeringens redovisning till riksdagen av pro-
jektets framtida kostnadsutveckling ha varitanses
tillfredsställande.

9.3 Utveckling styrsystemetav

Med JAS 39 tas ett antal utvecklingssteg vart ochsom
ett representerar avsevärd teknikhöjd. Viktiga steg ut-
görs den instabila plattformen,av den lilla styrspak-

det elektriska digitalaen, styrsystemet, den rörliga
nosvingen och de komplexa styrlagarna. Härtill kommer
behovet att utforma valideringsmetodikavanceraden för
styrsystemet. Det är därför inte överraskande att de
två inträffade haverierna kan föras tillbaka på brister
i styrsystemet.
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Enligt kommissionens uppfattning tidig-har IG JAS, som
på området, svå-saknade erfarenhet underskattat deare

righeter valideraär förenade med att utveckla ochsom
välfungerande datoriserat insta-ett förstyrsystem ett

bilt stridsflygplan JAS 39.som

årandra datoriseradeI länder har under styr-senare
instabila stridsflygplan.system kunnat utvecklas för

såledesligger inom teknikens möjligheterDet nuvarande
att datoriseradeutforma välfungerande styrsystem för
sådana flygplan.

ifrågasätterKommissionen inte tekniska möj-därför de
ligheterna tillfredsställandeatt utforma ett styrsys-
tem för konfiguration.ett flygplan med JAS Erfar-39:5

vårtenheterna i iland länderoch andra talar emel-
lertid svårför är uppgift.att det mycketen

Enligt kommissionens uppfattning är lämpligtdet att IG
i utsträckningJAS större än för närvarande samarbetar

med anlitar expertis ioch iandra länder den fortsatta
utvecklingen valideringenoch styrsystemet. Det ärav
även önskvärt luftvärdig-att beställareFMV ochsom

påhetsmyndighet områdesinstärker kompetens detta
anlitaatt utländsk expertis.genom

På begäran kommissionen redovisathar ochFMV IG JASav
åtgärderde vidtagits vidtasoch för attsom avses

frågastärka i utvecklingkompetensen styrsystemom av
så-kommissionensUnder slutfasen arbete harm.m. av

lunda i detalj informerat kommissionen vilkaFMV om
internationella påexperter styrsystem och flygegen-

påskaper olika isätt ökad utsträckning i fort-som
sättningen biträdaskall dels beställareFMV JASsom av

dels luftvärdighetsmyndighet. på39, harIG JASsom
åtgärdermotsvarande informeratsätt kommissionen deom

vidtagits i projektetför i utsträckningatt ökadsom
anlita frågainternationell expertis imed erfarenhet

utveckling stridsflyg-styrsystem för avanceradeom av
plan.
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åtgärderMot bakgrund de FMV och vidtagitav IG JASsom
och vidta bedömer kommissionenavser detatt bör vara
möjligt att utforma tillfredsställandeett styrsystem
för JAS 39.

9.4 Människan i flygsystemet

JAS-flygplanets egenskaper och prestanda ställer i
vissa avseenden flygföraren inför människans yttersta
prestationsgränser.

Enligt kommissionens uppfattning finns det anledning
målmedvetetatt målinriktatoch öka forsknings- och

utvecklingsarbetet nåför att ökad kunskap män-om
niskans förmåga och påverkarhur denna hennes pre-
stationer i JAS-systemet. Ett samlat för dettaprogram
bör utformas.

Kommissionen att det är mycketanser stor betydelseav
att påsvensk expertis i någravart fall s.k. människa-
maskinområden såkan ha hög kompetens atten den kan
vidareutveckla samarbetet och utbytet med utländska
forskare m.fl., möter likartade fråge-som problem och
ställningar. Utvecklingen flygstridsdräkten ärav ett
område där detta varit möjligt i JAS-projektet.

9.5 Ansvarsfördelning i fråga luftvärdighetom

Kommissionen att övervägande skälanser talar för att
myndigheten Försvarsmakten från juliden 1 1994 skall
ha ett odelat för flygsäkerheten frågaiansvar om
militär luftfart, oavsett det gäller planering,om
genomförande, utbildning, personal, flygplan eller
markutrustning. Därav följer kommissionenatt attanser
Försvarsmakten bör även för militäraansvara luftfar-
tygs luftvärdighet. Det tekniska frågakunnandet i om
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luftvärdighet emellertid ibör ävenflygplanens fort-
finnas isättningen FMV.

ordning tillämpas Försvarsmakten beslutarbör därEn
flygmateriel utgivnaanvändarföreskrifteratt för av

följas i Försvarsmakten.FMV skall personalen Detav
i i principbetyder detta avseende metodatt samma

på området.civilaskall användas detsom

För ansvarigmarkera är för allaatt att Försvarsmakten
i militäraflygsäkerhetenaspekter den luftfarten,av

förordar kommissionen vidare föratt chefen luft-FMV:s
värdighetsinspektion tillika före-förordnas att vara

tjänsteman tilldragande i Försvarsmakten och knuten
flygvapenledningen.

9.6 Möjligheter målen för JAS-programmetnåatt

Vad först tekniskagäller flygplanets egenskaper och
visar provflygningarprestanda utförda att medJAS 39

nårmarginalgod höjd överträffarden fart och och den
räckvidd jakt-, spaningsuppgifternaattack- ochsom

uppnårförutsätter. Gjorda mätningar visar att motorn
specificerad dragkraft.

Provflygarna har uttalat flygplanet är lättflugetatt
Manöverförmåganoch har goda flygegenskaper. är god.

frånFlygplanet vidare enligt gjordakan startaprov
på såoch landa vägbaserkorta har förutsatts.som

på går också såHanteringen marken krävts.snabbt som

Mot denna kommissionenbakgrund haratt JAS 39anser
någoda förutsättningar i väsentligtatt allt de krav

på egenskaper och prestanda statsmakterna fast-som
ställt.

så tidsförhållandenaVad gäller projektetför kan kom-
missionen utvecklingenkonstatera att och leverans av
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två årflygplan omkringär förhållandeförsenade i till
ursprungligaden tidsplanen. statsmakterna har emeller-

årstid i 1992 försvarsbeslut försening.accepterat en
Förseningen ihar dagens säkerhetspolitiska läge, en-
ligt kommissionens uppfattning, ingen stor betydelse.

Försvarsmakten gjorthar översyn århotbildenen av
sådanvisar inte2000. Denna förändring i stormak-en

ternas flygresurser att den anledning attm.m. ger
påändra kraven JAS 39:5 prestanda beväpningoch m.m.

Enligt kommissionens bedömning är därför JAS-systemets
operativa värde tillräckligt åromkring 2000.

Kommissionen noterar att förutsättningar finns vidatt
på olikabehov sätt vidareutveckla såJAS 39, att flyg-

planet behållaoch systemet kan sitt operativa värde
också i hårdare långteventuellt hotmiljö påinen
2000-talet.

För JAS-projektet någäller målenatt det skall inom
den ekonomiska statsmakterna beslutat. Enligtram som
kommissionens fårbedömning teknisktdet ekonomisktoch

riskfylldamest skedet utvecklingen tillverk-ochav
ningen JAS 39av passerat. Detta talar,nu anses vara
enligt kommissionens uppfattning, för detatt bör vara

litenganska risk återståendeför iatt det utveckling
och produktion, uppståskall kostnadsöverdrag skallsom
belasta staten.

Icke desto mindre finns det fortfarande ekonomiska
risker i projektet. gällerDessa t.ex. konsekvenser av
eventuellt nödvändiga byten underleverantörer, ännuav
inte gjorda beställningar och motmedelssystemav vapen-
samt eventuella följder ytterligare haverier.av

Kommissionen konstaterar ekonomiskaatt den förram
JAS-projektet årligenregeringen redovisar försom
riksdagen inte är kostnadsram iuttryckt viddeten
varje tillfälle uppgivna prisläget. Kommissionen för-
utsätter att utformningen den redovisas förav ram som
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genomgårriksdagen teknisk vidareutveckling.en

årNär statsmakterna beslöt att anskaffa svensk1982 en
iJAS stället för förvärva utländsktatt ett flygplan

direktköp slutmontering, ingick ieller övervä-genom
också olika industri-gandena sysselsättningsgoli-och

mål.tiska avsiktStatsmakternas svensk flyg-attvar
industri fåJAS-projektet möjlig-med grund skullesom
het sin civilaatt utveckla produktion. Enligt kommis-
sionens bedömning AircraftSaab Volvo Flyg-AB,synes
motor Ericsson ElectronicsochAB Radar ha lyckatsAB
väl med detta.

Genom samverkan med utländska sprid-företag och genom
ningen åtskil-teknologi vidareavancerad förefallerav
liga framgångsriktsvenska företag sinkunna utveckla
produktion sysselsättning.och

Enligt kommissionens mål frågabedömning idesynes om
industriutveckling sysselsättning tilloch knötssom

månJAS-projektet i väsentlig infrias.kunna

9.7 Kommissionens slutsats

Mot bakgrund granskningden JAS-projektetav av som
kommissionen gjort kommissionensär bedömningsamlade
att i nåJAS-programmet väsentligtallt kan förväntas

målde fastställts statsmakterna.som av
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SÄRSKILT YTTRANDE

ledamoten Oswald Söderqvistav

1 Fullföljande arbetet med JAS-projektetav

instämmerJag kommissionensmed majoritet att arbetet
med JAS-projektet bör fortsätta. vi i SverigeOm skall
ha nationelltett militärt försvar inkluderande ett mo-
dernt flygvapen vilket jag finns idet nulä-anser- -

ingetget alternativ till jagJAS. inteMen kan dela
majoritetens optimistiska redovisning JAS-projektetsav
bakgrund, utveckling och framtid. såvälDet gäller det
politiska ansvaret ekonomi teknik,och enkannerli-som

planets instabilitetgen och därav orsakade problem med
styrsystemet.

2 Det politiska ansvaret

Ett försvarsprojekt JAS i39:5 storlek är förstaav
hand politisk fråga.en Invecklade eko-resonemang om
nomi fåroch teknik inte fördunkla det politiska an-
svaret. kritiserasNu industrin, militära myndigheter
och försök har gjortst.o.m. ifrågasättaatt provfly-

kompetens. politikergarnas Men de årenpartieroch som
1982-1983 beslutade och klartecken för projektetom gav
har det största ansvaret. vidDet fanns tidpunktenden
fakta kritikoch påklart visade projektetssom osäker-
het. Kommissionens obenägenhet diskuteraatt detta kan
jag inte godta. Det intesaknar betydelse för det fort-
satta arbetet med misstagenJAS att missbedömning-och

från projektets blirarna start belysta. politiskaDe
beslut måsteframdeles fattas,som och innebärakansom
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nödvändiga tekniska förändringar planet, behöver ettav
sådant underlag.

Varför valdes egenskaper framför andraett plan med JAS
likvärdiga, billigare, kända därmed säkrareochmera

framståralternativ kommissionens redogörelse detI
måste så.närmast bliödesbestämt att det Mensom om

få tilldet bara gällt fram bra plan detatt ett svens-
ka försvaret till rimlig inte blivitkostnad hade det

legitimt intresse teknikernaJAS. Det fanns ett hos och
påledningen sig i forskningsfrontenatt läggaSAAB med

mål.hägrande exportaffärer Försvarsledningen hadesom
ingenting fåheller manifestera högtekno-emot att ett

logiskt, påmilitärt internationellasystem den arenan.
Vi ifrån mångårigaintekan heller bortse det samarbe-

på området.tet med flygtekniskaUSA det hade underDe
påbörjat utvecklingen1970-talet plan medav samma

egenskaper tillStyrsystemet är renod-JAS. JASsom en
lad ingenting till-USA produkt och de hade emot att

siggodogöra utvecklingserfarenheter betalda av
Sverige. sådanaPolitikerna sigborde ha översatt
partsintressen till genuina,och sett det svenska
intresset. när politiska majoritetendenMen stora
enats i inteslutetJAS 1970-talet fanns detom av
längre gehör för kritiska varningar.synpunkter och

är enlig minDetta menig till regeringenorsaker att
inte åt frånoffentlighet varningarna och andraFMVgav

svårigheterna fördyringarna i utvecklingsarbetetochom
från mitten 1980-talet.av

3 Ekonomi

finns någonDet inte längre ekonomisk värdJAS-ram nam-
någonnet och därmed inte ramstyrningheller JAS-av

projektet. framgårKostnaderna är ramen Detta med all
önskvärd årenstydlighet de propositioner isenasteav
frågan kommissionensoch redogörelse. och kostnader-av

itorde penningvärdeaktuellt omkring mil-70na vara
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jarder kronor. finns påståendetDet därför fog för att
talet ramstyrning och särskilt prutningenom med 800
miljoner årenkronor mellan 1982 och 1983, endast har
varit ett spel för galleriet, avsett att försköna verk-
ligheten och lugna kritisk opinion.en

intekan instämmaJag i kommissionens bedömning att
risken för kostnadsöverdrag är liten.ganska Planet är
ännu inte färdigt. Vi intevet det är möjligt attom
lösa problemen med styrsystemet se nedan. blirdetOm

förseningar, fördyringar, incidenterhaveriernya etc.,
konsekvenser inteIG sigvars JAS klara bliranser av,

det beställarenstaten ställs inför omförhand-som nya
lingar. dåEnda utvägen blir ökande åtagan-ekonomiska
den, eftersom ett nationelltstort, projekt JASsom
inte tillåtas gåkan i stöpet.

En aspekt JAS-projektets fråganannan ekonomi ärav hur
försvaret i övrigt drabbas accelerande utgifter förav
planet. Klart är tagit anspråkatt det i allt störreen
del den försvarskakanav och därmed igemensamma reali-
teten blivit den mångagökunge varnat för.som

4 Instabilitet och styrsystem

ärDet instabilitetJAS 39:5 är det stora proble-som
met. Den har fördelar, förespråkaredess framhål-som
ler, enligt kritikerna,men synpunkter kommissio-vars

också inhämtat, kannen uppnåsprestanda med sta-samma
bila konstruktioner. Dessa synpunkter övrigtförvar
välkända årredan 1982.

storaDen nackdelen med och liknandeJAS andra försök,
är instabilitetenatt i underljudsfart ständi-fordrar

datastyrda korrigeringar.ga, haverikommisionenSom
framhållit påtalatsoch även vår kommission,som ärav
det grundläggande problemet oförmågastyrsystemets att
i samarbete pilotenmed klara korrigeringar.dessa Man
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har, med inteandra ord, ännu kunnat utveckla styrlag-
dvs. dataprogrammjukvara tillräckligtärar, som

täckande. sätter sin lit tillNu vad betecknasman som
ökad itröghet innebärsystemet. Det attsom program-

såskrivs fårdatorerna auktoritetatt störremen och
piloten mindre. vill därmed förhindra pilotenMan iatt
stressade situationer för signalerstora och snabbager
till vårstyrsystemet. kommissionDetta framställs av
enbart ett plus. hurMen mycket kan tröghetensom
ökas piloten iutan stridssituationeratt införställs
faktum inte såatt planet villsnabbt hanreagerar som
Eller haverikommissionen avsnittuttrycker detsom

Svårigheten2.5: såär göraatt balansen att systemet
blir säkert samtidigt tillräckliga prestandasom upp-
nås. Vår kommission ingåendei kapitelhar redogjort5
för de påkrav ställs piloten. inteDet är han,som

måsteoch datorer, övergripandesensorer fatta desom
besluten. intrikat människa-maskinproblem.Ett

såledesDet är inte elektriskaelektroniskadet styr-
systemet i sig Sådanaär finns,problemet.som som
påpekats, också i stabila inveckladeplan. ärDet de
styrlagar instabiliteten kräver är JAS 39:ssom
akilleshäl. Detta inteproblem är tilllöst och

frånskillnad vår kommissions ifrågasättermajoritet
jag är teknisktdet möjligt. framgårom som allaav
rapporter redovisningaroch är tveksamheten utbredd och

framhållsdet svårigheternaständigt att är stora, att
tillräckliga erfarenheter inte vunnits och att
ytterligare justeringar blikommer nödvändiga.att

Kommissionens redogörelse för utländska erfarenheter
intrycket att mängder instabilger plan med utform-av

ning byggts svårigheter.och använts såutan Om vore
fallet ju någraskulle inte återståendeUSA ha problem
med sina vilketstyrsystem, de har USA-planet F-16,

riktigtalldeles tillverkats sålts isom och över 2 000
exemplar, är närmast stabilt inteoch jämförbart med
JAS övriga39. nämnda många påAv exempel befinner sig
experimentstadiet, t.ex. X-29, Rafalex-31. kanOm
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sägas vi inteatt med säkerhet flugitsvet detom
instabilt.

EF i2000 byggs sju svårigheternaprototyper, är stora.
viVad med säkerhet ärvet att utvecklingen JAS 39:5av

systerplan, israeliska LAVI har avbrutits.

Huvudmotsättningen står inte mellan mekaniska och elek-
troniska styrsystem, vilket kommissionens redogörelse

visst intryckettger utan mellan stabilitet ochav,
instabilitet.

Om problemen inte kan lösas inom rimlig tid ocheller
incidenterhaverier svårigheternya eller andra dyker

bör det enligt min meningupp, allvarligt övervägas att
göra tillJAS 39 stabiltettom plan. minskarDet dras-
tiskt behovet och mängden datasystem och är betyd-av
ligt mindre komplicerat än att konstruera styrlagar för
instabil flygning.

5 Slutsats

Det är osäkert JAS-projektet kan genomföras bi-om med
behållande de egenskaper hittillsav förutsatts försom
planet.

Ekonomiskt kan det realistiskt antas att ytterligare
fördyringar uppstå.kommer att

Därför bör grundlig, politisk prövning projektetsen av
status genomföras, i synnerhet ytterligare beställ-om
ningar blir aktuella efter sekelskiftet.
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rhx
Kommittédirektiv

Dlr. 1993:109
lranskning JAS-projektetav

ir. 1993:109

eslut vid regeringssammanträde 1993-09-16

Chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet Björck, anför.

litt förslag

föreslår,Jag bakgrund flyplanshaverietmot den 8 augusti 1993,av att en
rskild kommission tillkallas för granska JAS-projektet.att

ikgrund

liksdagen beslutade i juni 1982 riktlinjer för utveckling och anskaffning
JAS-systemet. Regeringen har i enlighet med detta beslut årligen

ienterat riksdagen läget i JAS 39-projektet. I Försvarsdepartementetom
funktion särskilt inrättad för regeringen kontinuerligtmsen att skall kunna

projektet.

2 februariDen 1989 inträffade haveri med det förstaett provflygplanet,
39 GripenS -l. Regeringen den 16 februari 1989 Försvaretsgav

iterielverk uppdrag angående fortsattett inriktning JAS-projektet.av
aterielverket lämnade den 30 juni 1989 redovisning i enlighet meden
pdraget. Statenshaverikommission avlämnadeden 22juni 1989 rapporten
:räffande inrättadedet haveriet. Den 28 februari 1990 lämnadeChefen för

utlåtandegvapnet ett över haveñet, med Försvarets materielverks yttrande
redovisade åtgärder, till Statens1 haverikommission.

ljuni 1992 beslutade regeringen, med stöd riksdagensställningstagandeav
992 års försvarsbeslut, delserie 2 39att JAS Gripen skulle beställas.av

8 juni 1993 leveradesdet förstan serietillverkade flygplanet 39-102JAS
Chefen för flygvapnet. Flygplanet tilldelades Chefen för flygvapnetav
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därefter till FörsvaretsställdesFlygplanet7.flygflottilj, FSkaraborgs
flygutbildning.för bl.a.materielverks förfogande

39-102. StatensJASflygplanhavererade1993augusti8Den
preliminär1993 lämnataugusti rapportl8haverikommission denhar en

bliförutsesslutligaHaverikommissionens rapporthaveriet.angående
1993.utgång årmånadsavlämnad novemberföre

Överbefálhavaren deni uppdrag senastaugusti att12Regeringen dengav
konsekvenserekonomiskaoperativa ochredovisa av enl 1993oktober

JAS-projektet.eventuell försening av

Åklagarmyndigheten septemberÖveråklagaren den lStockholm harivid
haveriet.1993 förundersökning rörandeinlett

särskildafråganstillhänsynmedbakgrund, ochovanståendeMot
granskning skerförnyadangelägetjag det avbetydelse, är attatt enanser

fastställtsmålnå deförväntaskanhuruvida avJAS-programmet som
statsmakternatillhurvidaochförsvarsbesluti 1992årsstatsmakterna,senast

lämpligenbörGranskningentillfyllest.varitinlämnat beslutsunderlag
tillkallas.därförsådanbörkommission. Ensärskildgenomföras av en

Utgångspunkter utredningenför

ochsäkerhets-denskallkommissionens arbeteUtgångspunkten för vara
Vidareförsvarsbeslut.års1992fastlades iförsvarspolitiska inriktning som

långsiktigtinförförberedelserna nyttettskall frågor rörbeaktas att som
utformning,framtidaluftförsvaretsfrågorförsvarsbeslut, inklusive om

Kommissionen skallförsvarsberedningen.parlamentariskabehandlas i den
gälla imåsteansvarsfördelningdenbeaktaslutligen i sitt arbete som

Åklagarmyndigheten.Haverikommissionen ochförhållande till

Uppdraget

projektvärderingardei bl.a.utgångspunktmed somKommissionen bör,
för riksdagen, göraredovisningarårligaregeringenslegat till förgrund en

huruvida JAS-därvidutveckling och prövaprojektetsbedömning av
inomstatsmakternafastställtsmålnå deförväntaskan avprogrammet som

ekonomiskaden beslutade ramen.

granskningvidläggasi sammanhangSpeciell vikt dettabör aven
1989.haveriet årförstautvärderingar efter detochrapporter
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Kommissionen bör ocksågranska militära bedömningarde myndigheternas
ställningstagandenoch angående i flygutprovningen liksomsäkerheten

tillämpade metoder i lcveranskontrollen. Likaså kommissionenbör granska
de metoder använts och den ansvarsfördelning tillämpats mellansom som
myndigheterna för säkerställaJAS-llygplanets luftvärdighet.att

Kommissionen vid sinbör granskning i tillämpliga delar jämförelsergöra
flygplansprojekt imed andra länder, liksom tidigare imed flygplansprojekt

Sverige, i motsvarande fas utveckling och utprovning.av

Kommissionen bör vid behov Föreslå medåtgärder för tillkomma rättaatt
de brister kan komma konstateras i tidigare beslutsunderlagattsom m.m.

förslagoch lämna till hur underlag för kommande beslut förbättras.

Arbetets bedrivande

frågor kommissionenDe skall pröva är sådan det angelägetärart attav
den har parlamentarisk sammansättning.att en

Kommissionen skall den 31 december 1993 till regeringen redovisasenast
sitt uppdrag.

Hemställan

Jag hemställer regeringen bemyndigar chefen föratt
Försvarsdepartementet tillkalla särskild kommission tiomed högstatt en
ledamöter omfattad komrnittéförordningen 1976:119 uppdragmed attav- -
granska JAS-projektet och besluta sekreterare kommissionen.att om

Jag hemställer vidare kommissionen bemyndigas beslutaatt att om
biträdande sekreterareoch biträde åt sig.experter, annat

Slutligen hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna föratt att
kommissionen skall belasta fjärde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens bifalleröverväganden och hans
hemställan.

Försvarsdepartementet
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Personer medverkat vid JAS-kommissionenssom
utfrâgningar m.m.

Redogörelse1 1993-09-30 för bakgrund, omständigheter
och tillorsaker haveriet i februari 1989 samt
översiktlig presentation förlopp i tilloch orsakavhaveriet i augusti 1993.

Generaldirektör Olof Forssberg, SHK-
Utredningschef Lundin,Rune SHK-

2 Redogörelse 1993-10-14 för målJAS-programmets samt
för tidigare och aktuell teknisk, ekonomisk, taktisk
och operativ värdering JAS-systemet.av

Generallöjtnant Lars-Erik Englund, FVL- överste 1 Reinholdsson,Bogr. FVL- överstelöjtnant Fredriksson,Frank- FVL
Generalmajor Lars Andersson, OPL-
Major Osmo Westin, OPL-
Generalmajor Sven-Olof Hökborg,- FMV
Tekn. dir. Streling,Arne FMV-

dir.Tekn. Peter Lundberg, FMV- Överingenjör Dan Degerman, FMV-
dir.Avd. Hans Hansson, FMV-

Orientering3 1993-10-27 flygteknik och JAS-omflygplanets egenskaper.

Generalmajor Sven-Olof Hökborg,- FMV
Professor Arthur Rizzi, KTH-
Generaldirektör BertilLars Persson,- FFA
Avdeln. chef Lind,Ingemar FFA-
Civ. ing. Karl-Erik Modin, chef kontor-
aerodynamik, saab MA
Civ. ing. Carl-Johan Koivisto, chef flygteknik,- avd.
Saab MA
F.d. adj. professor RidderSven-Olof-
Chefsprovflygingenjör Kirsten,Paul- USAF
Provflygingenjör Joe Gera,- NASA
Chefsprovflygare Smith,Roger- NASA
Manager, chefsprovflygare Dave- Fergusen, Lockheed
Chefsprovflygare Tom Morgenfeldt,- Lockheed

Besök4 1993-11-03 vid Saab varvidMA redogörelse
lämnas för hur utveckling stridsflygplan går till,avde tekniska orsakerna till det första och andra
haveriet samt hur utveckling gårstyrsystemet till.avSamtal förs med provflygare.

Direktör Ahlinder,Hans IG JAS och- Saab MA
Professor Billy Fredriksson, Saab- MA
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Överingenjör Rehme, SaabUlf MA-
flygdynamik,Ingenjör Erik kontorKullberg, chef-

Saab MA
simulatorcentralen,Ingenjör Leif Thelander, chef för-

Saab MA
Huvudprojektledare Nycander, Saab MAIngemar-
Civ. bitr.ing. flyg- ochBengt Oredsson, chef-
systemprov, Saab MA

Lindholm,Chefsprovflygare Saab MAArne-
Gille,Provflygare Johan Saab MA- överste Dahlbäck, FMV:ProvGunnar-

Joakim Lindén,majorProvflygare, FMV:Prov-
Seidl,MikaelProvflygare, kapten FMV:Prov- överstelöjtnant TUJAS,Per-Olof Eldh, F 7 FV-

frånOrientering5 erfarenheter1993-11-08 om
utprovning förbandstjänst tidigaremedochav
generationer stridsflygplan i Sverige samt om

fråga någrai amerikanska,motsvarande erfarenheter om
europeiska och ryska flygplan.

Generalmajor Hökborg,Sven-Olof FMV-
Luftvärdighetsinspektör Renborg, FMVBo-

dir.Tekn. Näsström,Staffan FMV-

beteendevetenskapliga,6 Redogörelse för1993-11-08
frågorpsykologiska medicinska igäller förarenoch vad

stridsflygplan.

Laborator Maud Angelborg-Thanderz, FOA 59-
Laborator Erland Svensson, FOA 59-
Flygspecialläkare Linder,Jan FVL-

KristinaFlygpsykolog Pollack, FVL- överstelöjtnant Johansson,Sven FVL- överstelöjtnant Göran 20FBS, FVPersson, F- överste Dahlbäck,Gunnar FMV:Prov-

Orientering7 ochflygsäkerhet1993-11-18 om
luftvärdighet.

Chef luftfartsinspektionen Sellberg,för D. LFVLars- överste Widén,Karl-Göte1 FVLgr.-
Generalmajor Hökborg,Sven-Olof FMV-

dir.Tekn. Näsström,Staffan FMV-
dir.Avd. Göran Franzon, FMV:Prov-

yuftvärdighetsinspektör Renborg, FMVBo-
overingenjör Roland Scott, FMV- överste Dahlbäck,Gunnar FMV:Prov-
Avd. chef Thorstensson, systemsäkerhetLars och-
tillförlitlighet, Saab MA
Direktör Milton kvalitetMobärg, luftvärdighet,och-
saab MA
Civ. ing. chefsprovingenjör,Lundberg,Bo Saab MA-
Generaldirektör Olof Forssberg, SHK-
Utredningschef Lundin,Rune SHK-
Direktör Närlinge, KvalitetsledningJan SHK, QM-



Samtal8 1993-11-19 med företrädare för Ministry of
Defence, Procurement Executive, London.

DirectorAss. WilcockTrevor-
KeithSq. Leader Dennisson-

Wing Commmander John Brady-
Chris Fielding, British Aerospace-

Samtal9 1993-11-22 med företrädare för AirU.S. Force
Materiel Command, Dayton, Ohio.

Maj. BridgesGen. Roy-
Duane RubertusP.-
Colonel Craig Dunn-
Lt. C01. PriceJoe-
Maj. Nusz-

10 Samtal 1993-11-23 med finskade provflygare somprovflugit JAS 39.

Chefsprovflygare Jukka Koskela, Valmet-
Provflygare Keinänen,Vesa Finska FV-

11 Redogörelse 1993-11-23 för innehålletdet sakliga i
slutligaSHK:s rapport haveriet i augustiom 1993.

Generaldirektör Olof Forssberg, SHK-
Utredningschef Lundin,Rune SHK-
Direktör Närlinge,Jan KvalitetsledningSHK, QM- överstelöjtnant Jan Andersson,- SHK, F 7, FV
Flygdirektör Björn1 Johansson,- gr. SHK, FMV:Prov
Flygpsykolog Kristina Pollack, SHK,- FVL

Redogörelse12 1993-12-03 vilkaför möjligheter
Ericsson Radar Electronics AB, Volvo Flygmotor ochAB
FFV Aerotech långsiktigtharAB att behålla
underhållskompetens för JAS vilken39 samt samverkan
företagen i detta syfte har med utländska företag.

Direktör Björn Erman, ERE-
Direktör Göran Sjöblom, ERE-
Direktör Hans Krüger, VFA-
Programledare Eriksson,RM12 Hans- VFADirektör Eiborn,Jan FFV-
Marknadsdirektör Ingemar Hansson,- FFV

Redovisning13 på1993-12-03 synpunkter utvecklingenavflygstridsdräktenav för JAS 39.

Professor emeritus Hilding Bjurstedt-
Försvarsöverläkare HjortHans-

14 Redovisning 1993-12-07 påsynpunkter valetav avkonfiguration för JAS 39.

Tekn. dr Erik Bratt-



utvecklingenRedogörelse för15 1993-12-14 av
flygstridsdräkten för JAS 39.

Lars-ErikGenerallöjtnant Englund, FVL
Linder,Flygspecialläkare FVLJan

överstelöjtnant Fredriksson,Frank FVL
Generalmajor Hökborq,sven-Olof FMV
Överingenjör Göran FMVLangemar,
överste Dahlbäck, FMV:ProvGunnar

major Per-Olof Almstedt,Provflygare, FMV:Prov
dir. Landervik,Avd. Bengt FMV

Generaldirektör Rybeck, FOABo
Birger Schantz,Huvudavd. chef FOA 5

Balldin,Forskningschef Ulf FOA 59
FlygmedicinskaNils-Holger Areskog,Professor

referensgruppen
Chief Scientist, ArmstrongRussel Burton,Dr.
Laboratory, USAF
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