manning kvarstår. Dessa är på väg att
täckas. En av fredsdivisionerna som är
personalsvag bedöms vara uppfylld 91/
92.
Underrättelseplutonerna har viss brist
på såväl underrättelsepersonal som sy
stemtekniker.

=

• • SpaningsflygförbanJ. - Verksamhe
ten har inriktats mot att utveckla och vid
makthålla spaningsflygförbanden S 37
och SK 60. Uppgiften att utveckla och bi
behålla krigsförbanden har lösts. Insats
och icidentberedskapen har upprätthål
lits och lösts enligt ÖB bestämmande.
Vissa brister i divisionsledningarnas be

• • Transportflygförband. - Verksam
heten har inriktats mot ett vidmakthållan
de av transportflygförbanden (TP 84,85,
88, 101). Uppgiften att utveckla och vid
makthålla krigsförbanden enligt plan har i
stort lösts.
Insats- och incidentberedskapen har
upprätthållits och lösts enligt ÖB:s be
stämmande.
Med TP 84 har man tagit ut mer flygtid
än vad som planerats. Uttaget är trots det
ta fortfarande för lågt för att kunna tillgo
dose efterfrågan av flygtransporter och för
att flygförarna skall få normerad flygtid.
Den planerade övningsverksamheten
med TP 84 har påverkats av omfattande
transportflygningar utanför Sverige t ex
under katastrofhjälpen i Armenien och

flygtransportstöd åt FN i Namibia. (Se
specialartikel, sid 18-23.)
Transportflygstatistik TP 84: Inrikes:
1837 tim, utrikes 1257 tim. Tot = 3094
tim.
Verksamheten vid F 16/Se M transport
flyggrupp på Bromma har fortsatt med två
TP 88. Uppgifterna har prioriterats enligt
ÖB:s direktiv. Transportflygstatistik: Inri
kes: 842 tim, utrikes: 228 tim. Tot =
1070 tim.
Transportflygverksamheten vid F 16/Se
M (Uppsala), F 21/Se ÖN och F 17 har
under första halvåret genomförts med tre
förhyrda TP 87 (Cessna 404). Dessa har
under andra halvåret ersatts av tre inköp
ta (begagnade) TP 101 (Beechcraft King
Air 200) baserade på F 21/SeÖN, F 7 och
F 17.
Transportflygverksamhet har genom
förts (utöver för Flygvapnet) även för rege
ringen och andra försvarsmyndigheter.
•
• Helikopterräddningstjänsten. 
Verksamheten motsvarar i omfattning ti
digare års. Antalet uppdrag för civila be

Tabell 1

Hellkopterstal/slik

Antal uppdrag
flygtid i samband
med flyg- och sjö
räddningstjänst

I

Antal bärgade
personer
totalt

Antal uppdrag!
flygtid för övr
1)
uppdrag

Mil

Civ

Mil

Civ

Mil

68135,10

199/.229

1016

48181,30

7

I

I Antal sjuk
, transporter
flygtid

Civ

Mil

Civ

56

1/2, O

571113,50

I

fl

Hänned avses jJäl/räddning, uppdrag i samband
m ed skogsbränder, oljeus/läpp, vådautlösta nöd
sändare och dylikt.

Del Ilande (ur ell a, sedan , Ungefa, en milsydvdS/ om K"rlsbO'8. En 'Olväll" b'öllJ,bellel <IV en

Ikugs",belare. Ambulanen lIunde in/e ta sig fram. Vi" SOS; Fallloping und.a/te F6:~ rjddn;ngl
helikopter HKP 98, vars sjllhkölilff> hd, fes ge den skadade en smJ,'- /illande in;eÅ I;on, Benel fixe
,,,dl'. adl piI/ieolen lades p vaawmmi/drass fö, lufttri/mporl Ilff sjuklJUseI i Skövck.

Beredskap totalt

Beredskap utöver
ord öppethållnings
tid (jml MIL AlP)

Tim:

Tim:

30.610

bassystemet. Huvuddelen av basutbygg
naden skall inriktas mot att vara slutförd
till mitten av 1990-talet.
Uppgiften att utveckla krigsförbanden
enligt ovan har i huvudsak lösts. Insats
och incidentberedskapen har upprätthål
lits enligt ÖB :s bestämmande.
Vid stationskompanierna och inom
markförsvarsfacket är personalläget fort
farande besvärande.
Den ökade rekryteringen och grundut
bildningen sa mt genomförda ekonomis
ka avtal har lyckats bryta den under tidi
gare år nedåtgående personaltillgången.

14.273

hov överstiger väsentligt antalet uppdrag
för försvaret. vilket numer blivit normalt.
Överföring av HKP 4 ti!1 Marinen har
medfört låg tillgänglighet på helikopter
hjälp . D etta har i sin tur medfört en mini
mering av den grundläggande utbildning
en. Äldre förare som fått fortsatt kommen
dering till flygtjän st har bidragit till att upp
gifterna har kunn at lö sas.

Andelen nya tekniker på förbanden är
hög och det medför under en kortare tid
ett ökat behov av styrd praktik, vilket tar
kapacitet från och begränsar övrig pro
duktion och vidareutveckling . Produktio
nen av flygtid har i stort svarat mot divi sio
nernas behov. Flera förband har infört en
mera rationellledningsorganisation inom
basenheten. Baspri o riterade slutövningar
har genomförts med gott resultat.
Planerad repetitionsutbildning har ge
nomförts och med gott utbildningsres ul
tat.
Det kvantitativa målet av repetitionsut
bildningen har inte kunnat in planeras på
grund av rådand e perso nalläge och prio
ritering av grundutbildningen.
Versionskontoren har lämnat bra stöd
tiIl förbanden och i huvudsak funnit sina
verksamhetsformer .
• • Gemensamma produktionsresur
ser . - Flygvapnets fredsorganisation skall
skapa (producera) och vidmakthålla
krigsförband. Direkt eft er en snabb mobi
lisering skall dessa vara användbara i sina
huvuduppgifter. Lednings- och in satsbe
redskapen skall förbättras. Nuvarande ut
bildningssystem skall i huvudsak bibehål
las. Det är viktigt att större samträning
sker inom bas- och stridsledningsförban
den.
Omfattnmgen dV övningar på krigsbd

serna bör öka!

CFV ledning och styrning av produktio
nen genom uppdrag i CFV produktions
verk (CFV ProdV) har i huvudsak fungerat
väl.
•

Tabell 4

• • Basförband. - Verksa mheten har
inriktats mot att genomföra fortsatt ut
byggnad av och materielom sättning inom

Anställda kvinnliga officerare

Tabell 3

Armen

Marinen

Flygvapnet

Fk L! Kn RO

Fk L! Kn RO

Fk Lt Kn RO

1
1

56 18 8 16
52 22 Jr 21

FLYGHAVERIER
kalenderårsvis

År

85 86 87 88 -89
Havererade fpl
Omkomna

1

7

6

1 4

3

1

-

1 4

2

1987188
1988189

18 - 
22 4 

1

- - -

Lyckade
fallskärmshopp

6

5 -

1-

1 2

24 - 
33 4 

I

Fk = fänrik

Misslyckade
fallskärmshopp

2
4

Lt = löilni/nl

Kn = kapten
RO = reservofficer

Källa: Fst

Kommentar: 1980 öppnades flertalet militära yrken inom Flygvapnet för kvinnor. Fr o m 1989 är al/a FV:s yr
ken öppna för kvinnor, d v s även flygföraryrket. - Fr o m 1983 är även vissa militära yrken inom Armen och
Marinen öppnade för kvinnor.
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