F!Hva nets årsredovisnin 1990/91
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Säkrare
planering
behövs!
Flygstaben har färdigställt Flygvapnets redo
visning och analys av verksamheten för
budgetåret 1990/1991. Underlaget har
insänts från berörda myndigheter under
hösten 1991. Resultaten av genomförda
aktiviteter har ställts i relation till givna må;
med uppdrag. Analysarbetet har lett fram
till ett antal slutsatser, som chefen för flyg
vapnet (CFV) har insänt till överbefälhava 
ren (OB) som årsberättelse gällande för
bandsproduktionen. Här presenteras en
sammanfattninq av resultatet under det
gångna budgetaret.
Det kan konstatera att utb ildning och
har genomförts s~ att
krigsförbandens kr igsduglighet i lort
kun nat vidmakthå llas och i vi sa fa ll
även förbättrats . Krigsförband chefer
nas roll i förbandsproduktionen har
stärkts. Förbanden ka n
uccessivt
börja utvecklas enligt uppgjorda lång
siktiga förband utvecklingspl aner mot
uppsatta krigscluglighetsmå I.
Incidentberedskapen har fullgjorts
en ligt planerad omfattning. De insat
ser som gjorts visar, att amtliga med
verkande har en god förmåga att lösa
dessa typer av uppgifter.
prod ukt ion

• • Ans laget ti II Flygvap net för Led
ning och förbandsverksamhet (Dl)
har överutnyttjats med 114 Mkr. Della
beror främst på en icke förutsedd
kostnad för materielund rhå ii, efter
som motorerna till JA 37-sy temet
(RM8B) har måst modifieras.
Inom byggverksamheten, anslaget
03, har också ett överskottsutnyttjan
de av 11 Mkr skett. An ledn ingen här-
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Av Thomas Warming

till är uppkomna fördyringar i bygg
projekt var beta lning inte kunnat för
skjutas till nästkommande budgetår.
nslagens överutnyttjande skall ba
lan eras i innevarande budgetårs likvi
ditet.
Inom strilförbanden har krig iör
bandsproduktionen fortsatt med det

t väll/all på att den fömll t"örbandsintroducerade lAS :19 Gripen
skall göra sin jungfrus/art fr.in F 71S.i/enäs har Flygvapnet förb.~/t
ratluppgraderat saval A/ som S .J7-systemen lill n.fgol som kalla.
A/IS 37 Viggen,
all kompetensen al/ UfJptriida i luFtför varet kan
vidmakh. fias.
F%: Arne Johannesson

sa

nya låghöjdsradar y temet PS-8l0.
Utveckling och projektering av nya
strilcentraler samt utveckling av flyg
buren spaningsradar FSR-890 har fort
att. Verksamheten inom alamerings
funktionen har genomförts enligt det
uppdrag som givits från Statens rädd
ningsverk.

Ny flygdatorversion
Under äret har JA 37-systemets dato
rer försetts med en ny version av pro
gramvara (edition 30) med åtföljande
utbildning av personalen. Motorpro
blem har under året orsakat en mindre

utbildningssvacka. Den grundläggan
de lygutbi ldningen p~ JA 3l-systemet
har under äret varit prioriterad.
Samtliga 65 beställda flygplan J 35J
Draken har vid utgången av budget
året levererats till F 10. Krigsdivi io
nerna uppvisar en hög kompetens och
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Bara en gång tidigare (1986) har det in
träffat att Flygvapnet kan uppvisa en
nolla i kolumnen för omkomna besätt
ningsmedlemmar. Lägg därtill att enbart
tre haverier inträffade under kalenderåret
och man kan konstatera, att Flygvapnets
flygsäkerhetsläge 1991 uppvisar ett Gäm
förelsevis) mycket gott resultat. (Aven
internationellt sett.)

Flygräddningsverlcsamhet
Kategori 90/91 (89/90)

Antal bärgade Militära
personer
Civila

7

(3)

46

(77)

Antal sjuk
transporter

66

Militära
Civila

O

(3)

(57)

Kalenderåret 1991: Ingen omkommen - positiv (lygsäkerhetstrend

förmåga. Systemet har utnyttjats i luft
försvaret över he,la ri ket.
Attackförbanden (AJ 37 + SK 60)
har en fortsatt god förmåga att lösa
sina huvuduppgifter. Utbildning för
utnyttjande av sjömålsrobot Rb 15F
har påbörjats och kompetensen att
uppträda i luftförsvaret har vidmakt
håll its. Uppgraderi ng ti I'I AJ/ S-standard
har inletts.
Spaningsförbanden (SF och SH 37)
har en fortsatt god förmåga att lösa
sina huvuduppgifter. Under året har
därtill insatsmöjligheterna mot sjö
och Iuftmå I förbättrats.
Erforderliga åtgärder som planerats
för omskolning och införande av JAS
39 Gripen i Flygvapnet (F 7) har
genomförts.

Långväga erfarenheter
Transportflygdivisionen vid F 7 har
haft ett högt flygtidsuttag. Värdefull
erfarenhet har vunnits genom de
omfattande flygtransporterna med TP

84 Hercules av det svenska fältsjukhu
set till Saudiarabien.
Omskolning från HKP 4 till elen nya
HKP 10 har försenats genom att Super
Pumans leveranstid ändrades. Svårig
heter har även förekommit att produ
cera erforderlig flygtid. Detta förhål
lande bedöms kunna lösas under
innevarande budgetår.
Knappheten på ekonom iska resurser
har medfört en viss begränsning vad
gäller övningsverksamheten på krigs
baser. Slutövningar och fackövningar
för basförbanden har haft prioritet och
genomförts under året med godtagbart
resultat. Repetitionsutbildningen har i
stort genomförts enligt uppgjord plan.
Utbyggnaden av Bas 90-systemet
har fortsatt - dock bara med ett fåtal
objekt.

Den begränsade yrkeserfarenheten,
som för närvarande finns hos den
yngre personalen, ställer under en
övergångsperiod större krav på den
äldre och mer erfarna befälskadern
samt krav på omfattande specialut
bildning.
Antalet civilanställda har fortsatt att
öka trots att inriktningen har varit att
söka reducera antalet. Detta förhållan
de kräver nu särski Ida åtgärder.
Grundutbildningen av värnpliktiga
har genomförts enligt plan . En bättre
överensstämmelse än tidigare år har
nåtts mellan planerad och genomförd
verksamhet.
Frivilligverksamheten har ökat vad
avser befordringsutbildning, medan
övningsdeltagandet varit lägre än tidi
gare år. Det senare kan till del bero på
det färre antalet övningar.

Personalläget
Tillgången på militär personal har
under året förbättrats. Flygvapnet
genomgår nu en snabb föryngring.

Slutsatser
Under budgetåret har tre flygplan
havererat. Vid ett av haverierna om

Bu/ldogen i

21-årigt nytt sambandsflygplan
Tänk vad tiden går! Har Du hört det förut?
Det är inte bara ett talesätt. Det är till och
med sant. Och det är inte bara för oss män
niskor som tiden går fort. Det gäller även
flygplan, minsann.
1991 var det näml igen 20 år
sedan Flygvapnet genom För
svarets materielverks försorg
fick sin första SK 61 Bulldog.
Överlämnandet skedde under
pompa och ståt den 8 juli
1971 på Prestwicks flygplats.
Flygplan 01 var det enda
flygplan som iordningställdes
och målacles i Flygvapnets fär10

ger vid fabriken Scottish Avia
tion i Scotland. Övriga flyg
plan flögs av brittiska piloter
till Malmö för målning och
slutmontering. Vi svenska pilo
ter hade naturligtvis hoppats
på, att vi skulle få göra leve
ransflygningarna från Scotland
till Sverige. Men p g a över
skott av piloter i Storbritanni

en , gick vi miste om dessa
godbitar.
Jag var emellertid en av de
lyckligt lottade, som fick den
första skolningen i Scotland.
Den
tekniska
utbildningen
ägde rum i gamla men trivsam
ma lokaler i ansl'utning till
monteringshallarna på Prest
wi ck.
Vår lärare, en brittisk inge
njör, undervisade och ritade
färgglada figurer på svarta tav
lan. Vilken härlig undervisning
fjärran från dagens overhead
hysteri !
Inflygningen
var
snabbt
avklarad , eftersom vi hade flu 
git prototypen hemma i Sveri
ge. Vi ägnade oss åt att flyga

Sill

nya, gräna färg.

Ovan I v: Sisla landningen på Barkarby, f d F B.
AvskedsbesäIlning, fr v: Kn Lars Flemslröm, kn Kurl
Karlsson, II lan Pelersson & mj Slig Skoglund.

kom två besä ttnin gsmän. Haveri er
oc h övri ga driftstörnin ga r redovi sas i
Försvarets fl ygsäkerh etsa nal ys 1990/9 1
(Ofy l nr 1363) .
Kri gsfö rbancl sutbildningen
med
dess förband sprocl uktion har so m hel
het genomfö rts vä l. In om flygvapn et
har vi emell ertid inte lycka ts att göra
detta inom anvisade ramar. Förh åll an
det tär på vå ra möjli gheter inn evaran
de år.
Slutsa tsern a från den ekonomiska
analysen vi sa r, att vi måste ha en än

säkrare planering och en sådan kon
troll över verksamheten att vi ka n
kalkylera vil ka betalnin gsmede l so m
komm er att fö rbru kas . Vi mås te hante
ra all a res ursslag effektivare och mer
pro fessionellt, så att vi kan åstadkom 
ma ännu mer för varj e kro na. Alla
mås te arbeta mot detta gemensamm a
mål och vara kostn ads medvetn a. Att
detta är möjli gt vi sa r den ekon omi ska
resul tatsp ridni ng so m förel igger mel
lan mynd igheter in om Fl ygva pnet
med i hu vud sak Ii kartad e produk
ti onsuppdra g.
•

Två av de fem sisla HKP 4:orna i F8:s berg
hangar i vänlan på skrolning eller evenIuelI
försäljning.

En veterans sista I
Tisdagen den 28 januari avslutades en
epok i Flygvapnet när den hittills största
typen av räddningshelikopter, HKP 4,
(Boeing Vertol 107), gjorde sin sista
flygning från hemmabasen Blekinge
flygflottilj, F 17/Ronneby.
Helikopter 4 anskaffades till Flygvap
net att i fred och krig ha som primär
uppgift att rädda piloter som i nödsitua
tion tvingats skjuta ut sig ur flygplanen .
Flygvapnets stora, dubbelrotoriga
räddningshelikopter har genom åren
främst gjort sig känd hos allmänheten i
samband med fartygsolyckor på haven
runt vårt land. Vid sådana olyckor har
hundratals liv kunnat räddas tack vare
Flygvapnets snabba hjälpinsatser med
HKP 4. Som mest hade Flygvapnet tio
exemplar.
Utöver dessa insatser har HKP 4
utmärkt sig i fjällräddningssammanhang
liksom i samband med kvalificerade

och njuta av Scotl ands vack ra
oc h o mväx lande natu r.

... och vad hände sedan?
Jo, Flygvap net fic k sin a 58
Bu lldogar och A rm en sin a 20.
1972 (fö r 20 år seda n !) ko m
grundsko lninge n av G FU-ele
ver och senare även fl yg leda
reas piranter igå ng.
Från och med 1987 sko las
Flygva pnets p il oter direkt på
jetsko lfl ygp lanet SK 60. Sam ti
d igt ökade be hovet av fl ygp lan
v id Trafi kflyga rhögsko lan/T FH S.
Kra vet på bättre instru mente
ring och navigeringshj älpmedel
väx te. D ärfö r byggdes ett anta l
6 1:or om till c iv il stan da rd,

ni

sjuktransporter direkt till olika sjukhus.
Uppmärksammade blev t ex också hjälp
transporterna till flera isolerade skär
gårdsöar i stockholmstrakten de kalla
vintrarna i slutet av 60-talet. Även vid
skogsbränder har HKP 4 aktivt deltagit i
släckningsarbetena.
Efter 29 års tjänst i Flygvapnet ersätts
nu dessa trotjänare aven modernare
helikopter, typ franska Super Puma eller
HKP 10 som Flygvapnets beteckning är.
Liksom HKP 4 kommer HKP 10 att sta
tioneras vid tre flottiljer - F 17 i Ronne
by, F 15 i Söderhamn och F 21 i Luleå.
En helikopter 10 planeras emellertid bli
överförd till F 7 i Såtenäs. - Totalt har
flygvapnet inköpt tio Super Pumor.
En av Flygvapnets HKP 4:or kommer
allmänheten framgent att kunna närstu
dera på Flygvapenmuseum i Malmslätt
utanför Linköping.
•
I Cb.

först SK 61 D och sedan SK 6 1E.
Ti d igal'e sko lflygp lan i Fl yg
vapn et har alltid varit må lade i
skarpt lysa nde färger. Så inte
SK 6 1. Bulldog fic k den tradi
ti o nell a kamoufl agem ålnin ge n .
Inte spec iellt upphetsa nde oc h
in te b lev det bättre, när färgen
m attad es oc h flygplan en m ed
ti de n ko m att se gan ska " lugg
slitn a" ut. Flera av dagens
TFH S-f1 ygp lan har, tack oc h
lov, få tt en upps nygg n ing i
form aven bl an k lj usgrön fä rg.
Av Flyg vapnets 58 flygp lan
finn s i dag 56 kva r - oc h av
Annens 20 finns 15 kva r.
D essa har sa mtliga överförts
till Fl ygvap net.
199 1 började ut by tet av SK

50 Safir ti rl SK 6 1 som sam 
ban d sfl yg p lan v id flyg flo tt i ljer
na. Så sm ån ingom ko mmer
sam tliga SK 50 att va ra utby tta.
O m bygg naden oc h o mm ål
ningen har givit vå ra ska labyg
gare huv ud bry. Äve n uppv is
nin gsp lanens o li ka m ålni nga r
har sa tt m yror i huvudet på
skalabyggarn a. Vå ra tekniker
har under årens lopp p iffat upp
med
up pv isningsflygplan en
diverse fa rtlinj er, di v isio nsmär
ken oc h hundar.
D etta var 21 års ko rt flyghis
toria . Vi ser fram emot ytterl i
gare ett ti ota l år m ed vå r kä ra
Bull dog . H o n har tänd ern a
kvar ...
•
Kurt "GI/s " Gustavsson
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