H 3 har
andat för gott

Helikopter
köp fortsatt
aktuellt

F

Flygvapnets HKP 38 har flugit färdigt. Den sista flygningen
gjordes den 26 januari. HKP 38 hade då varit i bruk i 36 år.

F

lygvapnets HKP 3B togs ur opera
tiv drift under hösten förra året.
Typen förekom i sju exemplar som
tillhörde flygvapnet. Armen har fortfa
rande den något större HKP 3C i bl1lk.
HKP 3B är en amerikansk, men de
svenska versionerna är licenstillverka
de och betecknas Agusta-Bell 204B.
Leveranserna av flygvapnets HKP 3
skedde under 1962. Bakgrunden till
anskaffningen stod att finna i upp
byggnaden av strids- och luftbevak
ningssystemet Stril 60. Systemets radar
och kommunikationsanläggningar var
mestadels placerade på avlägsna plat
ser. För att underlätta arbetet med det
tekniska underhållet, föddes tanken
att använda helikopter för att transpor
tera servicepersonal till dessa platser.
Helikoptrarna fördelades på sex olika
flottiljer. Den sjunde maskinen flögs un
der många år vid RFN i Vidsel, med
civil registreling.
HKP 3B kom dock i allt större om

fattning användas till flygräddningsup
pgifter. Under 1990-talet har de sju he
likoptrarna varit baserade vid F 4
Frösön, F 10 Ängelholm och F 16 i
Uppsala.
Under senare år har "3:an" succesivt
tagits ur bruk. Sist att flyga HKP 3B var
F 10. Den sista flygningen , den 26 ja
nuari i år, gjordes med den äldsta heli
koptern. Den återfinns sedan dess hos
Gotlands Flygmuseum i Vi sby.
Av de övriga maskinerna har fem
hamnat på olika museer. Dessutom le
ver en vidare som instruktionsobjekt
vid en flygteknisk skola i Uppsala.
Således ingen skrotning i onödan. Att
bevara dem är intressant både ur hi
storiska och ekonomiska aspekter.
Skrotvärdet är nämligen lägre än kost
naden för att utföra skrotningen.
HKP 3 av C-version, som tidigare till
hört anneflyget, blir kvar i drift fram till
nästa år. Sedan är slutt1uget även med
dem .
Text: Peter Liander

örberedelsearbetet inför ett even
tuellt samnordiskt inköp av nya
transporthelikoptrar fortsätter. Den
planerade affären gäller beställning
av cirka 50 helikoptrar, gemensamt för
Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Det rör sig om en helikoptertyp i
storleksklassen cirka tio ton. Den ska
vara användbar till trupptransporter,
ubåtsjakt, ytspaning och flygrädd
ningsuppgifter. De svenska helikopter
typer som behöver ersättas är HKP
3C och HKP 4, som varit i drift sedan
tidiga 1960-talet.
En samnordisk upphandling bedöms
sänka priset på helikoptrarna. Fördel
aktiga sanlordningseffekter kan också
uppnås genom gemensamt tekniskt un
derhåll och utbildning.
Värdet på hela affären uppskattas till
cirka 15 miljarder kronor. För Sveriges
del beräknas behovet till 30 helikoptrar.
Arbetet i det nordiska helikopterpro
jektet leds aven styrgrupp. Som sven
ska representanter ingår generalmajor
Johan Kihl, Högkvarteret, och kom
mendör 1. Håkan Neckman, chef för
Försvarsmaktens Helikoptertlottilj.
Styrgruppens rapport lämnas till re
geringen den 19 maj. Sedan avvaktas
svaret på om arbetet kan föras vidare
och i så fall i vilken omfattning.
- Det finns ett stort värde i att göra
den här affåren tillsammans. Dels finns
stora besparingar att göra dessutom lär
vi oss mycket av processen i affären.
Det kommer säkert att bli vanligare
med den här typen av affärer länder
emellan, säger Johan Kihl.
l maj ska ett förslag vara klart som
kan presenteras för försvarsministrar
na i de nordiska länderna. Ett anbuds
underlag planeras gå ut till tillverkarna
under samma månad.
Går allt som planerat levereras den
första helikoptern år 2003.
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