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pa;ykiak god kondition hoa tlygt6rarna. Inget kan vara oanavarigare In att ge aig upp
i luften dl aan medvetet briater i deaaa avseenden. Vll planlagd och genoadriven utbildning, vll uppbyggd erfarenhet, hög tacklllaaig skicklighet och taat tlygdiaciplin
lr falttorer aom verkar t6r en h6jning av tl;ygallterheten och en minakning av haveritrekvenaen. I deaaa avaeenden tAr det inte bli trAga om nAeot kompromiaaande.

STATSVERKSPROPOSITIONEN
J.l'!Sravaraministern erinrar inledningavia om

det värde aom han tillmlter de lAngaiktiga

att beslut rörande kostnadaramen t6r det militlra försvaret under budgetAren 1961/62 och

rikadagabealuten med bestämmande av koatnadsramen för llngre period In ett budgetAr. "'Principbeslut av denna art grundar sig pA bedöm-

1962/63 tattadaa av 1961 Ars riksdag med 1960
Ara t6rsvarakommitt'a förslag som grund. För
tiden etter budgetAret 1962/63 tordraa aAlunda
n;ya övervlganden. En parlamentarisk utredning
omfattande nio ledamöter ur de t;yra atora
riksdagspartierna har dlrtör tillltallata med

ningen att de avgörande motsättningarna stormakterna emellan kommer att bestA under 6versk!dlig tid. Mot denna bakgrund b6r de grund1 llggande principbesluten om försvarets utformning p! llngre sikt respekteraa oavsett om av-

uppgift att utreda krigsmaktens och civilt6ravareta fortsatta utveckling.

splnning eller tilltagande motslttningar tör
stunden sätter sin prägel pA den utrikespolitiska situationen". Departementschefen fort-

P6ravarsutgitterna tör bud8etAret 1962/63 törealAa utgöra 3.405,5 milj kronor fördelat med

altter "Regaringen följer emellertid uppmlrkaamt den internationella utveoklingenf bedömer

3.202,8 milj kronor pA driftbudgeten och 202,7
milj kronor p! kapitalbudgeten. Hlrvid har

regeringen att ytterligare medel kräves f6r att
momentant h6ja v!r beredskap kommer den icke

aammanlagt 20 milj kronor överförta tr!n dritt-

att uppfatta föravarsöverenskommelsen som ett

till kapitalbudgeten. Vid berlllcning av totalauC11Dans storlek har hlnayn bl a t&gita till
viaaa löneökningar och pristörilndringar aamt
alopande av ortsgrupp 2. I förh!llande till

hinder härf6r". Fortsättningsvis erinrar departementscheten om att under höaten 1961 Atslcilliga Atgärder vidtagits i aytte att höja
beredakapen.

rikastaten för innevarande bud8et!r inneblr
töralagat en ökning med 168,5 milj kronor. Ok:ningen föranleds bl a avs prisategring 78,9
milj kronor, Aterg!ng till 30 4agars repiti-

Överbefllhavarens f6ralag till kompletterande
medelsäskanden tör budgetåret 1962/63 om sammanlagt 212 milj kronor, bl a avsett t6r f6r-

tionaövningar 5 milj kronor, h6jning av priaregleringaanalaget 20 milj kronor samt till-

stlrkning av luft- och kuatbevalcning samt Atglrder f6r att höja insats- och aobiliserings-

ligg för tekniak utveckling 64 milj kronor.

beredskapen, avser departementsoheten Aterkomma
till framdelea om de anmllda fr!gorna ger anledning till det. Den utrikeapolitiaka utveck-

I detta sanunanhang kan påpekas att medel inte
t&gita med för bl a den förealagna hangaren
vid F 1 p g a ovisshet om den hinner byggas

lingen blir avgörande.

under budgetAret. Till följd hlrav, pApekar
departementscheten, kan bortflyttningen trAn
Barkarbyflltet av flygledningens jetfl;ygavdel-

Driftbudgeten

ning bli f6rdröjd.

Beträffande föravaret och konkurrensen om arbetskraften framh!ller f6rsvaraministern att
han "delar överbefälhavarens uppfattning att
krigamalctena m6jligheter att rek.r;ytera och i

Pöravarsministern erinrar vidare om att 6verbefllhavaren med Aberopande av det utrikeapoli tiaka lllget ifr!gasatt att fjolAreta beslut om förevarskostnaderna under budgetAren
1961/63 upptaa till f6rnyad prövning vad avser
totalramen för budget!ret 1962/63.

tjlnst bibeh!lla kvalificerad pereonal - militlr, civilmilitlr,och civil - aAste ägnas den
st6rsta uppmlrkaamhet. Bet;ydelaetullt är A
andra sidan att utbyggnaden av personalstater-

Departementachefen betonar i detta a&m111anhang

na hAlls inom rimliga grlnser. Mot bakgrunden

5
av begrlneningen i v!ra totala reeureer mlete
etatemak:terna omeorgstullt prl5va alla krav pl
utb7ggnad av myndigheterna• peraonalkadrar. En
1
etrlng prioritering av anmllda 6nekemU lr dlrf6r n6dvlndig."

Flygvapnets anslag
1'6r fl7gvapnete del f6reelle f6r budg9tlret
1962/63 ett totalt anslag om 1.227 llilj kr.
I denna summa inglr kostnader f6r luftföravararo botar. Genom beslut av Kungl Majat i
juni 1961 fick flygförvaltningen bemyndigande
att skaffa luftvlrnerobotar t7P Bloodhound II
utnyttja beatlllningabemyndigande intill ett
belopp av 250 milj kr. I detta sammanhang
f6rutaattea att fl7gvapnete anslag till fl7gmateriel m m skulle minskas. F6r budgetlret
1962/63 föreella nu denna minskning till 55
milj kr, varigenom till fl7g11ateriel m m ekulle lteratl 732 milj kr. Dessa medel avses bl a
f6r jaktfl7gplanet Draken (J 35), attackroboten 304 avsedd frilllat för beklmpning av ejömll
•-t den nyanskaffade 11Ala6kande jaktroboten
8 1'aloon". Vidare fortaltter utb7ggnaden av
•trile7etemet. Under 1963 kommer •llunda den
första av de tv! h6gautomatieerade luftföravarecentralerna att tas i bruk.
Det beatlllningebemyndigande om 800 milj kronor eom förealle f6r nlata budgetår aveea för
forataatt anK&t'fning av fl7gplan 35, robotar
•-t för materiel till atril 60. Hlri inr!llcnaa
ockel ett provexemplar av ett n7tt jetdrivet
ekolfl7gplan.
om 250 llilj kronor
f6r luftvlrnaroboten Bloodhound II omfattar
materiel f6r sex divisioner med ritt till avbeatlllning av halva antalet. Kostnaderna för
luftförevararobotar som friast avser Bloodhound II f8rea1Ae bli 123 milj kronor, en 6kning med 61 milj kronor i förhlllande till
flygförvaltningena lekande. Utl5ver ovan redovisade överf6ring frln fl7g11aterielanslaget
har ellunda. en upprlkning med 6 milj kronor
kunnat ske.
Beetlllningsb~digandet

Pör anslaget drift- och underhlll av fl7gmateriel m m förealAr departementeohefen 164
llilj kronor innebärande bl a ett of6r!lndrat
uttag av 165.000 fl7gti-ar.
Stat•mak:ternaa beslut r8rande f8ravarakoatna-

derna f6r budgetlren 1961/63 innebar bl a att
f6r budgetlret 1962/63 ett avdrag med 50 milj
kronor skulle g6raa i f8rhlllande till det belopp som skulle ha utgA.tt vid foreatt tilllapning av 1958 Ara förevar•beelut. I atateverkspropo•i tionen för f6regA.ende lr föreslog dock
departementschefen att i avvaktan pl 7tterligare 15vervlganden beloppet ekulle reduceraa till
40 milj kronor. Enligt aTndigheternae lekande
för budgetlret 1962/63 före•lls att marinens
anslag upprlknaa med 30 llilj kronor medan arm4na och flygvapnets minskas i aotevarande grad.
Departementechefen godklnner llTftdigheternaa
föralag att upprlkna anslaget för marinen men
anmller •-tidigt att han funnit det möjligt
att inom faetatllld koatnadaram i nA.gon mAn
upprlkna arm4ne ooh fl7gvapnets anslag.

F6rsvaragren
mm

Anslag 1962/63 enl atateverkepropoeitionen
Mkr

~4n

1011

Marinen
~7gv&pnet

bemensut
Summa

"'

405
1 >1227

32
13
1 >38

560

17

3203

100

1) Inklusive 123 milj kr (4 '/>) f6r luftförsvarsrobot.
Avl6ningsanelaget uppf8ra med ett berlknat belopp av 135 milj kronor. I avvaktan pl elrllkild 16nepropoeition som framligga i mitten
av mara dnad, tar departementachefen inte
stlllning till anelagete exakta storlek.
Anslaget understöd till privatfl7get f8res1Ae
utgA. med of6r!lndrat belopp 366.000 kr.

ANDRA FÖRSVARSGRENAR OCH FUA

'17gaaterielanalaget f6r arm4n upptas med 368,9
milj kronor innebärande en anelagehöjning med
51,9 llilj kronor. BJJ.ri inglr ett antal arillerikanonvagnar, bandvagnar, krigebromateriel i
llttmetall samt f6rblttrad eldledningeutruatning ooh epaningeradar f6r luftvlrnet. Likad
12 et mllfl7gplan avsedda f6r ara4na ooh marinens luftvlrnaekjutningar.
Jlarinens anslag till fart7geb7ggnader och vapenmateriel för•lle f6r budgetåret till 167,4
lPorte. pl sidan 12.

forakningaverkllAllheten. Bl a förealAs att den
sedan 1958 vid forakningaanatalten inrlttade
f6rel5kaorganiaationen för operationeanal7a
inom försvarat omvandla• till en aAraltild bTrA
vid anataUan. Vid denna ko-er förutom operationsanal7a ockeA llngtidaplanaring och teknialt underrlttelaetjlnet att bedrivaa.

Kapitalbudgeten
Medeletilldelningan t6r f8ravaret under kapitalbudgeten var t8r budgetAret 1961/62 174
milj kr vilket, om hlnayn tae till kompensation tör tekniak tördJ'ring, innebar en otörlnd·
rad ram j!lmf8rt med 1960/61.
P'6r budgetlret 1962/63 tillstyrkte 8verbetllhavaren en kapitalram om 190 milj kr. Hlrutöver tillstyrkte överbefllhavaren en överf6ring
av 12 milj kr trAn driftbudgeten för att tillgodoae de angellgn&ate 8neltemAlen. Av deasa
12 milj kr avaAgs 9 milj kr för fl7gvapnet.
Overbefllhavaren törealog vidare att vieaa objekt borde tillgodoses utanför föravareta ram
nlmligen Xlvdalena altjutfllt (4,5 ailj kr),
Il' 1 hangar för flygledningen (4 milj kr) och
pA&lQ'ndad utbyggnad av Muak8basen (20 milj kr).
I Arets etatsverksproposition tillstTrker departementachefen en totalram om ca 203 milj kr.
Han godtar hlrvid en överföring frAn driftbudgeten av 12 milj kr eamt f6rea1Ar en överf6ring av ytterligare drygt 8 milj kr, dl han
inte kan tillstyrka att medel tas utanför ramen bl a för Xlvdalens skjutfllt. Medel tör
F lie hangar tas inte upp i Aret• proposition
dl "ovisshet föreligger om hangaren kommer till
utförande under nlata bud8etlr". Till 8kade
anslag tör Musk8 lr departementscheten inte beredd att ta stlllning.

STATSVERKSPROPOSITIONEN
Forta. frAn sidan 5.
llilj kronor. I denna &Wlllla inglr bl a anskaffningskostnader t6r det t6rsta kustrobotf6rbandet.

FÖRSVARETS R>RSKNINGSANSTALT
Pöravarete forskningsanstalt tAr fortsltta
utvidgningen av sin verksamhet. Detta sker genom att nya tjlnster inrlttae för kvalificerad
forekarpereonal och genom ökade anslag t8r

Av den totala investeringaram om ca 203 milj kr
som departementschefen törealAr för 1962/63 avses ca 79 milj kr för kasernbyggnaders delfond
(inklusive flygflltsarbeten), ca 118 milj kr
för beflstningars delfond och 6 milj kr ·f8r
försvarets fabriksfond.
För flygvapnets objekt under befästningars del~ upptar stataverkapropoaitionan 41 ailj kr
vilket innebär en fördubbling jllafört med de
nlrmast föreglende bud8etAren. Den 8kade medelstilldelningen alate aea mot b~den av
att utbyggnaden av atril 60 börjat ko. .a iglng
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Tusende tillsynen för Vampire på F 5
pl bred front. Pör atrilutb7ggnaclen avses sllund& tör nleta budgetlret ca 30 ailj kr.
Reaterande 10 ailj kr tör betlatninsar avaea
tör utbyggnad av kolllll&lld.ooentraler, &11111unitiona- och robottörrld aa.m.t radiostationer enlig\ radioplan-56.
Per b7ggnacler utoa betlatningar törealls tör
flygvapnet i propositionen 6,5 ailj kr. Den
t6realagna aedelatilldelningen avses tör följande b7ggnadsltglrder.
Oabyggnacl av hangarverkatlder vid F 3 och F 12.
lf7b7ggnad av tratikledartorn vid F 9, P 16,
1' 18 och RP'N.
Ombyggnad av bilverkatad och anordnande av till•
a7JU1verkatad tar flygplan vid F 3.

o.-

och tillb7ggnad av tl7gtjlnatbyggnad vid
1' 16.

o.-

och tillbyggnad av tlygverkatad, nybyggnad av varmgarage och utbyggnad. av ejukhua vid
1' 21.
lf7byggnad av garage och aqddabunkrar ko1111er
eventuellt att utb;rtaa mot annat objekt vid
RJ'N.

o.-

och nybyggnad av skjutbanor vid r 7, r 13
och 1' 21.
N7byggnad av tinmekaniak verkstad Tid CVM.
Bplnningaomllggningar, vlgarbeten och smlrre
nybyggnadsarbeten vid flera förband.
Porta. pl &1dan 23.

11'6r att Kungl Krigatlygskolan akall kunna
lösa sin uppgift att utbilda flygtörare, mlate ett stort antal flygti11111ar stillas till
flygakolan• förfogande.
Uttagen flygtid i timmar
Ppl typ

1958/59

1959/60

1960/61

Sk50
28
s 51

17600

18000
13100

18800
12100

600

700

12900
900

!l!!!!••••••• ~1~22••••••• ~1I22••••••• ~1§22••
De periodiaka tilla;rnerna utföra vid tillaynatropparna och vid tlygverketaden, vilka
enheter inglr i materielavdelningen. Därtill
utför CVK H-tillayn pl flygplan typ 28.
Vid enbart tillaynetroppen har vlr trotjlnare
i'pl 28 genomgltt den lOOOie tillsynen. Evenmanget firades med att chefen tör Krigaflygakolan, Overats Rehnberg, avtackade till•;Jll•troppsn, varefter kontrollflygaren kapten
Peraeon övertog flygplanet för den sista kontrollltglrdsn, nlllligen kontrollnygning. Pl
bilden mlrka bland mlnga andra chefen rar
tills;ynstroppen flygplanmletaren Xallin ooh
ohefen tör eltroppen elaktromlstaren Vighagen.
Sista nWlret pl progrU1111et bestod i att llgerkaaaan bjöd peraonalen pl katte och tlrta.
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Den automatiska bestickräknaren
(Ur J.l'lugvelt 10/61)
I eamband med Vlettyekland• ~· jlllct-attaokapaningeflygplan F-104 a h•r P'lygvapen~tt
tidigare ber<Srt detta flygplans navi:geringeinatallation. Den lr genom lAngt driven automation avsedd att avlasta f<Sraren navigationaarbete. Anliggningen beetlr av tre komponenter• kalkylator, antlygningeinatrument ooh
mllvlljare.
lC&lkylatorn, eo11 lr ett alage analog111aakin
eammankopplad. med viaea av tlygplaneta dataklllor, bildar ett navigationaayatem eom lr
oberoende av markhjllpmedel ooh allunda oatörbart. Grunddata tillföra kalkylatorn antingen frln en gyroetabilieerad plattform eller frln kombinationen pitotrör-kompaae-vindvlrden.
Föraren kan med mllvlljaren vilja nlgra av
elva rare tlygningen "inmatade" geografiska
punkter ooh i varje ögonblick rldfrlga systemet om lcure ooh distans till den valda punkten.
Hlrför ut~ttjar han ett anflygningeinetrument
med avstlndeangivare. Med hjllp av kalkylatorn
berlknas flygplanets aktuella position ur införda data. Kalkylatorn berlknar med hjllp av
aktuella positionen ooh de i mllvlljaren inmatade geografiska punkterna• positioner blring
och avatlnd till varje punkt. Anflygningainstrumentet viear blringen och avstlndet samt
lcureen föraren skall hllla för att komma till
inställd punkt.
Trots anvlndningsmöjligheterna lr de olika delarna relativt smA. Den största - kalkylatorn viger endast 10,5 kg ooh har en volym av
10,6 dm3. Noggrannheten 11.r vara etor.

F-104G

Inom flyg\'apnet har en liknande anliggning
provats eedan nlgon tid. Det lr en engelsk
konstruktion eom pl svenska kallae ABR
(Automati•k Beetick-Rll.lcnare). Reeultaten av
proven föreligger icke lnnu.

STATSVERXSPROPOSITIONEN
Forte. frln sidan 13.
För tlygtlltearbeten lakade flyg!6rvaltningen
för 1962/63 27,5 milj kr. Hlri inrymde• 3 milj
kr rar kommandocentraler 8011 i propoaition har
6verförte till befll.atningare delfond. Av lteratlende 24,5 milj kr avsee 4,5 milj kr för elooh telearbeten och 20 milj kr rar övriga tlygfll taarbeten. Mot bakgrunden av att 1958 Ars
flygbaaplan förutsatte en lrlig medeletilldelning om ca 50 milj kr innebl.r det begrlnsade
anslaget ftlr 1962/63 att tlygbaautbyggnaden
all tjlmt 11late ske i llngeammare talet In eom
ureprungligen planerats.
Flygvapnet• del av de lakade medlen tramglr
av nedanatlende tabell. Som jlmtörelae angee
1'lygvapnete 11edeletilldelning budgetlren
1960/61 och 1961/62.
Antal

Antal

Propoei·
tion

1960/61 1961/62
1961
Befletningar
Byggnad.er utom
beflatningar
J.l'lygtlltearbeten
(inlcluei ve eloch tele)

ca 21

12,4

32

ca 21

oa 41

7

6,5

29

24,5

B-58 Hustler "bangar"
(B-58 Huetler Neve)
Det etrategieka bombplanet B-58 lr byggt rar
averljudaflygning (Mach 2) och töljsktligen
mlete be•lttningarna i deeea flygplan trlnae
i att flyga med de farter eom oundvikligen
orsakar de ljudfenomen eom populärt kalla•
bangar. Genom de rigoröea beetlmmelserna anglende minimihCSjd vid överljudaflygning ger
deeea knallar inte annat obehag tör mlnniekor
In att de kommer helt <Sverraakande.

B-58 lr ett etort flygplan som jlmfört med

