
gör att det inte går att bedriva flyg
verksamhet med två stridsflygdivi
sioner på F 16 parallellt med all flyg
utbildning med SK 60. 

Ett alternativ skulle kunna vara att 
låta F 16 behålla en stridsflygdivision 
och flytta den andra till en annan flot
tilj. Men det anses viktigare att fördela 
de åtta Gripen-divisionerna, så att fyra 
flottiljer får två divisioner vardera 
- enligt förslaget på F 4, F 7, F 17 och 
F2\. 

Fördelarna uppges vara mycket 
goda med långsiktighet beträffande 
operativt läge, möjlighet att upprätthålla 
flygvapnets infrastruktur över ytan 
samt att kunna möta såväl hårdare mil
jökrav som skärpta restriktioner till 
följd av ett utökat civilt utnyttjande 
av luftrummet. 

Norrlandsflottiljerna 
Målet att ha Gripen-divisionerna jämt 
fördelade över landet uppfylls genom att 

låta de två Norrlandsflottiljema F 21 i 
Luleå och F 4 på Frösön fmnas kvar i den 
framtida grundorganisationen. Båda har 
mycket goda övningsbetingelser samt 
miljötillstånd för drift med tre divisioner 
vardera. Flottiljerna har merparten av 
sina ordinarie flygövningsområden över 
glest befolkade områden, vilket är gynn
samt i bullerstörningshänseende. 

F 21:s geografiska placering till
sammans med Bodens garnison be
dömdes av arbetsgruppen också ge en 
långsiktig säkerhetspolitisk signaI
effekt beträffande norra Sverige. En 
faktor som blev av avgörande betydel
se för att behålla flottiljen. 

Frösö-flottiljens stora betydelse för 
att upprätthålla den erforderliga infra
strukturen i nedre Norrland gav plus
poäng. Tillsammans med att Östersund 
är en väl utvecklad garnison talade 
tillräckligt många faktorer för att 
F 4 kunde betraktas som en långsiktigt 
hållbar flygflottilj. 

Uppsala och Såtenäs kvar 
Även om F 16 inte föreslås ha några 
tunga stridsflygdivisioner bedömdes 
dock flottiljen som värd att behållas i 
grundorganisationen. De samlokalise
rade enheterna i Uppsala utgör en stor 
garnison. F 16 ansvarar dessutom för 
många anläggningar i Svealand, Gö
taland och på Gotland. Flottiljen an
ses också ha stor betydelse för pers 0

nalförsörjningen av staber, skolor med 
mera i stockholmsområdet med flyg
vapenkornpetens. 

En utvärdering av F 7 i Såtenäs vi
sade på stor betydelse för utveckling
en av JAS 39 Gripen. Där finns två di
visioner i drift och miljötillståndet 
medger dessutom verksamhet motsva
rande ytterligare en Gripen-division. 

Den speciella kompetens och in
frastruktur som finns för transport
flygsystemet med TP 84 Hercules spe
lade också in när flottiljen föreslås bli 
kvar. • 

Specialflyget utreds 

I 

Flygvapnets signalspaningsflygI 
med S 102B Korpen och radar
spaningsflyg med S 100B Argus 

utgör det som kallas specialflygverk
samheten. De är idag baserade på Mal
men utanför Linköping. 

I verksamheten ingår också det sär
skilda persontransportt1yget TP 100A 
& TP 102A för främst kungahuset och 
regeringen, som har sin bas på den ci
vila Stockholm/ Bromma flygplats. 

Enligt ett tidigare beslut skulle verk
samheten flyttas till F 16 i Uppsala. Det
ta ändrades dock 1998. Anledningen var 
att investeringsbehovet vid F 16 ansågs 
vara för stort, varpå planerna skrinlades. 
När nu verksamheten vid F 16 föreslås 
få en förändrad inriktning, utan strids
t1ygdivisioner, har det gamla förslaget 

Signalspaningsflygplanen S 1028 Korpen ingdr i den s k specialflygverksamheten. De är idag baserade i 
Linköping. Eventuellt blir en flytt till F 16 i Uppsala aktuell. 

delvis åter blivit aktuellt. Propositionen teras att innan något beslut om t1yttning 
föreslår att möjligheterna att flytta fattas, måste först investeringsbehovet 
främst specialflyget från Malmen till vid F 16 noggrant analyseras. • 
Uppsala utreds på nytt. Men det poäng
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