DOkumentets uppbyggnad
Årets redovisning är den sista
som görs grundad på den tidiga
re försvarsmaktsstrukturen med
ett stort antal självständiga
myndigheter samlade i fyra
huvud program. Därmed sl,utre
dovisas myndigheterna överbe
fälhavaren, chefen för armen,
chefen för marinen, chefen för
flygvapnet och Försvarets sjuk
vårdsstyrelse.
Regeringens krav på årsredo

visning för 1993/94 innebär, att
det har utarbetats dels en sam
lad resultatredovisning för hela
Försvarsmakten och dels en
redovisning för huvud program
mens verksamhet det gångna
budgetåret. Därmed blir årsre
dovisningen unik.
Från och
med 1995 lämnas en samlad
årsredovisning för myndigheten
Försvarsmakten.
•

s

Det övergripande verksamhetsmålet har för
verksamhetsåret 1993/94 varit att dels fort
sätta utveckling, vidmakthållande och avveck
ling av resurser i enlighet med försvarsbeslu
tet så att målen 1997 kan nås, dels uppfylla
statsmakternas krav på Försvarsmakten uti
från Sveriges ökade internationella åtaganden.
Ledstjärnan har varit att kvalitet priori
teras före kvantitet.
Härutöver skulle omfattande förberedelser
genomföras vid alla staber, förband och sko
lor för att den 1 juli 1994 kunna ingå i den
nya myndigheten Försvarsmakten.
Det har för året inneburit:
~

Att med hög prioritet ställa förband och
personal till FN:s och fSK:s förfogande.
~ Att fortsätta reduktionen av antalet krigsför
band och personal (anställd såväl som värn
pliktig) för att frigöra resurser för anskaff
.
ning av ny krigsmateriel.
~ Att genomföra större övningar för att vid
makthålla och öka krigsdugligheten vid del
tagande förband samt för att vidmakthålla
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officerskårens professionalism att leda och
samordna operationer och annan stridsverk
samhet i krig.
~ Att öka krigsdugligheten vid de staber och
förband som inledningsvis skall möta ett
strategiskt överfall och att i övrigt så långt
möjligt vidmakthålla den vid övriga, så att
en snabb återtagning till full krigsduglighet
möjliggörs om så beslutas.
~ Att omstrukturera den tidigare försvarsmak
ten från ett hundratal myndigheter till en ny
gemensam myndighet - Försvarsmakten 
där den bärande organisationsprincipen är
kadersystemet och att i samband därmed
utarbeta ett grundläggande regelverk för
ledning, organisation och verksamhet i
stort.
~ Att införa ett må/- och resultatbaserat led
ningssystem för verksamheten i fred i den
nya myndigheten som grundas på lednings
metodiken i krig - uppdragstaktiken - och
på statsmakternas förordningar och anvis
ningar i övrigt samt att i samband därmed
utarbeta nya regler för produktion och eko
nomistyrning.
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Sammanfattande resultat

F

örsvarsmakten har en tillfredsstäl
lande utveckling i förhållande till
de mål som sattes i 1992 års för
svarsbeslut. Det gäller både hur
många förband vi skall organisera och
deras
krigsdugl ighet.
Målen
för
1993/94 har i allt väsentligt nåtts.
Försvarsmakten har under året nått
kvantitativa och kval itativa resu Itat
som i n nebär att:
• Försvarsmakten
allt väsentligt
kommer att nå de krigsorganisato
riska målen fram till 1997.

• f örsvarsmakten är på god väg att nå
målen
för
kvantitet
(antalet
krigsförband) och kvalitet (förban
dens krigsduglighet) för perioden
1997-2002.
Följande återstår för att uppnå för
svarsbeslutets målsättning:
• En mekaniserad brigad i övre Norr
land skall efterhand organiseras
med nya stridsvagnar och stridsfor
don 90.
• Försvarsområdesförbanden skall re
duceras med ytterl igare 23 .000
man. Det samlade territoriella för
svaret skal '11997 bestå av 165.000
man.
• Ytterligare 8.000 hemvärnsmän
skall rekryteras fram till 1997.
• Två till tre rörliga kustartilleribri
gadledningar skall organiseras.
• Tre fasta spärrbataljoner skall utgå
och övriga hotbildsanpassas.
• Två divisioner JAS 39 Gripen skall
organiseras.
• Sex divisioner med 37 Viggen i ver
sionerna attack och spaning (AJ/S)
skall omorganiseras och reduceras
till fyra divisioner med AJS 37.
FlygvapenNytt nr 5/94

Vissa förbands krigsdugl ighetsmål
kommer sannolikt inte att nås 1997.
Orsakerna är bl a mÖjligheterna att
genomföra repetitionsutbildning i den
utsträckning som är önskvärt och att
den ekonomiska situationen i Mari
nen under det gångna året har tvingat
fram kraftiga besparingar i dess verk
samhet.

Internationell verksamhet
Imatser utrikes. - Sverige har under
93/94 deltagit i 14 fredsbevarande
operationer. Personalen i utlandsstyr

kan har under första halvåret ökat från
1.202 personer till 2.069, för att i slu
tet av året minska till 1.451. Minsk
ningen beror på att insatserna i Liba
non, Somalia, Kambodja och på
Cypern har avvecklats.
Två stabsövningar och två större
samverkansövningar har genomförts
mellan svenska och danska förband
som förberedelser för insatsen i Bosni
en.
Sammantaget har under budgetåret
cirka 2.200 personer tjänstgjort utri
kes. Kostnaderna för insatserna utri kes
uppgår till cirka 950 miljoner kronor,
som fi nansieras över tredje huvudti
telns anslag (UD).
Insatser i Sverige. - I Sverige har
verksamheten till största delen inrik
tats mot stöd för insatser i Bosnien .
Ledning av och stöd till avveckling
en av insatserna i Libanon, Somaiia
och på Cypern samt överföringen av
ett mekaniserat skyttekompani från
Makedonien till Bosnien har också
varit en stor del av verksamheten. För
beredelser för insatser i Angola och
Nagorno-Karabach har genomförts.

Sammantaget har under 93/94 cirka
3.020 personer utbi Idats ti II en kost
nad av cirka 49 miljoner kronor. Cirka
17.000 personer har ansökt om tjänst
utrikes, i allt väsentligt inom ramen
för FN:s fredsbevarande operationer.
Större övningar. - Under verksam
hetsåret har två större övningar
genomförts. En försvarsmaktsövning i
mellersta militärområdet, Orkan, och
en armefördelningsövning i södra
militärområdet, Sydväst 94. Totalt del
tog cirka 30.500 man under de båda
övningarna. Av dessa var huvuddelen
värnpliktiga under repetitionstjänstgö
ring.

Programredo visning
Redovisningssätt. - De tidigare del
programmen redovisas inom ramen
för de från den 1 juli gällande 14 pro
grammen samt under rubriken För

svarsmaktens
utlandsstyrka
och
Swedint. Redovisningen sker mot de
verksamhetsmål som regeringen har
satt. Den totala resursförbrukningen
under budgetåret 93/94 uppgick till
cirka 33,2 miljarder kronor.
Fördelning på program. - Redovis
ningen har under de gångna tre bud
getåren inte varit upplagd efter de nya
programmen . Fördelningen på de nya
programmen har därför skett schab
lonmässigt och i efterhand. Det är
dock viktigt att redan nu framhålla, att
dessa år inte är jämförbara med bud
getåret 1994/95 och framåt, eftersom
redovisningen är helt annorlunda från
och med innevarande budgetår.
~
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Stri/förband
Verksamhet syftande till om
sättning av strilcentraler har
fortsatt under året. Projekt
STRIC framskrider planenligt
såväl materiel- som anlägg
ningsmässigt. En äldre stril
centrai av typ radargruppcen
tral/F har avvecklats.
Projekt FSR 890 (flygburen
spanings radar) har under året
utvecklats planenligt. BI a har
fem bärarflygplan SAAB 340
AEW beställts. Låghöjdsradar
systemet PS-870 utvecklas en
ligt plan och fyra sådana radar
förban~ har upprättats under
året. Resurser har inplanerats
för vidmakthållande av hög
höjdsradarsystemet PS-860.
För det taktiska radiosystemet
TARAS (tidigare kallat RAS 90)
har under året beställning gjorts
av Grundsystem Mark (GM).
Det optiska luftbevak
ningssystemet (OPUS)
har avvecklats och ut
bildning i det teknik
Idatorbasera LOMOS
systemet har påbör
jats (se Flygvapen
Nytt nr 4/94).

Övrig verksamhet under
året för att möjliggöra införan
de av JAS 39 Gripen i krigsor
ganisationen är genomförd.
Planering och förberedelser
för Gripens införande fortsätter
med målet att F 7 skall kunna
organisera två krigsdivisioner
fram till den 30 juni 1997. Star
ten för uppsättning av F 7:s för
sta 39-division beräknas kunna
börja i slutet av 1995.
Resursförbrukningen blev
3.378 miljoner kronor.

Attack- och
spanings flygförband
Samtliga Attack- och Spa
ningsviggen (AJ 37

Gripen-förband
Konsekvenserna av haveriet i
augusti 1993 med det från F 7
utlånade första serieflygplanet
(benämnt 102) medförde att
den planerade inflygningen
och utbildningen av instruktö
rer ur F 7 försenades.
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• • De lätta attackflygdivi
sionerna (SK 60) bibehålls och
stridsförmågan har förbättrats
bl a genom utbildning av fler
fast anställda flygförare. 
Nya motorer införs successivt.
AJ/S 37-divisonerna utgörs
till fullo av fast anställda flyg
förare (YO) medan flygförarna
vid de lätta attackflygdivisio
nerna (SK 60) i viss mån ut
görs av reservofficerare.
Övningsverksamheten
på
krigsbaser har bedrivits i ökad
omfattning jämfört med före
gående år. Antalet divisions
övningsdagar (kvantitet) för
AJ/S-divisionerna har ökat
från 37 till 47,5 . 33

LA-divisionerna har genom
fört nio divisionsövningsdagar
jämfört med åtta föregående
år. Av dessa har antalet dyg
net-runt-övningar ökat från
två till fem.

Transportflygförband
Bemanningsläget för TP 84
systemet förbättras enligt plan
samtidigt som det införskaffa
de varnings- och motmedels
systemet har medfört behov
av ytterligare navigatörer.
FN-uppdraget i Bosnien,
som genomförts i en svår
miljö, har givit värdefulla
erfarenheter och god träning
för personal på alla nivåer.
De lätta transportflygför
banden är i huvudsak kader
organiserade. Detta medför
en bättre kontroll över förban
dens status.

Helikopterförband

Jaktflygförband
Två Jaktviggen-divisioner har
organiserats vid Blekinge flyg
flottilj (F 17), vilket har inne
burit omfattande omskolnings
verksamhet.
Två jaktdivisioner har inte
uppnått produktionsmålet pga
omfattande utbildningsverk
samhet.
på
Övningsverksamheten
krigsbaser har bedrivits i ökad
omfattning jämfört med före
gående år. Antalet divisionsöv
ningsdagar (kvantitet) har ökat
från 36 till 52,S, varav 33,5
har utgjort dygnet-runt-öv
ningar (kvalitet). Skall jämfö
ras med 29 föregående år.
Resursförbrukningen blev
2.171 miljoner kronor.

jat införas med gott resultat
vid AJ/S 37-divisionerna.

+ S 37) har omorgani
serats till AJ/S 37 -divisioner.
Såväl attack-, jakt- som spa
ningsförmågan har förbättrats
vid dessa divisioner.
Två AJ/S 37-divisioner har
organiserats vid Hälsinge flyg
flottilj (F 15) i Söderhamn
samt en vid Skånska flygflot
tiljen (F 10) i Ängelholm. Den
senare divisionen har givits
särskild inriktning på spa
ningsuppgifter.
AJS 37 -modifieringen har
planenligt till största delen
slutförts på AJ 37 -flygplanen
samt förberetts för S 37-flyg
planen. (Se Flygvapen Nytt nr
4/94.)

Åtgärder har vidtagits för
att säkerställa fotospaningska
paciteten inom AJS 37-syste
met till dess motsvarande
funktion blir operativ inom
JAS 39-systemet.
Planerings- och utvärde
ringsutrustning, PLA, har bör

Den verksamhet som
planerats för att för
bättra uthålligheten
samt upprätthålla in
sats- och incidentbe
redskap har i allt väsent
ligt genomförts. Flygrädd
ningsberedskap har upprätt
hållits i normal omfattning.
Helikopterpersonalen
vid
F 6 och F 13 har pga nedlägg
ningen omskolats på nya hel i
koptertyper, vilket ökat uthål
därav har utgjort
ligheten vid andra förband.
dygnet-runt-övningar (kvali
Planerat flygtidsuttag för
tet) jämfört med 37 föregåen
HKP 3 och HKP 10 (Puma)
de år. Sett mot minskningen
har innehållits. Förberedelser
av antalet krigsförband från
för avveckling av "3:an" har
föregående år är detta dock
fortsatt. Anskaffning av ytter
reellt sett en ökning.
ligare två Pu
ma-helikoptrar
'1 993/941992/93
har påbörjats.
I
(Den ena leve
Beredskap total, tim
29841 32611
rerades i de
Beredskap utöver ordinarie
cember 1994
öppeth ~ lIningstider, tim
14899 14 700
och den andra
planeras tillfö
Antal uppdrag i samband
156
12 7
Mil:
ras
flygvap
med flyg- och sjöräddnings- Civ:
91
95
net i oktober
tj änst
1995.)
Antal uppdrag för övrig
verksamhet *)

Mil:
Civ:

11
70

8
59

Antal sjuktransporter

Mil:
Civ:

1
35

O
89

Antal bärgade personer

IMil:
Civ:

3
56

4
52

*)

Flygrädd
ningsverksam
het och övrig
verksamhet:

Härmed avses främst fjällräddning, uppdrag i
samband med sk1/bränder, oljeutsläpp samt
vådautlösta nödsän are.
.
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FIVg
Haverier

ningen och flygkommandosta
berna har påbörjats bl a
genom stabsutbildning och
övningar.

Under året har två flygplan
havererat, en JAS 39 Gripen
och en SK 60. Båda besätt
För krigsorganisationen
ningsmännen överlevde. Det
gemensamma resurser
ta är tredje året i Flygvapnets
historia utan omkomna i sam
band med haverier. Haverier
Chefen för flygvapnet har vid
och övriga driftstörningar tagit åtgärder som syftar till
redovisas i Försvarets flygsä . att anpassa flygstridskrafter
kerhetsnalys 1993/94, (Ofyl nr
nas taktiska telekommunika
1381).
tionsnät - Försvarets telenät 
till den förändrade försvars
maktsstrukturen. Vidmakthål
Bas- och
lande, utveckling och moder
flygverkstadsförband
nisering av Försvarets telenät
följer uppgjord plan.
Flygbasbataljonernas antal har
Underrättelseskolan (UndS)
reducerats till 24. Deras ena
har omlokaliserats till proviso
huvuduppgift, att betjäna flyg
riska lokaler vid F20 i Uppsala.
förband, har vidmakthållits.
Arbetet med att förbättra
Den andra huvuduppgiften,
styrningen av underhållskost
att försvara flygbas, har för
naderna bedrivs kontinuerligt.
bättrats genom fortsatt tillför
Detta görs framför allt genom
sel av rätt utbildade förband.
bättre samordning och tydli
Vad gäller bataljonernas övri gare ansvarsfördelning i un
ga uppgifter kvarstår brister derhållsarbetet mellan Förs
inom funktionerna ledning,
varets Materielverk, flygvapen
skydd och underhåll.
ledningen, Flygvapnets lokala
Överlämning och omplane
produktionsledare samt berör
ring av kvarvarande krigsför da verkstäder.
band efter F 6:s och F 13:s
En delutredning avseende
nedläggningar är i sina huvud flygmaterielunde.rhåll kommer
delar genomförd. Avveckling att' redovisas i utredningen
av materiel från nedlagda bas
"Flygvapnet 1995" (FY 95).
bataljoner liksom omfördel Vissa i delutredningen föres
ning och modifiering av viss lagna åtgärder har börjat
del av denna materiel fortsät genomföras.
ter till kvarvarande förband.
Omstrukturering av verk.
stadsbataljonernas krigsorga.
Personal
nisation har påbörjats fOr att
förbättra
produktionsförut
Tillgången på militär personal
sättningarna.
har inte föränd rats under året.
Nedläggning av flottiljverk.
Personaluppfyllnaden vid flyg
städerna vid f 6 och F 13 har
inneburit en reducering av vapnets förband är god till
mycket god. Avgångarna till
tillsynsresurser.
verksamhet utanför försvars
makten är fortsatt mycket
låga. Dessa har under året
Lednings- och
uppgått
till 35. Antalet RYA
sambandsförband
pensioner som tagits iansprAk
under året anges till 31.
Radi"", och radiolänkkompani
Den åldersmässiga obalan·
ema har utvecklats genom aU sen som de gångna årens kraf
krigsgrupperfnglplatser odt fdr. tiga föryngring medfört redu
rId iordningsställts. Pel'SQnal. CetaS successivt Den kommer
Ocb materieIuppfylInad p4går. emellertid att bestl ytterligare
MilddeJandeförmedJingkent ett antal år. Behov av Vidare
ralPtutoneroas (MFe..plutoner Utbildning på främst krigshCt$
na$) ~a ..... efter genom
skolenivåft är därför fortfaran,.
ftkd s)'ltelilövnlng;ökat.
de högt.
_~..Qch Weddlnl av
:Antalet cil111ailstmlda liar
~har.~fOtt Under Aret m1n&kat med 187.
~ ätligt uppg;omlJfån.
personer i ~nd med av
;':~Pett!~g ~p
veckltn8e11~v E6 ödI F 1~.
ItÖlill ~
Personalfjänsten j ~

net har under året i stor
utsträckning präglats av om
händertagandet av personalen
vid
nedläggningsförbanden
samt förberedelser för över
gången till den nya försvars
maktsorganisationen.
Antalet reservanställda re
servofficerare har minskat un
der året, såväl vad gäller reserv
officerare med som utan tjänst
göringsskyldighet. Förändring
arna sammanhänger med de
totalt minskade behoven, vil
ket resulterat i att ett antal
reservofficerare valt att sluta i
samband med övergången till
det nya reservofficerssystemet.
• Antalet inryckta värnpliktiga
har minskat med drygt 300
jämfört med förra året. Det
beror dels på en minskad krigs
organisation, dels på en över
syn och reduktion av antalet
värnpliktiga för beredskap och
övrig fredsproduktion.
Andelen värnpliktiga som
avbryter sin grundutbildning
har minskat till 12,7 procent
men ligger fortfarande över
ÖB:s mål - sju procent. Av
gångarna varierar dock avse
värt mellan de olika verksam
hetsställena.
Av de värnpliktiga som
genomfört
grundutbildning
har 58,1 procent erhållit krigs
placering. Detta är en minsk
ning mot föregående år då 63
procent krigsplacerades.
Önskemålen omfritidsverk
samhet och trivselåtgärder för
värnpliktiga har ökat med
anledning av minskat antal fria
hemresor. Utbudet av fritidsak
tiviteter inom flottiljerna har
ökat liksom möjfiglleter att t eiIC
fritt få besöka kommunala fri
tidsanläggningar, teatrar m m.

Frivil/iN
försvarsutbildning

varit i fortsatt operativ för
söksdrift under hela året. Sy
stemet har leveransgodkänts
med vissa restpunkter. Erfa
renheter från försöksdriften
har lett till beställningar av
kompletterande programvara.
En väderradar har driftsatts
i hudiksvallsområdet. Flygvap
net svarar därmed för fyra
sådana radarstationer, vilka
tillsammans med fyra SMHJ
ägda stationer ingår i det
gemensamma nordiska väder
radarnätet NORDRAD.
I anslutning till genomförd
utredning om hur samord
ningen av den militära och
den civila vädertjänsten kan
öka ytterligare har de avtal
setts över vilka reglerar sam
ordning och samverkan mel
lan SMH I och Försvarsmakten
vad avser
meteorologisk
tjänst. Chefen för flygvapnet
och SMHI har vidare lagt fast
en gemensam grundsyn avse
ende meteorologisk, hydrolo
gisk och oceanografisk tjänst
vid höjd beredskap.

Internationell
verksamhet
Transportenheten vid F 7 har
under en tremånadersperiod

Inom den frivilliga försvarsut
bildningen har såväl beford
rinFtbildning som komplet
terlOgsutbildning ökat jämfört
med föregående år. Antalet
ÖYningsdagar har ökat något
medan antalet övningsdeJtaga
re har minsbt liksom derta
gaiJdet i u~domsutbildningen.
f'

Vädertjänst
Det ~

iilfurmati~emet

för Yäd4!i1JJnst. MII.Ma, har
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~

deltagit i hjälpflygningar i Bos
nien,
som
genomförts
i
UNHCR:s regi.
I samband med samträning
av bataljon BA 02 baserade en
grupp flygplan F-16 "Fighting
Falcon" från Danmark på F 13
Malmen.
Blekinge flygflottilj (F 17)
har varit värd för ett utvärde
ringsbesök från Span ien inom
ramen för ESK.
Flygvapnet har vid ett flertal
tillfällen deltagit med flygupp
visning t ex vid utländska flyg
dagar. Uppvisningarna har rönt
stort intresse och stor uppmärk
samhet samt i något fall belö
nats med en särski Id utmärkelse.
(Se bl a FY-Nytt 3/93.)
Förberedelse för deltagande
med en närskyddspluton i öv
ningen Cooperative Spi rit -94 i
Ho"and, inom ramen för Part
nership for Piece (PFP), påbör
jades.
Försvarsmaktens
uti ands
styrka och Swedint. - Resurs
förbrukningen blev 999 miljo
ner kronor. - De mål som sattes
för utlandsstyrkan och Swedint
har uppnåtts. Dessa har, till
sammans med målet för ubåts
skyddet, varit Försvarsmaktens
högst prioriterade mål.
U nder verksamhetsåret har
den internationella verksamhe
ten fortsatt att öka. Stora insat
ser i Bosnien, suveränitetsstö
det till Baltikum och förbere
delser för svenskt deltagande i
PFP är verksamhet som krävt
ett stort engagemang av För
svarsmakten.
De kraftigt utökade uppgif
terna har lösts på ett förtjänst
fullt sätt. Utlandsstyrkans verk
samhet i sina olika så kallade
missionsområden har väckt
internationell uppmärksamhet
och respekt. Den har visat att
svenska förband och civila
enheter för katastrofbistånd
och ordningstjänst är bland de
främsta i världen vad avser bl a
personell kvalitet i vid bemär
kelse. Detta, i kombin ation
med den fortgående materiella
förnyelsen av Försvarsmaktens
hemmavarande förband, gör
att förtroendet och respekten
för svenskt försvar ökar.
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band fortsatte utvecklingsarbe
randeåret har varit lägre än
tet för försvarets nya signalspa
planerat, vilket har möjliggjort
ningsflygplan TP 102B (SF NY).
att flera, mindre projekt kunnat
TP 84 har utrustats med var
tidigareläggas och genomföras
Verksamheten under anslaget
i nom fastställd ram.
omfattar dels centralt vidtaget
nings- och motmedelssystem
(VMS-utrustn i ng).
materielunderhå", som inte är
Underhå" avser främst det
en direkt följd av materielens
Inom de/programmet bas
planerade flygplatsunderhå"et.
förrådshållning eller utbildning
och verkstadsförband fortsatte
Några stora brister avseende
och övning vid förbanden, dels
utbyggnaden av Bas 90 och
det planerade underhållet finns
anskaffning av materiel för
leverans av ett antal olika spe
inte.
ciaifordon skedde.
krigsorganisationen och av viss
Ekonomi
materiel för fredsbruk och dels
Inom de/progammet /ed
utveckling av materiel för flyg
nings- och sambandsförband
fortsatte verksamheten med ut
vapnet. Verksamheten inriktas
Anslaget för förbandsverksam
byggnad och komplettering av
genom tilldelning av beställ
het (D 1) angavs slutligt till
försvarets telenät (FTN). Nya vä
ningsbemyndiganden medan
5.314 Mkr. Denna ram har
anskaffningstidpunkt och an
derradarstationer har levererats.
underutnyttjats med 202 Mkr.
skaffningstakt bestäms av an
Inom de/programmet för
Huvudorsakerna till denna dif
slagsti IIdeln ingen.
krigsorganisationen
gemen
ferens är: 1) Att utgifterna för
samt har fortsatta leveranser
Inom de/programmet stri/
löner inte ännu har blivit
skett av intendenturmateriel.
förband fortsatte utbyggnaden
belastade med ett nytt löneav
Införandet av uniformsystem
av radaranläggning 870 och
tal för våren 1994 med cirka
strilanläggning 860 vidmakt
90 har fortsatt. Stöd har läm
30 Mkr; 2) Att besparingarna
hölls. Utveckling av nya strids
nats till förplägnads- och för
som ett resultat av nedlägg
ledningscentraler
fortsatte.
rådsverksamheten bl a omfat
ningarna av F 6 och F 13 har
Markdelen av TARAS (fd RAS
tande förnödenhetsredovisning
kommit tidigare än beräknat
och
förnödenhetsdirigering,
90) grundsystem har beställts.
och 3) att utgifterna för materi
rationalisering, ökat inbrotts
Bärarflygplanet till radarsystem
elunderhållet har blivit cirka
skydd i förråd.
890 flög för första gången i
150 Mkr lägre än beräknat.
januari 1994. Avveckling har
För skolflygplan SI< 60 har
Differensen inom materiel
skett av bl a en radargruppcen
kontrakt tecknats avseende
underhållet beror på genom
tral och en luftförsvarsunder
byte av motorer.
förda
rationaliseringar,
att
centrai samt luftförsvarsgrupp
besparingen efter beslut om
centraler och Iuftbevakni ngs
byte av SK 60-motorer redan
Anskaffning
torn i nom den optiska Iuftbe
har börjat real iseras och att
av anläggningar
vakningen.
kostnaderna för motorunder
Inom de/programmet jakt
hållet på JA, Aj, S och SK 37
flygförband har tekniskt stöd
har blivit lägre än beräknat på
Byggnadsverksamheten,
som
och nytt underhå"skontrakt för
grund av bättre avtal och lägre
omfattar
ny-,
tilloch
ombygg
motor RM6 upphandlats. För
felutfa" än beräknat.
nad av anläggningar samt pla
JA 37 har typservice, system as
nerat
underhåll
av
flygfält,
har
sistans och typförbättring av
Anslaget för materielanskaff
i huvudsak genomförts enl igt
PS46/A beställts.
ning (D 2) har under året över
regeringsuppdragen.
Viss
om
Inom de/programmet JAS
utnyttjats med 94 Mkr i förhål
planering har dock skett, bl a
39-förband rådde flygstopp i
lande till ramen 7.277 Mkr.
har
nedläggningen
av
StrilS
på
drygt fyra månader efter have
Därutöver har den tillåtna kre
Tu"inge medfört en stor inves
riet med Gripen den 8 augusti
diten för betalningsförskjut
tering
i
Uppsala.
Vpl-förlägg
1993. Därefter fortsatte utprov
ningar i JAS 39-projektet,
ningar för F 10 i Hässleholm
ningsverksamheten med samt
1.700 Mkr, utnyttjats. Överut
har
byggts
i
Armens
regi
och
liga provflygplan JAS 39. Leve
nyttjandet är lågt om man tar i
Flygvapnet har deltagit som
rans av två JAS 39 Gripen har
beaktande att ramen inte var
delfinansiär istället för att själ
skett under året. Utveckling av
kompenserad för kostnadsök
va helt genomföra byggnatio
det taktiska skolflygplanet JAS
ningen efter kronans fall hös
nen.
39B (tvåsits) har fortsatt.
ten 1992.
Produktionen har koncentre
Inom de/programmet attack
Anslaget för anläggningar
rats på större objekt, t ex
och spaningsflygförband fort
/befästningar (D 3) hade en
nybyggnad av utbildningscen
satte modifiering av fl ygplan
ram på 462 Mkr (inklusive
trum på F 7, om- och ti"bygg
Aj 37 och S 37 till AlS 37.
reservation från 1992/93). Pro
nad av F 7:s flotti Ijverkslacl, ny
Ytterlig(l re leveranser av flyg
duktionen har uppgått till 459
hangar
på
FlO.
Vidare
pågår
plan AjS 37 gjordes.
Mkr, vilket innebär ett under
nybyggnation för STRIC.
Inom de/programmet trans
skridande med 3 Mkr.
•
Prisnivåerna under genomfö
portflyg- och helikopterför

Materielanskaffning

