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Frågan för Dagen: 

CHEFENS FÖR FLYGVAPNET PLAN FÖR FORTSATT FÖRSTÄBKNING AV FLYGVAPNET. 
:s:::=••:=••=•••••••• as:::===-===••=• =••:IE'•••••--os•-S •s~== ==c• =••• maa-•= 

Chefen för flygvapnet har nu avgivit sitt av 1948 års rika-

dagsbeslut om flygvapnets f örstärkning f öra.nledda förslag i äran-

det. En sammanfattning av det väsentligaste däri återfinnes nedan. 

Vid behandlingen av försvarspropositionen framhöll l 9 4 8 å r s 

r i k e d a g , att det totala försvarets motståndskraft och uthållighet 

är i hög grad beroende av luftförsvarets styrka. Då utvecklingen enligt 

riksdagens mening tyder på att bemannade bombflygplan under överskådlig 

tid fortfaran:le kormner att utöva det allvarligaste hotet i en strategisk 

luftkrigföring, syntes jaktflyget under den tid, som kunde överblickas, 

komma att förbli det effektivaste luftförsvarsmedlet. Hotet från luften be

faras vidare vid ett nytt krig bli ännu allvarligare än vad fallet var un

der det senaste. Med hänsyn till dessa förhAllanden borde även enligt riks

dagens mening förslaget att inom flottiljorganisationens ram så snart ske 

kan förstärka de tio dagjaktflottiljerna med 50 % i princip läggas till 

grund för en successiv f'orstärkning av dagjaktflyget. 

Rilcsdagen beslöt vidare, att i f örsta hand tre flottiljer skulle för

stärkas på angivet sätt. Då departementschefen tillkännagivit sin avsikt 

att förelägga 1949 ärs riksdag en på ytterligare utredning grundad plan 

för fortsatt utbyggnad av dagjaktflyget, saknade .riksdagen anledning att 

närmare än sen skett gå in på frA.gan om en sådan utbyggnad. Då riksdagen 

fann det önskvärt, att samtliga kostnader för s!väl berörda som andra ifrå

gasatta förstärkningar av flygvapnet kunde överblickas i ett sammanhang, 

borde i samband med nyssnämnda utredning jämväl tagas under omprövning det 

av chefen för flygvapnet väckta spörsmålet om uppsättande av ytterligare 

·en nattjaktflottilj och frAgan om de olika vägar, som därvid kunde beträ-

das. 

Med anledning av riksdagens nyssnämnda uttalande har regeringen upp

dragit åt chefen för flygvapnet att verkställa utredningen rörande fortsatt 

utbyggnad av jaktflyget och f öre den l n o v e m b e r l 9 4 8 inkomma 

med därav föranledda förslag. Utredningen skulle i överensstämmelse med 
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riksdagens uttalande omfatta såväl den fortsatta f örstärkningen av dagjakt

flyget som frågan om att uppsätta en andra nattjaktflottilj och de olika 

vägar, som därvid kunde beträdas. Såsom inledningsvis nämnts har chefen för 

flygvapnet nu till Konungen avgivit på utredningen grundade förslag till 

fortsatt ~drstärkning av jaktflyget. Dessa f örslag, som bygger på det i 

j an u a r i 1 9 4 8 avgivna. f örslaget, innebär i huvudsak följarxie. Då 

motiveringarna för de båda f örslagen i huvudsak överensstämma och då moti

ven för januariförslaget framlagts i ett föregående nummer, begränsas här 

redogörelsen till organisationen och därmed sammanhängande frågor. 

Chefens för flygvapnet nu avgivna. förslag till förstärkning av jaktfly

get har begränsats till vad s om bedömts möjligt att utan extraordinära åt

gärder - såsom köp av flygplan i utlandet, förstärkning av utbildningsan

stal ter mm - genomföra under den period~ som f n kan överblickas. Försla

get utmynnar i en plan, som beräknas kunna i huvudsak genomföras under en 

6-årsperiod. Förstärkningen av dagjaktflyget har - i överensstämmelse med 

det ursprungliga förslaget - grundats på principen att f örstärka "normal

flottiljerna" med 50 %. Vad beträffar den arxira nattjaktflottiljen har che

fen för flyg,,a,pnet - med avsteg från det ursprungliga. förslaget att uppsät

ta en helt ny flottilj - f öreslagit, att ytterligare en attackflottilj skall 

ombildas till nattjaktflottilj och att den härav föranledda minskningen av 

attackstyrkan skall kompenseras genom att det kvarvarande attackflyget f ör

stärkes inom flottiljorganisationens ram. Denna lösning är ogynnsammare än 

den urspI'U!l8liga, eftersom antalet operationsenheter inom attackflyget mins

kas, men har av ekonomiska skäl likväl ametts böra godtagas. Sammanfatt

ningsvis innebär chefens för flygvapnet förslag, att även återstående sju 

dagjaktflottilj er så snart ske kan förstärkes med 50 % i nom flottiljorga

nisationens ram samt a t t ytterligare en attackflottilj ombildas till natt

jaktflottilj, varvid två av de kvarvarande tre attackflottiljerna f örstär

kes med 50 % enligt samma principer som tillämpas vid dagjaktförbanden. Ef

ter dessa ändringar skulle flygvapnet i f r e d komma att omfatta f öljan

de f~gförband 9 nämligen: 

10 förstärkta dagjaktflottiljer, 2 nattjaktflottiljer, 

3 attackflot tiljer, varav t vå f örstärkta 9 1 spaningsflottilj, 

l spaningsdiviaion vid flygbaskåren och 1 flygräddningsgrupp. 

Flygvapnets ledande organ samt eskader- och flygbasområdeastaber, ut

bildningaanstalter och centrala flygverkstäder beräknas i stort sett inte 
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bli påverkade av den föreslagna förstärkningen. 

Vid flottiljen förstärkes de tre flygande divisionerna, under det att 
den administrativa apparaten ej ansetts behöva förstärkas. Samtidigt som an-

talet krigsflygplan ökas med 50 % ökas den fast anställda personalen med en

dast ca 15 fo. 

Att de kostnader, san nedlägges på förstärkning av befintliga flottil

jer enligt nyssnämnda grunder, i största utsträckning bli utnyttjade för att 

höja stridsstyrkorna.s krigsberedskap och stridsvärde fra.Il'.\går därav, att om

kring 85 % av de årliga merkostnaderna vid genomförd organisation avses för 

förnyelse, drift och underhåll av f 1 y g m a t e r i e l • 

Det nu förefintliga behovet av s k y d d s a n o r d n i n g a r vid 

flygbaserna (berghangarer mm) ökas med anledning av den föreslagna, förstärk

nir1gen av flygvapnet. I vilken takt dessa anläggningar kan utbyggas blir 

främst beroende av arbetsmarkna.dsläget. Om denna utbyggnad kommer till stånd, 

tillgodoses även det o'lcade behovet av hangarutrymmen i fred med anledning av 

att flottiljernas styrka utvidgas. 

Med hänsyn till det trängande behovet av ett starkare jaktflyg bör de 

föreslagna förstärkningsåtgärderna genomföras så snart ske kan. Under förut

sättning att beslut fattas av 1949 års riksdag, beräknas de - ut::n att extra.

ordinära åtgärder vidtagas - kunna genomföras under loppet av de nännaste 

sex budgetåren. Förstärkningen av ytterligare sju dagjaktflottiljer, som be

räknas kunna ske med inom landet till verkade f:lygplan, har förutsatts äga 

rum under budgetåren 1951/52 - 1953/ 54. Ombildning av ytterligare en attack

flottilj till nattjaktflottilj och samtidig förstärkning av två attackflot

tiljer bör lika.ledes genomföras så snart ske kan. Om denna omorganisation 

skall bygga på svensktillverkade nattjaktflygplan, beräknas den dock inte 

kunna äga rum förrän budgetåret 1954/ 55. Kan lämpliga nattjaktflygplan an

skaffas i utlandet före denna tidpunkt 9 bör den andra nattjaktflottiljen 

dock tillkomma tidigare. Med hänsyn till svårjgheterna att nu överblicka, om 

sådana möjligheter över huvud taget finnes 9 har utredningen grundat~ på svensk

tillverkade nattjaktflygplan. 

Chefen för flygvapnet har ej nu kunnat taga ställning till vilken attack

flottilj, som bör ombildas och vilka övriga attackflottiljer, som i samband 

därmed böra förstärkas. Beträffande personalrekryteringen i samband med or

ganisationens genomförande har räknats med, att merbehovet av flygtekniker 

i 1. hand skall täckas med utn;yttjande av - i förhållande till genomförd 
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organisation - befintligt överskott på härför lämpat fas.t anställt manskap 

i teknisk tjänst och i 2. hand genom att rekrytera civila hjälptekniker en

ligt det system, som nu prövas. I fräga om elektrot ekniker har det dessutom 

bedömts nödvändigt att .i viss utsträckning direktrekrytera färdigutbildad 

personal. 

Kostnadsberäkningarna, som grundats på pris- och löneläget den l / 7 

l 9 4 8 , visar merkostnaderna i förhållande till nu gällanie organisation 

och avser dels engångskostnader för att uppsätta de nya delarna av organisa

tionen, dels årsko st rader för att på lä~re sikt vidmakthålla dessa delar. 

Kostnaderna ha sammanfattats i följande tabell: 

Samman fattning av merkostnader (miljoner kr). 

Ändamål 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 

A B A+B A B A+B A B A+B A B A+B 

Engångsko stna.der 10 - 10 15 - 15 45 - 45 45 6 51 

Årskostnader - - - - - - 6,2 0,2 6,4 14,9 0,1 15 ,6 

Summa: 10 - 10 15 - 15 51,2 0,2 Dl,4 159 ,9 6,7 66,6 

1953/54 1954/55 
Genomförd S:a engångs-

org. kostnader. 

A B A+B A B IA+B A B A+B A B A+B 

Engångskostnad.er 28 16 44 - 44 44 - - - 143 66 2091: 

Årskostnader 24 ,2 2,8 27,0 24,0 7,9 32 '7 26,1 13,4 39,5 - - -
Summa: 52,2 18,8 71,0 24,8 51,s 76,7 26,1 13,4 39,5 143 66 2091) 

1) Varav 207 milj kr f ör anskaffning av f l y g m a t e r i e l och 2 milj 
kr (under B) för b e 1 y s n i n g s a n o r d n i n g a r vid vissa 
flygfält, avsedda att utnyttjas av nattjaktflottiljen . 

U t ö v e r ovannämnda engAngskostnader til lkommer ett investeringsbe

h.2! - merbehov - av ca 33 (16,5) milj kr för skyddsanordningar vid flygbaser

na, varav ca 23 (11,5) milj kr under A och ca 10 (5) milj kr under B. Siff

rorna inom parentes ange grundavsk.rivningsbehovet. Hur stor del av dessa 

kostnader, som infaller under 6-årsperioden, kan av förut angivna skäl inte 

överblickas. 


