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V·• Ieve r i en förändringens och i vissa 
avseenden orons tid. Muren har 

fallit. Sovjetunionen har upphört att existera. Ryssland 
skakas av inre konvulsioner. Warszawa-pakten har upp
hört att existera. NATO diskuterar sin framtida roll. 
Mitt i Europa pågår ett blodigt krig som har sitt 
ursprung i etniska och religiösa förhållanden. Försvars
beslut och "krispaket" avlöser varandra. Statsfinanser
na kräver ytterligare besparingar. Försvarsmotioner 
väcks. Riksdagsbehandling om försvaret pågår. Hur 
skall det gå? 

Förhoppningsvis kommer vi att få möjlighet att verk
ställa "FB 92". Ett försvarsbeslut som, för Flygvapnets 
del, måste sägas vara ett bra beslut totalt sett. Detta 
trots att det innebär att två flygflottiljer - F 6 och F 13 
- måste läggas ner. 

För F 16:s del innebär försvarsbeslutet att flottiljen 
blir ännu större och får ännu fler uppgifter. Totalt kom
mer flottiljen att ha cirka 1200 anställda, utbilda cirka 
900 värnpliktiga per år, omsätta cirka 950 miljoner kro
nor per år och ansvara för produktionen av cirka 250 
krigsförband omfattande cirka 20 000 man. I sanning 
stora uppgifter! 

•• Den 1 juli 1993 byter vi namn från F 16/Se M till F 
16/FK M. Redan ett år senare skiljs flottiljen och flyg
kommandot (FK) åt organisatoriskt. Redan nu förbere
der vi oss för detta genom att anpassa våra arbetsruti
ner och rollspel m m. Den 1 juli 1994 skall vi ha intagit 
den nya organisationen. Denna omorganisation påbör
jas exakt 50 år efter det att flottiljen sattes upp. 

Vi har "puffat" lite för vår födelsedag i Nordens största 
flygtidskrift, allas vår Flygvapen-
Nytt. Sista helgen i augusti 
i år firar vi med två flyg
dagar. Vi satsar hårt 
på att de skall bli 
spännande och se
värda. Välkomna 
att besöka oss då! 

Vi ser gärna att det kommer 100 000, men 50 000 är min
sann inte fy skam det heller! 

Så några ord om en något mer avlägsen framtid. Vi 
hoppas alla att det skall bli möjligt att beställa ytterliga
re en delserie av JAS 39 Gripen och därmed kunna 
ersätta även Jaktviggen med Gripen. 

F 16 blev den sista flottiljen som ombeväpnades till 
JA 37 Jaktviggen. Det skedde 1986/87. Detta gör det 
rimligt för oss att anta att en ombeväpning till JAS 39 
kommer ganska sent, även om förutsättningarna för en 
tidig omskolning är goda. 

•• Inför Flygvapnets om beväpning till Gripen, som ju 
påbörjas redan 1995/96, genomförs en s k koncessions
prövning av alla flottiljer. Det vill säga, flottiljerna antas 
flyga med tre divisioner Gripen. Tidpunkten är år 2000. 
Flottiljerna redovisar i ett underlag till koncessions
nämnden för miljöskydd vi,lka utsläpp i luft och vatten 
samt vilket buller denna antagna verksamhet skulle ge. 
Koncessionsnämnden fattar därefter sitt beslut avseen
de verksamheten. Vid eventuella överklaganden av kon
cessionsnämndens beslut förs ärendet vidare till rege
ringen. 

Det vore naturligtvis dumt av mig att försöka förutsä
ga koncessionsnämndens beslut avseende Gripens verk
samhet vid F 16 i Uppsala. Vi får vänta och se. Det 
intryck jag har fått vid koncessionsarbetet tillsammans 
med länsstyrelse, kommun, naturvårdsverk med flera är 
emellertid, att inställningen i stort är positiv till fortsatt 
verksamhet vid F 16 och till en utökad verksamhet med 
Gripen efter sekelskiftet. 

Jag anser att framtiden ser ljus ut för F 16. Vi känner 
oss priviligierade. Stora uppgif

ter väntar oss och Flyg-
1:loIL.,..- q lllo. vapnet som helhet. Med 

vår duktiga och lojala 
personal har vi goda 
förutsättningar att 
lyckas. • 
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F 16, Upplands flygflottilj, 
firar i år sitt 50-årsjubi
leum med stora flygdagar 
den 28 och 29 aususti. 

I början av Juni kom 
flottiljens jubileumsbok ut. 
Den beskriver i antologins 
form på 270 sidor flygflot
tiljens spännande och int
ressanta historia. Boken är 
rikligt illustrerad med teck
ningar och många tidigare 
inte publicerade bilder, bl 
a umka färgbilder från bör
jan av 40-talet. Den är 
tryckt i 5000 ex, varav 500 
i bibliofilupplaga. 

Boken (i det enklare ut
förandet) kommer att kosta 
200 kr och kommer att kun
na köpas under flygdagar
na i augusti samt pa F 16:s 
marketenteri från och med 
juni månad. Boken kan 
även erhållas genom insätt
ning av 225 lir på postgiro 
31 39 16-9. Märk talong
en: "Jubileumsbok". 

Bibliofilexemplar kan 
beställas på telefon 018-18 
65 11 eller på telefax 018
205308. 

Historik och flygdag 

.,4CI ö·lle,.~telöitKfUtt 1o...~ ltit~~OK 

F 16/Upplands Flygflottilj 
uppsattes 1943 - mitt under 
brinnande krig. Den 28 och 
29 augusti i år visar F 16 
upp sin SO-åriga historia. 
Flottiljen presenterar då för 
allmänheten med ett stort 
satsande Öppet-hus-pro
gram vad man gör i dag och 
vad man kan. 

Den l juli 1943 började en för
trupp organisera F 16. Beslutet 
att Kungliga Upplands Flygflot

tilj skulle sättas upp togs av 
1942 års riksdag. Det besluta
des också att Flygkadettskolan 
skulle flyttas från F 5 i Ljungby
hed till flottiljområdet och där
vid få eget förbandsnummer, 
F 20. Vid 1943 års slut var per
sonalstyrkan vid F 16 tolv befäl, 
cirka 20 civila och ett antal 
värnpliktiga. 

Det första flygplanet (en SK 
15) landade den 21 april. Det 
skedde märkl igt nog på "5:e 
divisionens platta", ty gräsfältet 
var för blött. Lite senare var det 
premiärdags för splitternya J 22, 
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som då kunde landa på det upptorka
de leriga fältet. Det nya jaktflygplanet 
J 22 anlände direkt från Flygförvalt
ningens fabriker i Bromma. F 16:s för
sta division startade flygverksamheten 
i maj 1944 med kapten Karl-Erik 
Karlsson som divisionschef. 

•• Förberedelserna för årets jubi
leumsdagar startade i januari 1992 
med kostnadskalkyler och grovplane
ring. F 16 fick ett överskott vid 40-års
jubileumsflygdagen. Man avser upp
prepa detta i år ... om lika mycket 
publik känner sig hugade att infinna 
sig. 

F 16:s första J 22:or inspekteras av divisionschefen kap
ten Karl-Erik Karlsson och den första inflygningskursen. 

(Foto: Arne Frykholm, 1944). 

16:s historia i kort-kort 

1943 Årna flygfålt utanför Uppsala 
invigs, F 16.00Ilil;e., anläggs 


1944 JaktflygplaneI l 22 tillförs 

t945 J 26 Mu lang ersätter 122 

1946 "Atlanlbanan" öppnas (bana 


03/21 ) 
1952 129 Tunnan tillför 

1956 Berghangar klar 

1961 Drakenepol.en inl~. - I 35 in


troduceras 

1962 entral TlS på Draken - typin 

ilygnings kede 
1974 Ny fl ygverkstad 
1976 l 35F, ny version = IIvädersjakt 
1981 . 16 blir seklnrflo iii; F 16/Se M 
1982 Grundläggande Taktisk Utbild

ning vid 5. di 'isionen (GTU 
SK 60) + lukal f1ygråddnmg 

198.1 Lält alla k- (LA) di ir;ion (SK &0) 
tillkommer 


1984 Nyll kontrolltorn 

198'" Flyglransportenhet tillkummer 


(Bromma) 

198b ,aktviggen. viöser Draken 

1989 Cenlral liS pa Jakivigg n - Iyp


infl gningssked~ 

1993 F16 50 år, f1ygdag.lr ?8-29 


augusti 

L-_______ _ ___--' ~ 

Under chefen för stabsenheten 
(numera administrativa enheten) har 
planeringen delats upp i arbetsgrup
per för flygprogram, markutställning 
och kommendantur. En redaktions
kommitte för en jubileumsbok har 
arbetat hel:a vintern , Il iksom en grupp 
som färdigställer förbandsmuseet för 
invigning i god tid till flygdagarna. 

Flygdagarna genomförs lördag och 
söndag med identiska program, även 
om söndagen är Flygvapnets huvud
flygdag. Vår ide är att visa hela bred
den på vår (Flygvapnets) verksamhet i 
praktisk tilllämpad miljö under båda 
dagarna, från kl 09.00 till 17.30. Vi 
har därutöver ett särskilt flygprogram 
kl 13.30. Flyguppvisningen kommer 
att visa både gamla och nya flygplan i 
luften med bl a JAS 39 Gripen, upp
visningsgruppen Team 60, våra dags

aktuella stridsflygplan samt ve
tera nflygpla n. 

Markutställningen kommer 
att omfatta flottiljens flygplan 
genom tiderna liksom basmate
riel, flygammunition, stridsled
ning och luftbevakning, flygsi
mulatorer, luftvärn m m. Under 
vissa momenttider presenteras 
rörlig klargöring, flygrädd
ningsmoment, hunduppvisning, 
veteranflygplan m m. 

Redan nu hälsas Du och 
dina vänner hjärtligt välkomna 
ti II en sjusärdeles flygfest! • 
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jaktviggenpiloter. 

Typinflygningsskolan, TlS JA 37. 
Central TIS JA 37 genomförs med 
två omgångar/år där den blivan

de jaktföraren under cirka sex måna
der lär sig flyga plattformen JA 37 
(flygplanet jaktviggen). Därefter vidtar 
GFSU (Grundläggande FlygSlagsUt
bildning) vid respektive hemmaflottilj . 

Förutom att vara jaktpiloter är såI'e
des våra förare också flyginstruktörer. 
En krävande men också inspirerande 
uppgift som ger ytterligare en dimen
sion i flygtjänsten. 

Grundläggande taktisk flygutbild
ning - GlU:11. - Två gånger/år kom
mer en ny omgång unga förväntans
fulla förare från Ljungbyhed med en 
avundsvärd och lång flygarkarriär 
framför sig. De genomgår under sex 
månader sista skedet i den Grundläg
gande taktiska flygutbildningen (GTU) 
med flygplan SK 60. 

Vid F 16 /Se M i Uppsala bedrivs en mycket omfat
tande flygverksamhet. Två divisioner Jaktviggen (JA 
37) samt en division SK 60 flyger ca 8500 tim/år. 
Därutöver finns vid F 16 en helikoptergrupp HKP 3 
samt ett antal sambandsflygplan av typ SK 61 BuJ/
dog. 

Förutom att producera två jaktflygdivisioner med 
JA 37 samt två divisioner lätt attack med SK 60 
präglas flygverksamheten av flygutbildning av unga 
förare, t ex TypInflygningsSkede (T/S) för blivande 

Lätt attack. - Vid 5. divisionen 
fredstjänstgör en handfull förare och 
lika många navigatörer utbildade på 
lätta attacksystemet, SK 60. De utgör 
stommen till de två krigsdivisioner 
som sätts upp i krig. Därutöver utnytt
jas reservpersonal och övrig flygande 
personal i Flygvapnet som inte är 
krigspllacerade i våra tunga flygsystem. 
Dessa inkallas med jämna mellanrum 
för flygtjänst/repetionsutbi Id n i ng vid 
lätt attack. 

Ett antal utbildningsomgångar 
GFSU:Y lätt attack genomförs också 
vid F 16 med unga förare, som efter 
GTU:II inte på en gång kunnat bere
das plats vid TIS/GFSU i tungt flygsy
stem (t ex Viggen). 

Flygräddning. - FRÄD. - Vid F 16 
finns två helikoptrar HKP 3 som förut
om sin ordinarie FRÄD-uppgift utför 
ett 70-tal akuta ambulansflygningar/år 
med läkarresurs från Akademiska sjuk-

Ar) Ht.4jo~ ~o .,4Mbe~~~o.. 

huset i Uppsala. Genom ett samarbete 
med Landstinget kommer FRÄD-trans
porterna samhället till del. Denna 
"gratistjänst" utgör ett utmärkt 
övningsutbyte för våra helikopterbe
sättningar. 

Grunduppgiften att producera krigs
divisioner med jaktviggen genom 
GFSU, incidentberedskap, ävningsdel
tagande m m är en stor och grannlaga 

Två TJS-elever förbereder sig inför den första 
flygningen med /aktviggen. 

uppgift. Att därutöver genomföra cen
tral TIS JA 37 ställer speciella krav, 
inte bara på våra piloter utan också på 
övriga funktioner vid förbandet. Alla 
måste anpassa sig och ta hänsyn till 
att flygutbildning med unga förare 
(TIS-GTU) ständigt pågår vid F 16. 

För att lösa dessa krävande uppgif
ter på ett bra sätt måste det finnas 
duktiga och välmotiverade människor 
i organisationen. Det finns det vid 
F 16. Man är proffs! • 

HKP 3-besäHning övar 
flygräddning över sjön Ekoln. 

Rote SK 60 under lätt-attack-uppdrag. 
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Flottiljverkstaden med sin ljusa och trevliga arbetsmiljö. 

"Det är kvinnorna och männen på marken som 
håller flygplan och radiovågor i luften!" 

Tekniska enhetens uppgift är att underhålla och 
förvalta teknisk materiel i ett brett register från 
flygplan till verktygssatser. Inom ~nheten ~rbeta~J 
dag cirka 130 personer, varav Cirka 80 / flott/I/
verkstaden. Efter den 1 juli 1994, när övertagandet 
av de uppgifter som F 6 och F 13 i dag har är fullt 
genomfört, blir antalet 200 respektive 110 perso
ner. 

Tekniska kontoret är tekniske che
fen behjälplig med frågor inom 
ekonomi och administration, tek

nisk konsultation och kvalitet samt 
driftsuppföljning och materieIförsörj
ning av flygplan och annan materiel . 
Det tekniska ansvaret, inklusive luft
värdighetsansvaret mot chefen för 
Flygvapnet, gäller flygplanstyperna 
37, SK 60, HKP 3 och TP 102. 

Till tekniska kontoret hör också den 
tekniska driften av JA 37-simulatorn 
och ansvaret för basteleavdelningen i 
Uppsala. Efter den 1 juli 1993 även 
basteleavdelningen på Malmen. 

Flottiljverkstaden är intäktsfinansie
rad och drivs i stort som en "civil verk
stad" ute i samhället. För närvarande 
är en fordons- och aggregatverkstad 
under byggnad. Den skall innehålla 
även en bana för besiktningsverksam
heten och bl i r i övrigt utförd enl igt se
naste rön . 

En miljöanpassad flyplanstvätthall 
den första i sitt slag - har F 16 haft i 
bruk i cirka två år. Den innebär att 
tvättning av flygplan och stora fordon 
kan ske på ett miljövänligt sätt, efter
som vattnet renas och återanvänds. 

Satsning på miljön genomsyrar verk
samheten vare sig det innebär förbätt
ring för den enskilde anställde eller 
för fl'ottiljens omgivningar. Buller vid 
motorkörningar och utsläpp av kemis
ka ämnen är exempel på det senare, 
som har stor betydelse för konces
sionsansökan om fortsatt 
verksamhet vid flottiljen. 

Marktelekontoret är 
huvudsakligen baserat 
utanför flottiljområ
det i Uppsala. Upp
giften är att se till 
att marktelemateri
ei finns tillgänglig 
och fungerar i tele

systemen efter behov och avsikt. Det 
gäller både materiel i drift för inci
dentberedskap och förbandsproduk
tion samt sådan materiel som är för
rådsställd för krigsbruk. Att leda, sam
ordna och understödja är kontorets 
roll. 

Tekniska enhetens mial på Malmen 
arbetar med underhåll för måIflygdivi
sionens flygplan (J 32 Lansen) och är 
till omfattningen vad gäller personal 
och kostnader ungefär en tredjedel av 
flottiljverkstaden i Uppsala. 

Framtiden som följd av nedlägg
ningarna av F 6 i Karlsborg och F 13 i 
Norrköping. Verksamheten ökar kraf
tigt i Uppsala med både nybyggna
tion, överföring av personal från F 6 
och F 13 samt nyanställningar. Ver
sionskontoren för JA 37 (F 13) och Aj 
37 (F 6), som handlagt övergripande 
tekniska ärenden såsom modifieringar 
m m, kommer senast den 1 juli 1994 
att verka från flottiljområdet i Uppsa
Ja. Det kommer i sin sammanslagna 
form att kallas för Typkontor flygplan 

37 och ingå i tekniska enheten. 
- Materielavdelningen, som 

skall förse krigsförban
den med teknisk mate

riel , får överta ansva
ret för ett stort antal 
krigsförband som ti
digare handlagts av 
F 6 och F 13 . • 
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Byggnadsverksamheten vid F 16 

Idecember 1992 överläm kännetecknas aven kraf
nade FortF (Fortifi kations

tig utveckling. I dag sker förvaltningen) - den se
naste större byggnaden i anpassning till Flygvapnets struk
form aven kasern för 200 
värnpl iktiga. 

Inom F 20 - Flygvapnets 
Uppsalaskolor - kommer en 
samlokalisering av skolorna 
att ske. StrilS - Stridsled
ningsskolan - flyttar med 
början i juli 1994 från f d F 
18 i Tullinge till nya lokaler 
vid F 16/Se M. Verksamheten 
samlokaliseras med TUStrii 
taktisk utprovning strilsystem 
- til'l ett nytt strilcentrum. 
Byggstart är satt till stundan
de september. 

Ytterligare en sko,la kommer att flyt
tas till F 16-området. Det är UndS 
Underrättelseskolan - och omflytt 
ningen är utsatt till juli 1994. Skolan 
är för närvarande placerad vid F 13/ 
Bråvalla 

Förvaltningsmyndigheten F 16/Se 
M. - Inledningsvis nämndes att F 16 
som bäst håller på och anpassar sig 
till Flygvapnets struktur enligt det nya 
försvarsbeslutet, FB 92. Innebörden av 
beslutet resulterar i att förvaltningsvo
lymen utökas avsevärt. Från och med 
nu i juli tillkommer ur F 13 :s Strilorga
nisation: detachement Tullinge (juli 
-94), detachement Visby, detache
ment Malmen (F 13:s delar) samt 
övningsfält och skjutmål. • 

tur inom ramen för FB 92, fjolårets 
försvarsbudget. Nya utbildningsfunktioner kommer 
att tillföras F 16 i form av bl a radarövningskompa
nier, rrövnkomp 860/870, och typkontor 37. Dessa 
kommer nu att inordnas i vår infrastruktur. 

Uppförande av hotell för F 17:s 
elever vid F 16/F 20 pågår "ute på 
sta'n". Skall vara k/art l april 
1994. 

Närskyddsp/utonens och so/datsko/ans nya förläggningskasern. 

O~OIHIHIHIHIHIHIHIH 
o 
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K/ar 1994. 

F 20 UPPSALA STRIDSLEDNINGS SKOLAN 

Flottiljledning 
l' 	 För att biträda myndighets

chefen med underlag för 
samordning och beslutsfatt
ning är vid F 16/Se M sedan 
den 1 december 1992 en 
organisation intagen som är 
funktionellt mer anpassad till 
de krav som ställs på en 
effektiv produktionsledning. 
De stora förändringarna är 
att : 

• 	 En enhet renodlats för 
myndighetens totala admi
nistration. Denna enhet 
benämns AdmE. 

• 	 En enhet organiserats där 
all formell personalnhan

tering finns samlad. Detta 
inkluderar hälso- och sjuk
vårds-, utbildnings- samt 
löne- och förmånsfrågor. 
Denna enhet benäms 
PersE. 

• 	 En enhet för produktions
frågor där mynd ighetens 
ekonomiska företrädare 
samlats; undantaget utgörs 
av den kamerala vid tek
nisk enhet. I enheten in
går budget-, redovisnings-, 
upphandlings-, mob- och 
beredskaps samt ADB
funktion. Denna enhet 
benäms ProdE. 

Vår organisation 

~----------------------------------------~~ 
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Allt sedan vädertjänster i modern mening växt 
fram, har behov funnits att behandla stora infor
mationsmängder på kort tid. Utvecklingen av dato
rerna de senaste årtiondena har därför inneburit 
en revolution för oss meteorologer . 

.4J ölI~elö;t1Wft #M~ 'PMltiuUt 
=foto: ~ ])et~~ 

Den svenska militära vädertjäns
ten var pionjär när Väder 70
systemet skapades i slutet på 

60-talet och Mellersta Regionala 
Vädercentralen, "Väder Mitt", organi
serades i Mellansverige. 

Arbetet vid Väder Mitt pågår dygnet 
runt för att bl a Flygvapnets divisioner 
samt Marinens och Armens förband 
skall få väderprognoser för planering 
och genomförande av sina olika öv
ningsverksamheter. Även piloter som 
upprätthåller Flygvapnets incidentbe
redskap får sina väderprognoser från 
Väder Mitt. 

Det är 35 yrkesofficerare/meteoro
Iogassistenter som sköter den löpande 
prognostjänsten och ADB-system. 

Med hjälp av vädersatelliter och vä
derradar kan vi på våra dataskärmar 
bokstavligen se hur vädersystemen ut
vecklas och till och med följa enskilda 
regnskurar över Sveriges södra delar 
med omgivande havsområden. Satelli
ter och radar ger meteorologen en bra 
grund för prognosarbetet. Men för 
prognoslängder upp till sex till åtta 
timmar är fortfarande meteorologens 
erfarenhet och känsla för väderläget 
av avgörande betydelse. 

Längre prognoser baseras helt på 
datorberäkningar. Detaljerade progno
ser för de närmaste två dygnen tas 
fram vid SMHI. och Flygvapnets ge
mensamma superdator, som är place
rad vid Väder Mitt. För i snitt sju dygn 
klarar datorerna av att göra prognoser 
med betyget Godkänd. 

Problemet är bara att bedöma hur 
bra den enskilda prognosberäkningen 
är. En helt felaktig datorprognos ser i 
regel lika trovärdig ut som en som blir 
helt korrekt. Felorsak är ofta en utebl i
ven eller felaktig väderobservation. 

Verksamheten i prognosrummet kan te 
sig obegriplig för besökaren, men prog
nosproduktion och väderuppföljning 
styrs av ett noggrant schema för varje 
meteorolog och assistent i vaktlaget. 

32 

Meteorologen kan med radions hjälp stå i direkt kontakt med flygplan i luften. 

Från sommaren 1993 kommer prog M ET, som blir ett av världens moder
nosarbetet att göras i vårt nya datasy naste och kraftfu Ilaste väderinforma
stem, MILMET, med hjälp av kraftfulla tionssystem, presenteras utförl igare på 
SUN SparC 10 arbetsstationer. MIL- annan plats i denna tidskrift. • 
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och 
luftbevakning 

- intensivt och spännande 

delen innebär bl a att Stril-enheten 
tidigt kommer in i utprovningsverk
samheten av JAS 39 Gripen. Stridsled

Strilenheten vid f 16/Se M är inne i en ovanligt ning av Gripen sker inledningsvis från 
intensiv och spännande process. De två dimensio en av våra strilcentraler. 

Avveckling. - Stril är inte helt förnerande uppgifterna är alit jämn t att producera 
skonad från avvecklingsarbete. Denkrigsförband samt att bedriva incidentberedskap. 

Incidentberedskapen har delvis 
ändrat karaktär. Detta är en naturlig 
följd av omvärldsförändringarna 

som pagar. Nya stater har fötts, de 
militära styrkorna i närområdet har 
förändrats och därmed den militära 
aktiviteten i luftrummet. Andra aktivi
teter som t ex flyktingtrafik har ökat. 
Vi måste anpassa oss . 

Samtidigt pågår mindre tekniska 
modifieringar vid våra strilcentraler 
(Stril = stridsledning och luftbevak
ning), som bl a medför att flera radar

}aktledaren (JAL) kan inom någon minut ha flyg
plan i luften redo för insats. 

Fänrik Sven-Erik Blohm låter några värnpliktiga 
fördjupa sig i målföljningsprogrammet. 
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stationer kan presenteras. Vi 
kan i närtid från endast en 
strilcentral leda hela inci
dentberedskapen i nom Sek
tor Syd och Mitt. I dag krävs 
två. 

•• Den andra stora upp
giften - att producera krigs
förband - kommer att ham
na mera i fokus. Vi arbetar 
på bred front för att tydl iggö
ra satsningen på krigsför

band . Både som 
ledningsfilosofi och 
prioritering av verk
samheten. Kaderor
ganisering, stor över
ensstämmelse mel
lan freds- och krigs
placering samt tjänst
göring i krigsbefatt
ning är några exem
pel. Passlagutbildning 
av våra värnpliktiga 
parallellt med inci
dentberedskapsverk
samhet är ett annat. 

Övertagande av 
F 13:s Strilenhet. 
När riksdagen fat

optiska luftbevaknignen (Opus) går 
sakta men säkert i graven. En Strilcen-

Fänrik Peter Schedin har genomgång i markförsvar 
med målobservatörer. 

TUStrii i nr 3/93 

Till detta avsnitt om stridsledning borde också ett 
särskilt avsnitt om den taktiska utprovningsenhe
ten för stridsledning och luftbevakning, TUStril, 
ha presenterats. Men ämnet är för viktigt för att 
avfärdas på bara en sida. Redaktionen har därför 
överenskommit med F 16 att presentera TUStril:s 
verksamhet i nr 3 och på ett helt uppslag. Att 
berätta om utveckling och utformning av strilsys
temens taktiska funktioner och arbetsmetodik, om 
det nödvändiga behovet av taktisk användarmed
verkan kräver mer plats än vad denna utgåva kan 
erbjuda. - På återseende, alltså. • 

tade beslutet att avveckla tral skall stängas. Personalhantering 

F 13, förändrades verksam tar allt mer av vår tid. Framförallt in

heten radikalt för strilenhe om optiksystemet berörs många dukti 

ten. F 16 fick i uppgift att ga frivilliga och reservofficerare. 

överta uppgifterna inom stril Den ljusa framtiden överväger dock. 

området från F 13 från och Inom några år blir vi först i landet 

med den 1 juli i år. I ett slag med den nya StriC. Det blir nästa 

blir F 16:s strilenheter nästan spännande utmaning. • ~ 


dubbelt så många anställda, 

får dubbelt så stor budget 

och skall producera nästan 

dubbelt så många krigsför

band. 


Övertagandet av F 13
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4#.'h~"'" Många kommer kanske en
~ dast i kontakt med 

sambandstjänst genom 
en telefonväxel eller sam

bandscentral. Bakom kulisserna 
döljer sig emellertid en verksamhet med mycket 
stor bredd och uttalad teknisk inriktning. 

I det dagliga värvet hanterar F 16:s Sambandsen
het närmare 7 000 förbindelser på tråd och radio
länk, vilka via Försvarets Telenät sammanbinder 
samtliga anläggningar inom Sektor Mitt. Verksam
heten genomförs för närvarande med närmare 60 
anställda inom fyra avdelningar och två detaljer. 

även för krigsplanläggning och utbild
ning av radio/radiolänkförband (RaL
förband). Dessa förband hanterar 
transportabel sambandsmaterieL 

Under budgetåret 93/94 påbörjas 
grundutbildning av värnpliktiga inom 
detta område. Utbildningen har en 
teleteknisk inriktning och genomförs 
på bl a transportabla radiolänk- och 
radiosystem för stridsledning (strira
dio), vilket möjliggör kommunikation 
mellan mark och flygplan. 

Bassamband. - Avdelningens huvud
uppgift är att säkerställa sambands
funktionen vid våra flygbaser (materi
el-, förbindelse- och personalmässigt). 
Detta sker genom en omfattande pla

C
entraldetal;en är en samman
hållande funktion för allmänna 
administrativa frågor. ADB

detaljen svarar för datautbildning samt 
utprovning och ar :kaffning av olika 
datasystem. Behovet av datorstöd har 

ökat. Detta underlät
tar sambandstjänsten 
genom att skapa t ex 
databaser och ut
bi Idn i ngsu nderlag. 

Sektorsamband. 

Avdelningen är 
sektorchefens re
surs när det gälller 
taktiskt utnyttjan

ser. de av de sam
bandssystem som 
krävs för att kun
na leda förband 
inom sektorn. För 
närvarande deltar 
avdeln,ingen i pla
nering av den 
stora försvars
maktsövningen 
(" Orkan") som 
skall genomföras 
i september. 

Strilsamband. 
Avdelningen 

hanterar all kom
munikation mel
lan stri lanlägg
ningar i fred, in
cidentberedskap 
och krig. Avdel
ningen svarar 
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Transportavdelningens radiolänkhydda. 

nerings- och utbildningsverksamhet i 
samarbete med övriga funktioner vid 
flottiljen. 

Arbetet på avdel n i ngen är för närva
rande inriktat på införande av Bas 90
systemet vid våra baser med ett 
modernt telesystem. 

Trafikavdelningen. - Trafikavdel
ningen, som är placerad i Högkvarte
ret, Stockholm, ansvarar för drift och 
utveckling av totalförsvarets eget med
delandeförmedlingsnät. Verksamheten 
är igång dygnet runt, året runt. 

F 16:s geografiska läge medför att 
enhetens personal ofta engageras som 
lärare/instruktörer i utbildningar vid 
andra myndigheter. Detta innebär att 
sambandsofficeren får insyn och kun
skap om de olika verksamheterna, 
dvs en bred allmänbildning. Inom bl a 
det teletekn iska området sker en stän
dig utveckling. Denna utveckling inne
bär tekniska och taktiska utvecklings
möjligheter även för sambandsperso
nalen. • 
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I en dunge inte långt från flygfältet på krigsbasen 
finns några tomma flygplansplatser. Gräset är grönt 
runt omkring och fåglarna kvittrar. Allt synes vara 
stilla. 

På väntplatsen kommer order 
om att tropparna skall köra fram 
till flygplansplatserna. Lugnet i 

dungen försvinner när klargöringstrop
pen rullar in med sin fordonsko l'onn 
på sju fordon, varav flera med breda 
släpvagnar. Här gäller det att ställa 
upp rätt med fordonen och placera ut 

poster som skydd. Det dånar till när 
en Viggenrote sätter hjulen i banan 
samt reverserar för att bromsa på den 
800 meter korta banan. Samtidigt hörs 
på avstånd en flygplansstart från 
huvudbanan. 

Egentl i.gen kryllar det av verksamhet 
inom bata lljonsområdet. Flygplan klar
görs på andra platser, middagen förbe
reds med 250 portioner vid varje kok
grupp, några värnpliktiga är på sjuk
visitation, andra gräver sina skydds
gropar och banreparationsförbanden 
förstärker och bygger nya vägavsn itt 
samt underhåller alla rullbanor inom 
bataljonens område. 

Basbataljonen skyddas genom ut
spridning, maskering och fortifikatoris
ka skydd. I bataljonens utkanter verkar 
flygbasjägarna för att försvåra för en 
angripare att utföra sabotage mot bas
området. Något längre in i basområ
det tar närskyddsplutonerna hand om 
eventuella angripare. Personalen på 
varje grupperingsplats är beredd att 
uppsöka sina stridsställningar för att ta 
upp strid . 

• • När man tittar ut genom fönstret 
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från basenheten på F 16 i Uppsala är 
gräset grönt på flygfältet och himlen 
blå. Djupaste fred råder och tolv jakt
viggar står klara på plattan för efter
middagens flygpass. 

Verksamheten är i många delar lika 
med krigsförbandsverksamheten . Vi 
skall producera flygtid för divisioner-

Packning av 
utrustning in
för övning i 
fält. 

Handgranat
kastning. 

nas utbildning och flygträning samt 
med basresurser ingå i incidentbere
skapen. Vi skall också förbereda och 
utbilda vår personal i just de små 
krigsförband som tillsammans skall 
bilda en basbataljon. 

F 16/Se M krigsförbandsutbildar klar
göringstroppar och serviceplutoner, 
närskyddsplutoner, underhållsplats
grupper, basräddningsgrupper, trans-. 
portplutoner samt linjegrupper (för att 
hålla igång vårt bassamband). Vi pla
nerar och genomför särskilda övningar 
för befäl (SÖB) och förband (SÖF) 
samt krigsförbandsövningar (KFÖ) med 
hela bataljonen. 

•• Det är också delar av bataljonens 

verksamhet med förband enligt ovan 
som vi visar i en "markutställning" 
under våra flygdagar i slutet av augus
ti. Kom gärna och titta. Ställ frågor! Vi 
som gör detta är 257 anställda vid bas
enheten Uppsala och 75 vid Malmen 
samt 12 vid Tullinge. F 16/Se M behö
ver under det närmaste året grund ut
bilda 920 värnpliktiga. Alla är vi redo 
att hjälpa alla vetgiriga. 

Vår grundorganisation i basenhet 
med tre stationskompanier (två JA 37
kompanier och ett SK 60-kompani) 
samt ett utbildningskompani och ett 
specialkompani vid Uppsala utgör 
tillsammans med ett målflygkompani 
(32E-kompani) och ett specialkompani 
vid Malmen - stommen ,för att sätta 
upp och förbandsomsätta fem basba
taljoner med tilläggsförband. 

Till detta kommer ansvaret för våra 
krigsbaser med bl a bastroppsverk
samhet, så att baserna vid behov kan 
tas i omedelbart r"uk. Dessutom har 
basenheten ansvar ' för underhåll och 
verksamhet vid fyra skjutplatser. 

Det innebär i stort att vi bedriver 
verksamhet på många platser i meller
sta delen av Sverige = från Rossholm i 
norr (söder om Gävle) via Uppsala, 

Bromma, Tullinge, Visby, Malmslätt 
till Kärnskogen (norr Motala). 

•• Flygtidsproduktion för JA 37, SK 
60, SK 61, HKP 3 och TP 102 utgör en 
mycket stor de'l av vår verksamhet. 
Men vi är också ute på så udda upp
drag som t ex att med vår ammuni
tionsröjutbildade personal ta hand om 
oexploderad ammunition som män
niskor hittat i naturen utanför våra 
militärområden. • ~ 

35 



Ansvaret för att flygtransportera landets högsta civila 
och militära befattningshavare, såväl inrikes som utri
kes, har anförtrotts f 16/Se M genom sin Transport
flygenhet på Bromma flygplats. 

Uppgifterna skiljer sig markant från flottiljens övri
ga verksamheter. Stor variation i uppdragen och högt 
tempo på kontoret både engagerar och stimulerar all 
medverkande personal till personliga insatser. flygan
de och tekniska officerare tillsammans med civil 
administrativ- och kabinpersonal bildar tillsammans 
ett fungerande lag med hög målsättning för sin verk
samhet. 

fP 100 (SAA8 3408), alert VIP-transporterare. fP 88 (Fairchild Metro 3) har snart gjort sitt i FV, 

Personalen. - Långvarig erfarenhet 
från flygtjänst i Flygvapnet kom

, pletterad med civil kompetens för 
denna typ av flygning har givit mycket 
kvalificerade befälhavare och styr
män. 

Dagl iga kontakter med utländska 
företag och myndigheter har givit flyg
planerarna en gedigen erfarenhet av 
att ordna den service som behövs vid 
genomförandet av olika flygningar. 

Kabinpersonalen tjänstgör i vanliga 
fall inom SAS. De deltager efter kom
pletterande utbildning i denna speci
alverksamhet. Jämfört med deras ordi
narie verksamhet är arbetsuppgiften 
här mer innehållsrik. Men ansvaret 
större, d v s har en annan dignitet. 

Den tekniska personalen har erhållit 
en omfattande specialutbildning som 
komplement till sin tidigare erfaren
het. Under utbildningen i USA kunde 

konstateras, att Flygvapnets tekniska 
grundutbildning står sig högt vid inter
nationell jämförelse. 

Materielen 

Inte mindre än fyra olika flygplansty
per disponeras av Transportflygenhe
ten . Detta faktum ger naturligtvis upp
hov ti III en del praktiska problem att 
lösa, både operativt och vad avser ut
nyttjande av besättningar m m. 

SK 60 (= SAAB 105) är ett fyr
sitsigt jetflygplan som i sin 
tvåsitsiga version används 
som skol- och lättat
tackflygplan. Den fyr
sitsiga versionen ut
nyttjas främst av offi
cerare, som i sin 
tjänst kan kombine
ra tjänsteresor med 

aktiv flygtjänst. Ett praktiskt reseflyg
plan mellan våra olika flottiljer. 

lP 88 (= Metro III) är ett 18-sitsigt 
tvåmotorigt turbopropf,lygplan. Det 
inköptes ursprungligen som VIP-flyg
plan . Det har emellertid under de 
senaste åren tjänstgjort som en trans
portresurs inom Flygvapnet. Främst 
har det gällt transporter av personal 
för försvaret och statliga myndigheter 
inom alla delar av vårt långa land. 
Även utrikes transporter förekommer 

till viss del. - Eftersom TP 88 
är den enda transportre

surs i den här storle
ken är efterfrågan 
betydligt större än 
ti Ilgången. Vårt 
enda exemplar 
används än, men 
avses försäljas . 

lP 100 (= SAAB 
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F 16:5 jettransportflygplan TP 102A (Gulfstream G. 4) eskorterad aven 4-grupp /aktviggen. 

340B) är ett två-motorigt tur
bopropflygplan med plats 
för 17 passagerare i en VIP
inredd kabin. Flygplanet 
opererar över hela Europa, 
där kunderna utgörs av den 
högsta civila och militära 
ledningen. - Besättningen 
utgörs av två piloter och en 
kabinpersonal samt vid vissa 
tillfällen även färdmekani
ker. Flygplanet är ganska 
konventionellt men har mo
dern utrustning och en 
mycket hög tillförlitlighet. 
Finns i ett exemplar. 

lP 102A (= Gulfstream 
GIV) är ett tvåmotorigt jet

Statsminister Carl Bi/dt i samspråk på Bromma med chefen för 
Transportflygenheten, överstelöjtnant Leif Nordin. 

Byråintendent Anette Ekström - en glad tjej med kunskaper inte 
bara inom planeringen utan lyckligtvis även inom ekonomi/bud
getering. 

flygplan med utpräglade 
prestanda för långa flygning
ar. Det utnyttjas i dag som 
komplement till TP 100. 
Goda fart och stigprestanda 
bidrar till bekväm flygning. 
Låg ljudnivå för passagerare 
samt en väl utformad inred
ning ger utvilade passagera
re efter långa flygningar. 
Flygplanet har kapacitet att 
operera över hela världen. 
Besättningen utgörs av två 
piloter, en färdmekaniker 
och en kabinpersonal. Antal 
platser är (beroende på des

tination m m) maximerat till ca 15. 
En TP 102A finns. 


Verksamheten 

Verksamheten präglas till stor del av 
de förberedelser som krävs för flyg
ningar till olika destinationer. När väl 

flygningen skall genomföras 
kan det ligga flera veckors 
förberedelser bakom 
olika faser där flera 
medarbetare varit in
blandade. - Genom 
att en del av våra 
passagerare har be
hov av person
skydd, så sker delar 

av verksamheten i samver
kan med säkerhetspol'isen. 

Arbetsfältet omfattar hela 
landet, ut över Europa samt 
hela världen. Detta medför 
att arbetstiderna blir långt 
ifrån vad som betraktas 
som normala. Tidiga morg
nar samt sena kvällar och 
helger under de flesta av 
årets dagar ställer krav på 
tillgång till personal med 
intresse för verksamheten . 
Flygvapenandan sätts på 
prov. Då är den som bäst. 

framtiden 

Inom Flygvapnet minskar 
antalet flottiljer, medan 
I a ndets a vi ånga sträckn i ng 
består. Behovet av att flytta 
personal med flyg kan 
komma att öka. Motsvaran
de behov kommer förmod
ligen att finnas inom övriga 
försvarsgrenar, vi I ka utgör 
en betydande del av intres
senterna inom F 16:s trans
portflyg. 

Baseringen av Transport
flygenheten på Bromma 
flygplats står och faller med 
flygplatsens framtid. Ständi
ga skiftningar i den pol itiska 

beslutsnivån har hitintills 
förhindrat ett långsik

tigt beslut. 

Framtiden är viss 
även om lokalise
ringen fortfarande 
kan vara oviss. • 
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