
Förhållandet mellan uppgifter och resurser har 
för Flygvapnet under verksamhetsåret 1987/ 
88 inte varit helt i balans. Den primära orsaken 
har berott på personalsituationen med ett ökat 
antal vakanser för militär personal i grundor
ganisationen. Därför har det blivit nödvändigt 
medprioritering av uppgifterna till incidentbe
redskap, utbildning av ny personal och förbätt
rad/ökad tillgång på främst materiel. Detta har 
i sin tur inneburit att vissa delar av utbildning
en i förbandens krigsuppgift har fått stå till
baka något. 

En tidig ~n i 
början ilV oIdober förra .Jret 
landade en av FV:s TP 84 
Hercu1es för första g.Jngen 
p.J en svmsk landsväg. 
Landningen genomfördes 
p.J E4 i trakten av Lule.J och 
hade samlat sJväl press som 
ett stort anta/.Jsk.Jdare~ Be
sättningen, med major Uno 
Haglund som förare, upp
levde landningen p.J den 
smala banan som relativt 
enkel. Han kunde konstate
ra att bist.Jndsflygningarna 
till och fr.Jn Etiopien, med 
/andningar och starter p.J 
ännu smalare grusstrJk, var 
till stor nytta även vid detta 
tillfälle. 



Den aktuella personalsituationen har 
orsakats aven topp i pensionsavgångar 
och att övergångar till verksamhet utanför 
Flygvapnet överstigit tillförseln från Offi
cershögskolan (OHS). 

Åtgärder som förbättringar av löner 
och andra förmåner bedöms dock ha bi
dragit till en minskning av övergångarna 
till verksamhet utanför FV. Det gäller att 
fortsätta på den inslagna vägen och efter
sträva mer marknadsanpassade anställ
ningsvillkor. Från och med verksamhets
året 88/89 bedöms personalsituationen 
bli förbättrad totalt sett. 

Divisionerna har i stort erhållit den flyg
tid som utbildningen av flygförare krävt. 

Flygutbildning av reservofficerare och 
värnpliktiga flygförare har genomförts i 
planerad omfattning. 

Personalläget för FV:s meteorologer 
har förvärrats. God rekrytering och fö~
bättrade förmåner bedöms ge en för fram
tiden gynnsammare bild. 

Den 40-procentiga bristen på flygin
genjörer kvarstår. Detta faktum medför 
problem i den långsiktiga produktionen 
av flygtid .. 

Bland de civi'lanställda kvarstår svårig
heten att rekrytera och behålla främst 
kvalificerad teknisk personal. 

•• De värnpliktigas grundutbildning 

Foto Ivv BO' 

har i stort givit godtagbart resultat. Vissa 
brister (tekniska/miljö) på skjutfält och för
läggningsutrymmen kvarstår. 

Med anledning av ovan nämnd perso
nalbrist har repetitionsutbildningen inte 
kunnat genomförts i planerad omfattning. 
Åtgärder har vidtagits för att framdeles 
bättre kunna genomföra planerad repeti
tionsutbild n ingsverksam het. 

Utbildningen av ny frivilligpersonal har 
minskat. Orsaken bedöms vara en tillfäl
lig nedgång i rekryteringen. 

Under verksamhetsåret har två flygfö
rare omkommit och två flygplan JA 37 
Viggen havererat. Utredning pågår av 
Statens haverikommission. Antalettillbud 
har ökat och varit det högsta under de se
naste fem åren. 

Förbandsverksamhet 
Strilförbanden. - Verksamheten har in
riktats på att vidareutveckla strilsystemet 
genom att påbörja materielomsättningen 
i strilcentraler, slutföra införandet av ny 

Det nya låghöjdsradarsystemet PS 870 har 
börjat införas. Masten är mobil i höjdled. 

höghöjdsradarsystem och påbörja nytt 
låghöjdsradarsystem . 

Det nya höghöjdsradarsystemets infö
rande är i stort klart. Krigsförbanden är 
organiserade. - Ett nytt låghöjdsradarsy
stem har börjat införas. De första krigsför
banden organiseras 1991 . 

Insatsberedskapen har i stort upprätt
hållits enligt ÖB:s krav. Incidentbered
skapen har upprätthållits enligt ÖB:s 
krav. 

Inom strilsystemet har incidentbered- .. 
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har inriktats mot att organisera åtta Jakt
Viggen-divisioner, påbörja införandet av 
nya motmedelssystem till JA 37 och an
skaffa fR-jaktrobotar enligt gällande pla

1L~~.delsearbete delvis har fått eftersät ner. Uppgiften att utveckla krigsförban
,f1~r.ifbalndlens behov av stridsled den enligt ovanstående verksamhetsin

i huvudsak kunnat tillgodoses. riktning har i huvudsak lösts. 
Insats- och incidentberedskapen har 

upprätthållits enligt Ö8:s krav. 

. AJ 37 AttackViggen
Ovan. med bia RB 04E 

&RB75 

ovan: HKP 10 super puma 

Avgångarna av flygförare har fortsatt 
under året. Det har medfört vIssa svårig
heter att få kompetent personal tm di
visionsledningarna. Den prioriterade 
grundutbildningen medför behov av 
komptetteringsutblldning vid ~ 
skapshöjning för att skapa utha{/J.M 

• • Attackflygförband. - Verksam.... 

ten har inriktats mot att ge AJ 37 Viggen 
möjlighet att bära ny modern sjömålrobot 
och förbättrad attackbeväpning. Uppgif
ter att utveckla krigsförbanden har i hu
vudsak lösts. 

Insats- och incidentberedskapen har 
upprätthållits enligt ÖB:s krav . 

Avgångarna av fiygförarpersonal har 
skapat en bekymmersam personalsitua
tion. En förbättring har börjat märkas. Till
gången till kompetent ledningspersonal 
och erfarna instruktörer är knapp . 

• • Spaningsflygförband. - Verksam
heten har inriktats mot att utveckla spa
ningsflygförbanden. Insats- och incident
beredskapen har upprätthållits enligt 
ÖB:s krav. 

Vissa brister i divisionsledningar kvar
står, men dessa är på väg att lösas . Viss 
brist på personal vid underrättelsepluto
nerna förekommer bland underrättelse
personai och systemtekniker. 
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FIVUräddnlngsverksamhet (FRAO)
med driftkostnader 

Verksamhet Militärt Civilt 

Antal uppdrag! 
flygtim i samband med 
flyg- och sjö rädd
ningsuppdrag 

64/38 1141203 

Antal uppdrag! 
flygtimför 
övriga uppdrag 

3/5 70/91 

Antal bärgade 
personer totalt 

- 9 

Antal sjuk
transporter/ 
flygtim 

13/2 88/174 

• • Basförband. - Verksamheten har in
riktats mot att fortsätta utbyggnaden och 
materielomsättningen inom bassystemet. 

Omorganisationen till "Basbat 85" har 
fortgått. Krigsförbandens materiella stan
dard har förbättrats. 

Prioritering av grundläggande utbild
ning har medfört att viss annan utbild ning 
och krigsförberedelsearbete inte kunnat 
genomföras. 

Omskolning till flygplan JA 37 Viggen 

Verksamhet Antal 
timmar 

Beredskap (totalt) 30577 

Beredskap utöver 4653 
ordinarieöppethållnings
tid 

Driftskostnad för FRÄD-lIerKsamhet (kkr) 2) 
Flygtid (hkp) 37566.9 
BeredskapJ) 457.6 

Summa: 38024.5 

Inkomster frJn av RikspoliS$lyrel en beordrad verk
·amheI1691.9. Hiumedall5es: 

1) Fial/räddning, uppdrag I samband med skogs
bränder, olj@ulsläpp, v.iddUlIösning all noosän
dare och dylikt . 

2) Exkl lorrekostnader. 
3) Utöver Mil AlP öppethållande . 

är genomförd. 
Brist på markstridsinstruktörer har på 

vissa förband inneburit svårigheter att bi
behålla kvaliteten på värnpliktsutbild
ningen. Pensionsavgången och frivillig
tjänstgörande personal har i likhet med 
föregående år utnyttjats för att täcka vissa 
vakanser - främst vid stationskompanier
na. Även civil personal har anställts för att 
täcka vissa brister på militär personal. • 

Foto: Claes /ömsKöld 


