
Mot slutet av 
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ksamheten upp .. , 
1997 bromsades ver 

Följande text utgör chefens för flygvapenled
ningen återrapportering till bl a f1rgvapnets lo
kala produktIonsledare, våra flottiljer och sko
lor m fl. 

Försvarsbeslutet 1996 (FB 96), som riksda
gen tog i december 1996, skulle börja tilläm
pas. Detta innebar en reducering av krigs- och 
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grundorganisationerna med början 1997 och 
fram till 2001. Flygvapnet gjorde en realistisk 
planering på kort och lång sikt, där inplanera
de verksamheter välsvaraile mot tillgängliga re
surser. Den planerade verksamheten för 1997 
har sedan i allt väsentlig! kunnat genomföras.

Mot slutet av 1997skulle det dock visa sig att 
försvarsbeslutet totalt sett för Försvarsmakten 
inte kunde realiseras från och med 1998. Det 
"saknades pengar". Men det är en helt annan 
fråga. 
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örutsättningarna för planeringen 
-~ det här året präglades framförallt 

av det då kommande Försvarsbe
slutet (FB 96) . Detta innebar att såväl 
krigs- som grundorganisationerna skul
le reduceras med början 1997. Övrig 
verksamhet skulle hållas på en nivå 
motsvarande 9511996 men med sär
skilda satsningar på övningar samt på 
produktion av JA 37-förbanden och för
stegsutbildning mot JAS 39 Gripen för 
övriga stridsflygförband. 

Planläggning av omstruktureringen 
gjordes tidigt under 1997. Beslutet in
tegrerardes sedan bland de "vanliga" 
uppdragen till flygvapnets staber, för
band, skolor och centra. 

Lednings- och 
sambandsförband 

Alla krigsförband från 9511996 och För
svarets Telenät (FTN) har vidmakthåll its 
under året. Förberedelser har dock skett 
för att reducera antalet vädercentra ler 
till två och antalet strilbataljoner från nio 
ti II att under 1998 bl i sex . 

Organiseringen aven telenätenhet 
för FTN har slutförts. Försvarsmaktens 
I P-nät, som överlämnades ti II Försvars
makten under hösten 1997, är nu bä
rarnät för FTN . 

Införandet av det för flygstridskraf
terna gemensamma ledningssystemet 
(IS FV) fortsätter genom materieItillför
sel och utbildning. Driftsättningav IS FV 
version 1.0 påbörjades under våren 
1998. 

Utvecklingen och anskaffningen av 
StriC har fortsatt. Två anläggningar och 
en utbildningsanläggning har levererats 
under året. (Se FV-Nytt nr 5/97.) Ut
vecklingen fortsätter och StriC-kompa
nier beräknas organiseras fr o m år 
2000. 

Den bristande tillgången på radar
jaktledare har inverkat menligt på flyg
tidsproduktionen under året. Det beror 
dels på problemen med anskaffning av 
simulator för utbildning, dels på svå
righeter med rekryteringen. En simula
tor har nu äntligen kunnat installeras 
vid F 20/StriIS. Därmed kan den gamla 
simulatorn vid Tullinge äntligen av
vecklas. 

• Tre kompletta radarspaningsflygplan 
FSR 890 (S 100B Argus med radaran
läggning) och ett flygplan S 100B med 
stolsinredning har levererats. De två 
återstående enheterna levereras under 
1998 respektive 1999. 

Utvecklingen av de omorganiserade 
Ra L-kompanierna fortsätter med bl a 
personaiuppfylInad. 

Utvecklingen av Luft- och markob
servationssystemet (LOMOS) har fortsatt 
med organisering och utbildning. Av
vecklingen av den optiska luftbevak- ~ 
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ningen är nu huvudsakligen genomförd. 
Försen i ngar har drabbat det Taktiska 

Radiosystemet (TARAS). Det innebär 
vissa begränsningar i den fortsatta prov
verksamheten. Men en interimslösning 
har utarbetats, så att systemet kan an
vändas tillsammans med Gripen. Ett 
vi ktigt utveckl i ngssteg togs den 7 okto
ber 1997 när det första stridslednings
passet av Gripen genomfördes från StriC 
via TARAS. 

Den första etappen avTeknikcentrum 
för Flygvapnets Ledningssystem (TCL) 
har etablerats i Uppsala . Uppgiften blir 
i första hand att handha utvecklingen för 
de tekniska ledningssystemen TARAS, 
StriC, FSR 890 och IS FV. 

Bas- och 
flygverkstadsförband 

Avveckling av åtta basbataljoner och 
de två reducerade bataljonerna har skett 
under året. Viss ingående personal och 
materiel har omfördelats till de återstå
ende 16 basbataljonerna. Kvarvarande 
materiel bedöms kunna avvecklas under 
1998. Reduktionen på mer än 30 pro
cent har krävt stora arbetsinsatser. 

De nio flygverkstadsbata Ijonerna 
kommer att avvecklas under 1998 och 
delvis integreras med basbataljonerna. 

Projekt MA-lyft 2000 bedömda "be_ 
sparingar" avseende freds- och utbild
ningsmaterielens rationella utnyttjande 
uppgår till cirka 45 Mkrför 1997. Det be
dömda resultatet för materiel i förråd, 
som omfattar materielavveckling, min
skat behov av förrådsytor och minskade 
materielomkostnader, uppgår till cirka 1 O 
Mkr/år. Alltså totalt sett en lönsam affär. 

Försvarets Hundtjänstcentrum (FHTC) 
har etablerats i Tullinge. De internatio
nella engagemangen har ökat. BI a 
har kambodjandska hundar och hund
förare utbildats för minröjning. 

Telekommunikationsutbyggnad, för 
bl aanpassningtill Gripen-systemet, har 
fortsatt vid tre huvudbaser och vid tre 
flotti I jflygp latser. 

e Flygtidsproduktionen har inte kunnat 
uppnås ti II fullo. Det beror på begrän
sade produktionsförutsättningar vid flot
tiljerna. Detta beror i sin tur bl a på bris

Ett antal verkstadsåtgärder har företa
gits på flygplansparken. Modifiering av 
JA 37 jaktviggen (D-mod) har påbörjats. 
Förberedelser för modifiering av JAS 39 
och SK 37 har genomförts. Demontering 
av övertaliga flygplan ur 32-,35- och 37
systemen fortsätter. Under året har un
derhållet på flygsystemen minskat i jäm
förelse med förra året. Under de när
maste åren avses dock det uppskjutna 
underhållet att återläggas. 

Som en förberedelse inför organise
ringen av den första divisionen har en 
tillämpningsövning genomförts på krigs
bas tillsammans med en krigsorganise
rad basbataljon . Resu Itatet blev ti 11
fredsställande. 

Flygtidsuttaget har legat under det 
planerade under större delen av året. 
Det har främst berott på ogynnsam vä
dersituation under det första halvåret 
samt på tekniska felutfall under utprov
ningsperioden. Under hösten har dock 

tande tillgång på teknisk personal, ut uttaget kunnat ske som planerat. 

nyttjande av teknisk personal för andra Gripen-förband 

uppgifter - t ex omstruktureringsåtgär . Vid F 7 finns en Full Mission Simula

der, mm. 

KFÖ har genomförts med en basba
taljon, vilket resulterat i att bataljonen 
nu kan tillgodose de krav som Gripen
systemet ställer. 

Under vintern 96/97 genomfördes för
sök vid F 21 med banavisningsmedlet 
Clearway. Medlet är miljövänligare än 
urea. Men det visade sig att våra flyg
plan korroderar av Clearway. Därför 
måste urea åter tas i bruk. 
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Den första Gripen-divisionen har orga
niserats vid F 7. Det skedde den 31 ok
tober 1997. Nästa division beräknas 
vara organiserad vid årsskiftet 98/99. 

Vid årsskiftet hade 48 flygplan JAS 39 
Gripen levererats. Leveranserna ur del
serie 2 fortsätter. Delserie 3 av flygpla
net är beställd. Därutöver är en vidare
utveckling av Gripen-versionerna A och 
B beställd. 

tor (FMS) i drift. Ytterligare en FMS och 
fyra Multi Mission Trainer (MMT) kom
mer att tas i drift efterhand. Anskaffning 
aven Dynamisk Flygsimulator (human
centrifug) har påbörjats. 

Bombkapsel (BK 90) har slutlevererats 
och integrering av Rb 99 (AMRAAM) 
pågår. BK 90 kan även bäras av AjS 37 
Viggen. Rb 99 ska kunna bäras av jakt
viggen efter viss modifiering av flygpla
net. 
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stärker 
kunnandet. 

Tabell 1 


Förberedelser för anskaffning aven 
spaningskapsel pågår. Upphandling be
räknas påbörjas 1998 och första leve
rans är planerad till 2002. 

Övriga flygstridsförband 

Efter det att en division J 35J Draken och 
två divisioner AJS 37 Viggen har av
vecklats och en AJS 37 -division har om
beväpnats till en Gripen-division under 
året, finns nu totalt en division J 351, tre 
AJS 37-divisioner och åtta Jaktviggen-di
visioner i organisationen . 

Systemutvecklingen för Jaktviggen 
fortgår med en omfattande modifiering 
(D-mod), integrering av Rb 99 (AM
RAAM) och förberedelser för anskaff
ning av störkapsel U 95. 

Av ekonomiska skäl modifierades inte 
alla flygplan SF 37 till AJSF 37. HelaAJS
modifieringen är därmed avslutad och 
utgallring av omodifierade flygplan 
pågår. 
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Flygtidsproduktionen 

ej uppnådd 

till fullo. 


Brist på teknisk 

personal. 


Urea måste 

åter användas. 


Bara en 

Draken-division kvar. 


AJS-modifieringen 

avslutad. 


Internationella uppdrag 


Utbildade och krigsplacerade pilo.t~r 
Förband/skola 94/95 95/1996 1997 
laktflyg
divisionerna 16 20 7 
AlS-flyg
divisionerna 10 6 O 
Fiyglärare 4 7 4 

Grundläggande flygslagsutbildning 
har genomförts som planerats. - (Tabell 
1.) 

Tabell 2 

Planerad och uttagen flygtid (lim) 
Flygslag Planerat Uttaget Diff 
I 351 3000 2417 +583 
lA 37 15895 13681 +2214 
AlS 37 1) 8765 8103 +662 

1) Inkl SK 37:s flygtid 

Flygtidsuttaget ligger under det pla
nerade. Det beror dels på att det låga 
uttaget från första kvartalet inte helt har 
kunnat tas igen, dels på att produk
tionsförutsättningarna har varit begrän
sade vid vissa flygflottiljer. (Tabell 2.) 

Transportflyg- och 
flygräddningsförband 

Under 1997 har fyra centrala och åtta 
regionala tranportflygdivisioner samt 
fem tunga (HKP 1 O) och tre medeltunga 
(HKP 3) flygräddningsgrupper vid
makthållits. Förberedelser har skett för 
viss omorganisation av de fyra centra
la transportflygdivisionerna samt en re
ducering av de åtta regionala divisio
nerna till fyra. Även flygräddnings
grupperna kommer att reduceras i och 
med att de medeltunga grupperna kom
mer att utgå. 

Tabell 3 

Planerad och uttagen flygtid (tim) 
Flygslag Planerat Uttaget Diff 
lP 84 4400 4024 +376 
lP 85 700 600 +100 
lP 101 3040 2336 +704 

Flygtidsuttaget på TP 84 Hercules har 
bl ivit lägre än planerats främst pga en
gagemanget i PFF-övningen vid F 7 och 
bristande tillgång på besättningar. Flyg
ningarna för SWEDINT i Bosnien, Röda 
Korset i Afrika och deltagande i öv
ningen Polstjärnan har dock givit be
sättningarna goda erfarenheter och kun
skaper som i viss mån uppväger ej ut
tagen flygtid. (Tabell 3.) ~ 
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Förberedelser för omsättning av 
TP 85 (Caravelle) till S 102B Korpen 
fortsätter. Ett flygplan har ti II förts För
svarsmakten under året. Det andra le
vereras under 1998. 

Ti IIgängl igheten på TP 10l-systemet 
har, pga modifieringar, varit lägre än 
som planerats. 

Tabell 4 

Planerad och uttagen flygtid (tim) 
Flygslag Planerat Uttaget Diff 
HKP 3 1205 925 +280-
HKP 10 3950 3526 +424 

Differensen mellan planerad och ut
tagen flygtid beror främst på bristande 
tillgång på pi loter och ett stort antal fel
utfall. Trots detta har den grundläggan
de utbildningsverksamheten varit mer 
omfattande än tidigare år med bl a ut
bildning av H KP 3-besättningar på HKP 
lO-systemet. (Tabell 4.) 

Införandet av operatörsplats och spe
ciell navigeringsutrustning har slutförts 
under året. 

Flygräddningsgruppernas bered
skapstid (utöver den ordinarie) har upp
gått till nära 10.000 tim. Vid sjörädd
ninginsatser och sjuktransporter har 172 
flygtimmar förbrukats och 72 personer 
har räddats respektive transporterats. 

Gemensam produktion 

Som en följd av FB 96 läggs F 5 (Ljung
byhed) och F 15 (Söderhamn) ned. Av
veckl i ngen har påbörjats och ska vara 
avslutad senast den 30 juni 1998. Av
vecklingarna följer uppgjorda planer. 

Motorbytet på SK 60 till motor RM15 
har försenats. Detta har negativt påver
kat både den pågående och den kom
mande pilotutbildningen samt övrig 
flygutbildning på SK 60 vid flottiljerna. 

För att snabba på förloppet har För
svarsmakten tecknat kontrakt med FFV 
att genomföra huvuddelen av motor
bytena samt med Nyge Aero att göra 
resten av bytena samt att svara för fort
satt underhåll av SK 60. 

Förberedelser har gjorts för att över
föra Trafikflygarhögskolan (TFHS) med 
33 SK 61 och åtta PA 31 till Lunds Uni
versitet fr o m den 1 januari 1998. 

Flygverksamheten vid MåIflygdivi 
sionen vid Malmen upphörde den 30 
juni 1997. Avvecklingen av flygplan
system 32 Lansen pågår. 

Personal 

Anställd personal. - Antalet yrkesoffi
cerare har minskat ti II följd av avgång
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Försvarets första Gripen-division finns organiserad vid F 7/Såtenäs. Foto: Johnny Lindahl 

Eldprovet blev krigsförbandsövningen i september 1997. 

TabellS 

Grundläggande och nivåhöjande officersutbildning 
Antal Antal elever 

Kurs 
Planerat I Påbörjat I Varav 

antal elever antal elever kvmnor 1995/96 
96/97 

godkända 
96/971- -

OHSOK 11 75 


OHSROK 

81 66 62 

133 9 9 8 

KHS SK/AK 
 240 202 28 202 160 ... 
KHS HK 88 88 885 80 

KHSROK 


TAK 
 40 41 


FHS ROK 

40 5 40 

15 

CK 95-97 


-- I -- I -
15 1420 9 

ar i samband med FB 96. Totalantalet 
reservofficerare har emellertid inte för
ändrats under året. Antalet civilanställ
da har minskat kraftigt. Minskningen 
beror på att viss driftspersonal överförts 
till FORTV. 

Några flotti Ijer har redovisat att de 
haft svårigheter att rekrytera ti II den 
grundläggande utbildningen, då främst 
på teknikersidan. Svårigheterna sägs 
bero på a Utför höga betygs krav frå n 
gymnasieskolan. Kraven kommer att ses 
över till kommande uttagningar. 

Skolverksamheten har i allt väsentl igt 
följt uppgjorda planer. Yrkesofficersut
bildningen (OK) samt reservofficersut
bildningen (ROK) vid F 14 har genom
förts med goda utbildningsresultat. Ut
bildningarna vid KHS HI< och SK/AK 
vid F 20 har genomförts upp till skolans 
fulla kapacitet. (Tabell 5.) 

Utbildningarna vid Försvarshögsko
lan har i allt väsentligt genomförts en
ligt vad som planerats. 

Specialutbildningen har i stort ge
nomförts efter förbandens önskemål. 
Dessa ligger dock under behoven be
roende på den strama ekonomiska si
tuationen . 

Värnpliktiga. - Alla som fullföljt 
grundutbildingen är krigsplaceringsba
ra. Två tredjedelar har bl ivit krigspla
cerade. Det motsvarar krigsorganisa
tionens krav. 

Jämfört med föregående år har av
gångarna under grundutbildningen 

Tabell 6 

94/95 95/1996* 1997~_. 
4739 7799 3841 

Avgångar I 
(%) 

Inryckta 

559 (11,8) 1104 (14) 499 (lR 
Utryckta 4180 5741 3269 
Krigs
placerade 2774 21484228 

.> Redovisningsperioden 9517996 avser 78 månader. 
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Meteorologen blir alltmer konsult med kvalitets
granskande och systemutvecklande funktioin. 

Tabell 7 


RU 94/95 95/1996* 1997 
tnryckandebehov 12 594 I 1 217 I 903 
Utbildade i1 937 1 907 1 765 

.• Redovisningsperioden 951/996 avser /8 månader. 

"SK 60 Ny" försenas. 

Lunds universitet 

tar hand om TFHS. 


Svårt rekrytera 

till vissa förband. 

Alltför många vpl 


aVbryter utbildningen. 

Lokala miljöplaner. 


Försvaret överklagar 

Koncessionsnämndens 


beslut. 

Fem PFF-övningar. 


Foto: Ivar Blixt 

till repetitionsutbildning har använts för 
att anpassa en basbataljon mot Gripens 
behov. Totalt har 86 procent av de in
kallade genomfört tjänstgöringen. (Ta
bell 7.) 

Frivilligutbildning 

5.322 elever har genomgå~t regionala/ 
centrala kurser. De har förbrukat 41.203 
tjänstgöri ngsdagar. 

Antalet dagar för övning i krigsför
band har som en engångsföreteelse ökat 
markant i samband med genomföran
det av systemkontrollövning LOMOS 
Mitt. 

MAL-verksamhet 

Byggproduktionen och underhållet av 
mark, anläggningar och lokaler samt 
det centralt planerade flygfältsunder
hållet har i stort kunnat följa uppgjorda 
planer. 

Resurser för fastighetsdriften, ansva
ret för löpande och planerat underhåll 
samt lokalvården överfördes till FORTV 
från och med den 1 juli 1997. 

Miljöverksamhet 

tiljerna har dessutom sänt in miljörap
porter för 1996 för flotti Ijflygplatser och 
skjutmål ti II respektive länsstyrelse. 

Särskilda miljöprojekt i form av flyg
bullermätning vid F 4 och miljöskydds
åtgärder vid övningsflygplats (Byholma) 
har fortsatt under året och beräknas vara 
avslutade i början av 1998. 

Tillståndsprövning av flottiljflygplat
sernas verksamheter pågår. Regeringen 
har ännu inte tagit något slutligt beslut 
med anledning av Försvarsmaktens 
överklagande av Koncessionsnämndens 
beslut. Detta innebär att de flesta be
sluten ännu inte vunnit laga kraft. 

Internationell verksamhet 

Inom ramen för Partnerskap för fred 
(PFF) har flygvapnet deltagit i fem öv
ningar: 

Co-operative Gard 97. En antal stabs
övningar som syftade till att kunna ge
nomföra en NATO-ledd multinationell 
fredsbevarande insats, typ insats i f d ju
goslavien. 

Co-operative Banners 97. Övn ingen 
genomfördes i Sverige och Norge med 
samtliga vapenslag representerade. Ur 
flygvapnet deltog en grupp jaktviggen 
ur F 4 och F 16 samt stabsofficerare ti II 
HQ North i Stavanger. Totalt deltog 17 
länder. 

"Baltops 97. Övningen genomfördes 
i"Ostersjön med 13 deltagande länder. 
Ovningsändamålet var fredsbefrämjan
de och humanitär insatsverksamhet. 
Flygvapnet deltog med AjS 37 Viggen 
ur F 21 och HKP 10 ur F 15 . 

Co-operative Bear 97. Övningen 
ägde rum i Sverige med F 7 som bas. 
Ovningens ändamål var materiel- och 
sjuktransporter med stora transportflyg
plan. Tio länder deltog med transport
flygplan. Sex länder hade sänt obser
vatörer. 

Co-operative Baltic Eye 97. En årli
gen återkommande sjö- och flygrädd
ningsövning. Flygvapnet deltog med 
HKP 10 ur F 21. 

Utöver detta har flygvapnet (på ett 
utmärkt sätt) deltagit i ett antal utländ
ska flygdagar och förevisningar. 

Ekonomi 

ÖB:s uppdrag till C FVL (dvs för flyg
vapenprogrammen) uppgick till en an
slagsram på 14.330 Mkr. Det slutliga ut
fallet på anslaget blev 1.592 Mkr lägre. 
Detta beror i huvudsak på en ändrad be

Lokala miljöplaner har upprättats för talningsteknik under 1997 mot Försva
sjunkit. De ligger emellertid fortfaran huvuddelen av flygvapnets förband och rets Materielverk. Den s k samlingsfak
de på en a Iltför hög n ivå. (Tabell 6.) skolor. De innehåller bl a planer för tureringen ersattes med en milstolps

Större delen av med,I'en som avsatts källsortering, avfallshantering mm. Flot- fakturering. • 
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