
Ny lätt helikopter till Försvarsmakten 


Agusta Al09 Military har beställts för leverans till Försvarsmakten 200:2. Helikoptern ovan är en fabriksmaskin i civil målning. FotO: Owe Bj6rne/und 

Agusta A109 blir HKP 15 

Italienska Agusta A109 Military blir Försvarsmaktens 
nya lätta helikoptertyp, betecknad HKP 15. 

20 helikoptrar har beställts, leveranserna inleds 
hösten 2002. 

Enligt ett beslut från 1999 kommer 
Försvarsmaktens helikopterflotta 
moderniseras även med en ny, lätt 

helikoptertyp. Därför har Försvarets mate
riel verk för Försvarsmaktens räkning 
beställt 20 helikoptrar av typen Al 09 
MiIitary hos det italienska företaget 
Agusta SpA. 

Ordersumman uppgår till cirka 130 
miljoner Euro, vilket motsvarar cirka 1,2 
miljarder kronor SEK. 

Åtta personer 

HKP 15 är tvåmotorig med en marschfart 
på 230 km/h. Konstruktionen är från tidigt 
1970-ta1 som kontinuerligt har utvecklats i 
en rad civila och militära versioner. 

FlygvapenNytt ·3·2001 

Kroppen är knappt elva meter lång och 
förutom två piloter ryms sex passagerare. 
Max startvjkt är cirka 2,4 ton. 

För armen och marinen 

Sverige kommer Al 09 Military att få 
den militära beteckningen HKP 15. Främst 
kommer den att användas för taktisk 
utbildning, persontransporter och taktiska 
uppgifter. 

I dessa roller kommer HKP 15 att 
ersätta ett stort antal av dagens helikoptrar. 
Främst den redan utfasade HKP 3, den 
kolvmotordrivna skolhelikoptern HKP 5 
samt HKP 6 Jet Ranger. Typer som 
använts under många år och blivit omo
derna, HKP 6 togs i tjänst redan 1968. 

AV PETER LIAN DER 

På sikt kommer även pansarvärnshelikop
tern HKP 9 att utgå. 

HKP 15 kommer att ingå i de två heIi
kopterbataljonerna. Tolv av dem avses 
användas med markoperativ inriktning. 

För att kunna användas till sjöoperativa 
u ppgifter kommer åtta helikoptrar att 
anpassas för att tillfälligt kunna baseras 
ombord på marinens nya korvetter av 
Visby-klass. 

Kommer hösten 2002 

Leveranserna av HKP 15 kommer att pågå 
under en femårsperiod, med början hösten 
2002. De två första exemplaren kommer 
att placeras på Malmen utanför Linköping 
för inledande verifierings verksamhet. • 


