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Atta Gripen-divisioner 



Framtidens flygvapen kommer att bestå av fem flygflottiljer, 
sedan F 10 i Ängelholm lagts ner 2003. Det fårslås i en rege
ringsproposition som lämnades till Riksdagen den 25 novem
ber. Riksdagsbeslut planeras till februari 2000. 

Den 19 maj lämnade Överbefälha 
varen till Regeringen sitt förslag 
om den framtida Försvarsmak

tens utseende efter den l juli år 2000. 
Med utgångspunkt från förslaget har en 
arbetsgrupp utrett Försvarsmaktens 
framtida grundorganisation. Gruppen, 
som ibland benämnts styrgruppen, be
stod av tre representanter från För
svarsmakten respektive Försvarsdepar
tementet. Gruppen lämnade sitt förslag 
den 20 oktober, vilket sedan har legat 
till grund för Regeringens proposition. 
För flygvapnets del blev det vissa för
ändringar jämfört med ÖB:s maj-för
slag. I propositionen föreslås att F 10 i 
Ängelholm läggs ner, men först år 
2003. 

Någon ytterligare flottilj föreslås inte 
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läggas ner. Anledningen är svårigheten 
att bedöma det framtida behovet av stöd 
i samband med exportförsäljningar av 
Gripen. Enligt regeringskansliet behövs 
därför fem flygflottiljer för att säker
ställa den kapacitet som behövas i fram
tiden. 

Försvarsmaktens behov aven luft
operativ förmåga över hela landet gör 
att flygflottiljerna bör vara relativt 
jämnt geografiskt fördelade. De åtta 
stridsflygdivisionerna föreslås bestå av 
160 piloter. Det innebär att framtidens 
divisioner räknat i antal piloter och 
flygplan blir något större än idag. 

Generellt ansåg arbetsgruppen att så 
många funktioner som möjligt bör kun
na utbildas vid respektive flottilj. Flyg
tidsproduktionen föreslås prioriteras för 

Det framtida pygvapnet kommer ott innehålla åtta divisioner med JAS 39 Gripen fördelot på fyra pottiljer. 
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att tillgodose kravet på pilotutbildning, 
vilket anses viktigare än att i närtid ha 
fönnåga till en snabb insats. 

I södra Sverige 
En av de mest uppmärksammade de
lama i arbetsgruppens förslag är att läg
ga ner F 10 i Ängelholm. Man vägde 
F 10 mot F 17 i Ronneby, där således 
F 10 blev förloraren . 

En sammanställning av argumenten 
för respektive flottilj visade på olika ty
per av fördelar. 

Tunga argument för F 10 är de inve
steringar som nyligen gjorts vid flot
tiljen inför ombeväpning till JAS 39 
Glipen samt att flottiljen påbörjat om
skolningen av både piloter och mark
personal. 

F 10 ansågs också ha stor betydelse 
för exportåtaganden i närtid. Vidare 
konstaterades att F 10 är betydelsefullt 
när det gäller flygvapnets pilotutbild
ning, eftersom krigsflygskolan för 
grundläggande f1ygutbildning finns vid 
FlO. 

Det fanns ett flertal tunga argument 
till Blekinge-flottiljens fördel. F 17 har 
långsiktigt goda övnings betingelser ge
nom närheten till f1ygövningsområden. 
När det gäller luftrumsutvecklingen be
döms förutsättningarna dessutom bätt
re vid F 17 än vid F 10. I miljöhänse
ende ansågs F 17 ha bättre förutsätt
ningar än F 10. Att F 17 med sin geo
grafiska placering markerar en tydlig 
närvaro vid södra Östersjön ansågs ock
så vara av särskild betydelse. 

Det som till sist kom att fälla det slut
liga avgörandet blev regionalpolitiska 
hänsyn. Blekingeregionen ansågs mera 
utsatt än Skåne och därför valde den po
litiskt ledda arbetsgruppen F 17 före 
FlO. 

Nyckelroll 
Utbildningen av nya piloter och om
skolningen till Gripen-systemet är käns

hgt för störningar under de kommande 
åren. Enligt arbetsgruppens bedömning 
kan även mindre störningar äventyra 
målet om ha åtta Gripen-divisioner vid 
utgången av år 2004. Därför är det inte 
lämpligt att lägga ned F 10 innan om
skolning till Gripen-systemet har skett 
vid ytterligare en flottilj. Därför påbör
jas ingen nedläggning den l juli nästa 
år, som var tanken i ÖB:s maj-förslag. 

En förutsättning för att kUlU1a lägga 

ner F 10 är också att krigsflygskolan 
flyttas. En grundförutsättning för den 
nya lokaliseringen är att det finns ett 
bansystem med korsande banor. Föru
tom vid F 10 finns det bara på två yt
terligare flottiljflygplatser, nämligen 
F 7 i Såtenäs och F 16 i Uppsala. Med 
hänsyn till den omfattande Gripen-verk
samheten återstod endast alternativet 
F 16. 

Vid F 16 finns det för närvarande två 
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Viggen-divisioner och den grundläggan
de taktiska flygutbildningen med SK 60. 
När krigsflygskolan flyttas till Uppsala 
sker både den grundläggande flygutbild
ningen och den glundläggande taktiska 
flygutbildningen på samma plats. 

En flyttning av krigsflygskolan kom
mer att påverka utbildningen av nya pi
loter. För att de negativa konsekven
serna ska bli så små som möjligt 
föreslås att flytten börjar förberedas 

snarast möjligt. Krigsflygskolan före
slås vara i full drift i Uppsala senast den 
31 december 2002. Samtidigt ska flyg
verksamheten vid F 10 vara avslutad, 
liksom inskolningen av Gripen vid 
F 17. 

Blir förslaget verklighet blir den till 
nästa år planerade omskolningen till 
JAS 39 inte av för Uppsala-flottiljen. På 
sikt kan det dock ändå komma att fly
gas Gripen från F 16. Arbetsgruppen 

ansåg nämligen att en begränsad Gri
pen-verksamhet av operativa skäl bör 
upprätthållas på F 16. Det skulle även 
ge potential inför eventuella framtida 
exportåtaganden. 

Viggen-verksamheten vid F 16 före
slås upphöra 2004. Tidpunkten kan 
möjligen komma att ändras till följd av 
exportåtaganden eller förändrad om
skolningstakt avseende JAS 39 Gripen. 
Både miljö- och trafikavvecklingsskäl ~ ~ ~ 



gör att det inte går att bedriva flyg
verksamhet med två stridsflygdivi
sioner på F 16 parallellt med all flyg
utbildning med SK 60. 

Ett alternativ skulle kunna vara att 
låta F 16 behålla en stridsflygdivision 
och flytta den andra till en annan flot
tilj. Men det anses viktigare att fördela 
de åtta Gripen-divisionerna, så att fyra 
flottiljer får två divisioner vardera 
- enligt förslaget på F 4, F 7, F 17 och 
F 21. 

Fördelarna uppges vara mycket 
goda med långsiktighet beträffande 
operativt läge, möjlighet att upprätthålla 
flygvapnets infrastruktur över ytan 
samt alt kunna möta såväl hårdare mil
jökrav som skärpta restriktioner till 
följd av ett utökat civilt utnyttjande 
av luftrummet. 

Norrlandsflottiljerna 
Målet att ha Gripen-divisionerna jämt 
fördelade över landet uppfylls genom att 

låta de två Norrlandsflottiljerna F 21 i 
Luleå och F 4 på Frösön finnas kvar i den 
framtida grundorganisationen. Båda har 
mycket goda övningsbetingelser samt 
miljötiUstånd för drift med tre divisioner 
vardera . Flottiljerna har merparten av 
sina ordinarie flygövningsområden över 
glest befolkade områden, vilket är gynn
samt i bullerstörningshänseende. 

F 21:s geografiska placering till
sammans med Bodens garnison be
dömdes av arbetsgruppen också ge en 
långsiktig säkerhetspolitisk signal
effekt beträffande norra Sverige. En 
faktor som blev av avgörande betydel
se för att behålla flottiljen. 

Frösö-flottiljens stora betydelse för 
att upprätthålla den erforderliga infra
strukturen i nedre Norrland gav plus
poäng. Tillsammans med att Östersund 
är en väl utvecklad garnison talade 
tillräckligt många faktorer för att 
F 4 kunde betraktas som en långsiktigt 
hållbar flygflottilj. 

Uppsala och Såtenäs kvar 
Även om F 16 inte föreslås ha några 
tunga stridsflygdivisioner bedömdes 
dock flottiljen som värd att behållas i 
grundorganisationen. De samlokalise
rad e enheterna i Uppsala utgör en stor 
garnison. F 16 ansvarar dessutom för 
många anläggningar i Svealand, Gö
taland och på Gotland. Flottiljen an
ses också ha stor betydelse för perso
nalförsörjningen av staber, skolor med 
mera i stockholmsområdet med flyg
vapenkompetens. 

En utvärdering av F 7 i Såtenäs vi
sade på stor betydelse för utveckling
en av JAS 39 Gripen. Där finns två di
visioner i drift och miljötillståndet 
medger dessutom verksamhet motsva
rande ytterligare en Gripen-division. 

Den speciella kompetens och in
frastruktur som finns för transport
flygsystemet med TP 84 Hercules spe
lade också in när flottiljen föreslås bli 
kv~ • 

Spec·alflyget utreds 

Flygvapnets signalspaningsflyg 

med S 102B Korpen och radar
spaningsflyg med S 100B Argus 

utgör det som kallas specialflygverk
samheten. De är idag baserade på Mal
men utanför Linköping. 

I verksamheten ingår också det sär
skilda persontransportflyget TP 100A 
& TP 102A för främst kungahuset och 
regeringen, som har sin bas på den ci
vila Stockholm/ Bromma flygplats . 

Enligt ett tidigare beslut skulle verk
samheten flyttas till F 16 i Uppsala. Det
ta ändrades dock 1998. Anledningen var 
att investeringsbehovet vid F 16 ansågs 
vara för stort, varpå planerna skrinlades. 
När nu verksamheten vid F 16 föreslås 
få en förändrad imiktning, utan strids
flygdivisioner, har det gamla förslaget 
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Signalspanings flygplanen S 1028 Korpen ingår i den s k spedalflygverksamheten. De är idag baserade i 
Linköping. Eventuellt blir en flytt till F 16 i Uppsala aktuell. 

delvis åter blivit aktuellt. Propositionen teras att innan något beslut om flyttning 
föreslår att möjligheterna att flytta fattas, måste först investeringsbehovet 
främst specialflyget från Malmen till vid F 16 noggrant analyseras. • 
Uppsala utreds på nytt. Men det poäng


