
Flygvapnets verksamhet 2003 

Fortsatt 
höjd ambition 
Under 2003 kommer flygvapnets flygtidsproduktion att ökas 
jämfört med 2002. Dessutom genomförs årets Flygvapen
övning i större omfattning än tidigare. Därutöver kommer flyg
vapnets deltagande i internationella övningar att vara större 
än tidigare. 

AV LENNART THOMSEN 

Flygvapnets verksamhet 2002 karak återfinns främst två områden. Det ena är 

täriserades aven försiktig, men ökad rekrytering till Militärhögskolorna 

ändå tydlig, ambitionsökning av och det andra är förmågan att tidigare 

övningsverksamheten som genomfördes kunna ställa säkrare ekonomiska progno

både på det nationella och internationella ser. Ämnesområden det finns anledning att 

planet. Den för året övergripande målsätt återkomma till. 

ningen, att bryta den tidigare nedåtgående Ett av de viktigaste målen för flygvap

trenden i förbandsverksamheten, uppnåd nets del under 2002, var att bryta den ned

des. gående trenden avseende flygtidsproduk

Ett viktigt förhållande som förtjänar att tion. Därför är det ett glädjande faktum att 

omnämnas är att flygvapenförbanden flygtiden med stridsflygplan under 2002 

genomförde sina verksamheter inom till jämfört med föregående år ökade med 25 

delade ekonomiska ramar. procent. 

Inom ämnet "vad kan göras bättre" Generellt kan 2002 ur ett verksam

hetsperspektiv anses ha vari t ett relativt 

bra år. 
Utöver ovanstående kan ytterligare 

några exempel tydliggöra påst[lendet: När 

det gäller internationella övningar var del

tagandet större än något annat år hittills. 

Fl ygförband deltog i övningar som exe m

pelvis Strong Resolve och Frisian Flag och 
Gripen användes bland annat i Norclic Air 

Meet i Norge. 

En operativ insats som förtjänar ett 

särskilt omnämnande är F 7:s Transport

flygenhets stöd till den svenska insatsen i 

Afghanistan. 

Ökad ambition 

För innevarande år planeras en ökning av 

fly gtidsproduktionen till 16 700 timmar 

för stridsflygplan. 

Förra året deltog svenska flygvapen förband i 
flera internationella övningar. Denna AJSF 37 
spanings-Viggen taxar på den polska flyg
basen Powidz under övningen Strong Resolve. 
I år planeras ett ännu större deltagande i 
internationella övningssammanhang. 

Bilder: Peter Lianderj Forsvarets bildbyrå 

FlygvapenNytt • J • 20m18 



.. 


I likhet med 2002 kommer flygtidspro
duktionen att vara föremål för en noggrann 

uppföljning. Det omfattar all militär flyg

tidsproduktion, d v s stridsflyg, skolflyg, 

helikopter- och transportflyg samt övrig 

specialflygverksamhet. 
Ambitionsnivån i övningsverksamhe

ten under 2003 ökar. Detta märks främst i 

samband med Flygvapenövning 03 och på 

det internationella planet. 

Nationella övningar 

övningshänseende kan 2003 betecknas 

som innehållsrikt. När detta läses har 

funktionsövningen Focus just genomförts, 

där samtliga flygvapenförband har deltagit 

i varierande omfattning. Helikopterl'lottil

jen har dessutom medverkat i armens så 
kallade slutövning som genomförts i södra 

Sverige. 

Närmast väntar Flygvapenövning 03, 

som genomförs under den första halvan av 

maj. Verksamhet kommer att bedrivas vid 
två flygbaser: Hagshult utanför Värnamo 

och Färila i trakten av Ljusdal. 

Samtliga tlygflottiUer kommer att med
verka i Flygvapenövning 03, vars omfatt

ning kommer att vara större än på flera år. 
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Andra övningar på bataljonsnivå berör 
F 4 på Frösön och F 21 i Luleå. F 4 övade 

i mars, medan F 21 genomför sin batal

jonsövning i april. 

F 7 i Såtenäs medverkar traditionsenligt 

i en samövning med marinen, Väner

övningen, under en vecka i april. 

Internationellt 

Det inplanerade deltagandet i internatio

nella övningar är än mer omfattande än 

2002. 
Helikoptertlotliljen, som numera tillhör 

flygvapnet, medverkar i varierande om

fattning i flest antal övningar, exempelvis 

Baltic Eye och ScanSAR. 

Men den största övningen där svenska 
flygförband medverkar är Cooperative 

Key. S0111 i år genomförs i Bulgarien. Den 
pågår under två veckor i september. 

Personal ur F 7 , F l7 i Ronneby samt 

F 21 i Luleå kommer att delta, huvudsak

ligen med enheter ur det blivande interna

tionella snabbinsatsförbandet med Gripen, 

Swafrap JAS39. 
Vidare kommer enskilda flygförband 

att delta i ett flertal övningar: Air Defence 

Exercise (ADEX) är nationell finsk övning 

i början av juni, där bland annat Sverige 

erbjudits att delta. 

Ample Train genomförs i slutet av maj 

i Ungern, på den blivande Gripen-basen i 

Kecskemet. Övningen är upplagd för att 
teknisk personal ska kunna träna på att 

klargöra andra nationers flygplanstyper, 

s k Cross Service. 

F 21 kommer i maj att delta med SK 

37E Viggen i en telekrigsövning kallad 

Elite som genomförs i Tyskland . 

Spaningsdivi sionen vid F 21 i Luleå 

kommer i sommar också att delta i Recce 

Air Meet i Belgien. Evenemanget kan 
betecknas som ett spaningsflygsympo

sium, med deltagare från ett stort antal 

nationer. 

I juni kommer F 17 i Ronneby att med

verka med JAS 39 Gripen i den årliga 
övningen Baltops, som i år kommer att ha 

en mera omfattande flygoperativ del. I 
september kommer F 17 också att delta i 
Nordic Air Meet i Norge. 

Som synes kommer deltagandet i inter

nationella sammanhang att bli större än 

någonsin . • 
ARTIK ELFÖRFATTAREN ÄR ÖVERSTE OCH CHEF FÖR 

FLYGVAP ENAVDELNINGEN I HÖGKVA RTERET. 
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