SAAB 340 i /,"IP

Svenska exportvingar
Det är mycket sällan som vägen till suc
ce är både rak och kort. Men skall man
beskriva historien bakom en succe görs
den kanske bäst i kort utförande. Plats
på scenen för en svensk världssucce:
Saab 340.
Detta civila flygplansprojekt föd
des i slutet på 7O-talet. Saab Flydi
visionen ville på sikt åstadkomma
en jämnare fördelnin g mellan mili
tär och civil flygplanstillverknin g.
De stigande olj epri serna gav enty
diga signaler om att ett tvåmoto
rigt turbopropflygplan skulle pas
sa den civila marknaden bra. Det
ta p g a att rena jetflygplan börjat
bli oekonomi ska på kort- och me
deldistan s. De hinner inte upp på
bränsleekonomisk höjd förrän
plane för landning aktualiseras.
Projektstudier av olika slag ha
de pågått hela l O-talet (t ex "MU
LAS", "Transporter" ) och en hel
del marknadsunderlag fanns.
1919 hade man identifierat beho
vet: Tvåmotori g turboprop för 30
40 passagerare; fart ca 500 km/h
och räckvidd på ca 1000 km . Billi
ga drifts- och underhållskostnader
var också viktiga krav.
Saab insåg tidigt behovet aven
partner i detta stora projekt - dels
för att dela kostnader och risker,
dels för marknadsföringen. Efter-
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I gryningen den 14 oktober 1988 ge
nomfördes det första flygprovet med en
Saab 340 utrustad med ett satellitnavi
geringssystem. Flygningen varade i
drygt en timme. Under passet genom
fördes ett antal landningar -, manuellt
Bakgrunden till denna försöks
verksamhet är Saab Flygdivisio
nens ambition att ligga långt fram
me i teknikutvecklingen. Inom någ
ra år kommer ett 20-tal satelliter
inom GPS (Global Positioning
System) att möjliggöra mycket ex
akta tredimensionella positions
bestämningar. Redan 1988 fanns
tio provsatelliter, varav sex fullt
fungerande . Det finns också kom
mersiellt tillgängliga mottagare,
både för mobilt bruk och för lant
mäteriändamål. I Saab 340 an
vänds mottagare från amerikan
ska Magnavox. Noggrannheten i
positionsangivelserna låg då i stor
leksordningen ± 10m i horison
talplanet och ± 10-15 m i hÖjd
led. Med hjälp av ett markbaserat

och med autopilot - där en satellitmot
tagare producerade all nödvändig läges
och höjdinformation till flyginstrument
och autopilot.

korrektionssystem kan dessa vär
den förbättras avsevärt.
Männen bakom detta projekt är
i första hand tekn .dr. Tore Gull
strand, Sa ab och forskaren Håkan
Lans, Stockholm.
- De framtida användningsmöj
ligheterna är närmast oändliga,
berättar Håkan Lans. Samtliga nu
varande navigations- och land
ningssystem kan i princip ersättas
av
satellitnavigeringssystemet.
Människor, bilar och andra far
koster, vars position man behöver
veta , kan utrustas med satellitmot
tagare. Det enda som krävs är fri
sikt uppåt för antennen .
Flygvapnets VIP-flygplan TP 100
•
är utrustat med just GPS.
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som USA förutsågs utgöra ca 50
proc av den framtida marknaden,
föll det sig naturligt att leta där.
Man sammanträffade med Fair
child Industries, förhandlade oc h
skrev avtal 1980. )ungfruflygning
en med Saab-Fairchild 340 ägde
rum den 25 januari 1983 från Sa
ab-fältet i Linköping. Och första
kund leverans skedde i juni 1984,
d å det schweiziska regionalflyg
bolaget Crossair blev " Iaunch cus
tomer".
I dag (januari 1990) finns ca 170
Saab 40 i trafik runtom i världen
hos 30-talet operatörer. Och här
följer lite (avrundad) statistik:
Totalt
antal
flygningar:
1.200.000.
Genomsnittligt antal flygningar
per dag och flygplan: 8.
Genomsnittligt antal flygtimmar
per dag och flygplan: 7.

het med bruttonationalprodukten
har det vissa begränsningar. Men
så länge alla använder samma de
finition , kan man dra en del slut
satser av jämförelser.
Tillgängligheten för flygplan de
finieras i allmänhet som "a ntalet
flygningar - i procent av antalet
tidtabellslagda - som avgår utan
försening på grund av tekniska
fel". Som avgång "på tid" räknas

Detta är Saab 3408
Tystare kabin

Generation II Interiör
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Automatisk ökning av dragkraften
på ena motorn, vid dragkraftsbortlatl
på den andra

\
eT7-9B motor

Större start- och landningsvikter

Medelflygtid per flygning: 49
minuter.
Flera av de flygplan som levere
rades 1984 och tidigt -85 har i dag
loggat drygt 10.000 flygtimmar .
• • Givetvis har en hel del erfa
renh eter gjorts, vilka i sin tur lett till
modifieringar på flygplanet och
dess system. Ett bra exempel är
motorn. General Electric har i två
steg utvecklat en ny motorversion
som ger förbättrade prestanda,
framförallt i höga temperaturer
och på hög höjd ( s k hot-and
high-flygplatser). Den nya flyg
plansversion som blev resultatet
härav benämns Saab 340B och
certifierades under sommaren
1989. Första leverans sked de un
der påföljande september.
Det kan kanske vara intressant
att titta lite närmare på driftsstatis
tiken och i samband därmed för
klara en del definitioner som an
vänds inom civilflyget.
• • Ett begrepp som förekom
mer ofta är "dispatch reJiability"
"tillgänglighet" på svenska. I lik

avgång upp till 15 minuter efter
tidtabell.
Riktmärket för dagens flygplan
ligger på 98-99 procents ti'lIgäng

lighet i genomsnitt (för Saab 340 =
99 proc). Säsongs- och andra vari
ationer förekommer givetvis, spe
ciellt i områden med kalla vintrar.
Förutom kvaliten på flygplan in
klusive komponenter, påverkas
siffran av t ex operatörens organi
sation - "avstånd till förrådet" 
samt turtätheten, eller rättare sagt
tid till förfogand e för åtgärder mel
lan flygningarna.
Nedanstående kurva (fig A) visar
utvecklingen för Saab 340, som i
dag ligger ganska stabilt på riktvär
det, 99 proc.
Observ era att sådana här kur
vor endast kan upprättas för ope
ratörer som har en tidtabell att
jämföra med. Så kallade corpo
rate-flygplan går inte att på ett me
ningsfullt sätt få in i en sådan jäm
förelse. Där får man titta på t ex
antalet störningar (= incidenter)
per flygtimme.
• • Saab 340 finns hos ett antal
"corporate operators" i USA, där
inredningen har anpassats för att
kunna arbeta ombord, t ex ha ett
möte med upp till 16 personer.
Utrymm et medger också installa
tion av TV, telefon osv. -I nu FV
aktuella 340TITP 100 är stolanta
let 20, t ex.
Man har också tittat på militära/
halvmilitära applikationer, t ex ra
darbärare (se tidigare "blänkare" i
FV-Nytt), havsövervakare, fält

sjukhus, trupptransport m m.
I skrivande stund är den totala
försäljn'ingen 301 Saab 340 = fas
ta order l Dessutom finns ett antal
optioner. Totalt ger detta svensk
flygindu stri en marknadsledand e
position i denna comuter-klass.
Det känns angeläget att här
även inskjuta en angenäm spin
off-effekt som" 340-boom en" bi
dragit med. Försäljningen av 340
flygplanet har på senare tid gått re
kordartat bra. (1989 = 124 ex!)
Inte minst i USA där mer än hälften
av den totala 340-f1ottan återfinn s.
Detta faktum har i sin tur givit
sv enska FFV chansen att i hårdast
tänkbara konkurrens ta hand om
flygplansunderhållet. Även i USA,
alltså! Forna CVNCVM/CVV har
ganska plötsligt fått duktigt med
civil luft under sina tidigare enbart
militära vingar. W eil done!
• • På Saab Flygdivisionen arbe
tar man på nästa regionalflygplan,
Saab 2000 . Det är en utveckling
av Saab 340 som får 50 säten och
en marschfart på ca 650 km/h.
Fl ygplanstypen har redan beställts
i 41 ex i fast beställning (= ca 3
miljarder kronor) och 94 optioner
är tec knade. Och detta medan
flygplanet ännu bara finns på rit
bordet. Ett rekord i sitt slag.
•
Pe·Ge Lundborg & Red.

