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Etter VlGGEn -JRS

Ilygvapnet har sedan 1960-talet
genomgatt en genomgripande strukturomvandling.
En kombination av sankta malsattningar oeh rationalisering
har varit nodvandig. Orsaken till detta har varit reellt minska
de ekonomiska resurser som gett minskad kopkraft. Samtidigt
har priserna per flygplan sueeessivt okat.
Flygvapnet, som i bOIjan av 1960-talet omfattade nara 50
divisioner med over 800 flygplan, har 1986 reduce rats till 19
divisioner med eirka 350 flygplan for jakt-attaek oeh spaning.
Hartill kommer fern divisioner SK60 for skoluppgifter oeh latt
attack.
AlIt eftersom de olika flygsystemen eller systemkomponen
terna blir aldre maste de ersattas.
I det fOljande kommer att redovisas de studier av ersattnings
behovet som ledde fram till JAS. Men fOrst nagot om vissa
inhemska flygplan som Flygvapnet tillforts dessfOrinnan.

Tidigare produkter fran svensk flygindustri
Den svenska flygindustrin har, sedan sin uppbyggnad under
1940- oeh 50-talen, levererat ett antal hOgstaende produkter
vilka beskrivs mer ingaende pa annan plats i denna bok.
Till exempel kan dock namnas: J291S29 TUNNAN. Detta
flygplan var samtida med F-86 SABRE i USA oeh MIG 15 i
USSR.
J35 - ett av de forsta deItavingade flygplanen i varlden.
Narmare 600 flygplan har byggts for Flygvapnet oeh for export.
Flygplan 37 VIGGEN - ett flygplan som byggts i fern versio
ner, jakt, attack, spaning (havsOvervakning oeh foto) samt i en
tvasitsig skolvariant.
Ett stort antal myeket tekniskt hogstaende produkter har
salunda framtagits av svensk flygindustri. Over 3000 kvalifiee
rade flygplan har tillverkats inom landet for Flygvapnets
rakning.
Hur har da detta varit mojligt?
Flera forklaringar torde finnas. En av fOrutsattningarna for
denna utveekling har varit tillgang till erforderliga resurser
oeh en strang malmedvetenhet i anvandandet av dessa. En an
nan anledning torde sta att finna i en val avvagd balans melIan
en kompetent kopare (FMVIFlygvapnet) oeh en effektiv indu
stri.
214

Flygplanfragans utveckling 1970-1980

JAS39 GRIPEN i genomskuren sidouy.

o

Fragan om anskaffning av ett nytt stridsflygplan for det sven
ska fOrsvaret efter fiygplan 37 VIGGEN och SK60 utreddes
under lang tid.
Ingen anskaffningsfraga for forsvaret torde ha utretts sa
grundligt som denna.
For att klassificera de studerade alternabven anvandes ett
beteckningssystem med indelning i nyutvecklingar (B) respek
tive modifieringar av existerande flygplan (A) samt storleks
klass (1-4). Storleksklass 2 motsvarade VIGGEN medan siff
ran 3 anvandes fOr storleksklassen narmast under.
I storleksklass 3 framtogs nyutvecklingar sasom B3L, dar
"L"stod for "lag".
"Lag" hade baring pa hade kostnader och prestanda.
Under 1975 lade FMV-F fram fOrslag om att ett liitt enhets
flygplan - kallat B3V dar "V" stod for "uass" - det vill saga
hOga prestanda). Ett sadant flygplan skulIe med hjalp av mo
dern teknik kunna goras lattare och battre an VIGGEN. Med
lagre vikt skulle ocksa kostnaderna kunna hallas nere. B3V
och andra liknande forslag som JAB5, JA90 utreddes 1975 och
1976 i FMV, Flygstaben och Forsvarsstaben.
Pa den operativa sidan ansags dock otillrackligt hotbildsun
derlag foreligga. Bland annat av denna anledning avfordes
B3V och liknande projektforslag ur diskussionen.
Vid arsskiftet 1975-76 hade 1974 ars forsvarsutredning for
ordat en ny version av VIGGEN - A20. Fragan om ett nytt
attack-skolflygplan hOlls oppen.
Studierna av attack-skalflygplan koncentrerades till den la
ga ambitionsnivan i storleksklass 3, det vill saga B3L. "L", som
i "lag', tilltalade inte flygvapenledningen varfor "L" komplet
terades med ett "A" till "LA", uttytt "Uitt attack". B3LA var
fodd.
Flygvapnet och politikerna blev dock snart varse att en A20
version av VIGGEN skulle dra sa mycket pengar att det inte
blev nagot over till nya B3LA.

(j
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Ej heller kunde ett nytt flygplanprojekt som B3LA inrymmas
i forsvarets ekonomiska ramar. En satsning pa A20 enbart
skulle innebara nedlaggning av den svenska utvecklande flyg
industrin. Likasa skulle Flygvapnets drift och underMIl av
DRAKEN-och VIGGEN-systemen kompliceras. Under 1977
tillsatte regeringen en utredning - B3LA-utredningen - for ett
att avdoma mellan A20 och B3LA.
Stridsekonomiskt ville beredningen ej valja mellan syste
men. En nyutveckling av B3LA skulle innebara ett ramtill
skott av 350 miljoner kronor per ar till Flygvapnet. Regering
ens efterfOljande beslut blev en proposition som innebar att
varken A20 eller B3LA skulle laggas neroBada vagarna hOIls
alltsa oppna. Som fOljd harav beslutade ar 1978 riksdagen att
totalt 310 miljoner kronor skulle satsas pa fortsatt arbete pa
B3LA ochA20.
Samtidigt tillsattes en ny utredning i flygplanfragan, den sa
kallade flygindustrikommitten (FLIK) . FUK hade aU klarlag
ga konsekvenserna for industrin om B3LA ej kom till stand.
FLIK blev klar med sitt betankande under 1978. Slutsatsen
var att de industriella problemen skulle vara hanterbara.
Under hOsten 1978 stod det klart att det karva ekonomiska
klimatet i Sverige skulle omojliggora ett tillskott till Flygvap
net av 350 miljoner kronor per ar.
I deUa lage gjordes ett samarbetsfOrsok med Italien. Italien
hade namligen pabOIjat ett nationellt projekt betecknat AMX.
Kraven pa AMX och B3LA, som uppstallts helt oberoende av
varandra, uppvisade stora likheter. Overlaggningar mellan re
spektive myndigheter och industrier i Italien och Sverige pavi
sade besparingar. Langre kom ej samarbetet framst pa grund
av den kritik av politisk natur som framfordes mot samarbets
planerna.
Under hOsten 1978 sprack den borgerliga trepartiregeringen.
Darmed var stodet for B3LA i praktiken borta. I deUa lage
framfordes forslag pa en "lagprisvariant" av B3LA med beteck
ningen Sk38/A38. Detta fOrslag snabbutreddes och avtalsfor
handlades vid arsskiftet 1978/79.
Efter en del politiska turer sade regeringen plotsligt i februa
ri 1979 nej till planerna pa B3LA, Sk38/A38 och A20. I stallet
skulle billigare och enklare alternativ studeras. DaIjamte till
sattes tva nya flygplanutredningar. Den ena var den sa kallade
flygindustridelegationen, den andra 1979 ars militara flygin
dustrikommitte, (MFK-79). Flygindustridelegationen skulle
bereda fragan om civilt utnyttjande av flygindustriella resur
ser. MFK-79 skulle utreda den framtida strukturen fOr svensk
flygindustri baserat pa att ingen nyutveckling av ett inhemskt
stridsflygplan skulle komma till stand. Kommitten var klar i
april 1981.
Flygindustridelegationen var klar med sitt betankande re
dan i bOIjan av 1980. Av detta framgick aU det ej var realistiskt
aU tro pa en omfattande anvandning av flygindustrins specifi
ka kompetens utanfor flygomradet.
Under ar 1979 pagick en intensiv utredningsverksamhet in-
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NJgra av SAA8 :s iors/ag li/l
8 3 LA -f/Y8p lan frJn 1975

Ndgraav SAAB :sfiirslag tillB3LA-flygplan

fran 1975.

om FMV av olika flygplanalternativ. De anvisningar som med
delats av regeringen for utredningsarbetet gay mycket begriin
sad handlingsfrihet.
Huvudalternativet for ersattning av AJ37 och Sk60 blev det
sa kallade Sk2. Ett skolflygplan med viss attackformaga strax
over SK60 i storleksklass. Under utredningsarbetet konstate
rades att inget av de alternativ som regeringen anvisat var helt
tillfredsstiillande. Regeringen gay diirfor i november 1979 ut
ett tillaggsdirektiv innebarande studier av ett utlandskt flyg
plan med prestanda motsvarande F-16. Detta regeringsdirektiv
oppnade mojligheterna for svensk industri att lagga fram ett
konkurreradne alternativ. Detta alternativ byggde i hOg grad
pa de erfarenheter som dragits av arbetet med B3V i mitten pa
1970-talet. Kring Arsskiftet 1979/80 informerades OB om det
nya nationella enhetsflygplanalternativet - JAS. OB foreslog
diirefter en andrad inriktning pa flygplanstudierna. Inrikt
ningen innebar att anskaffning av bevapnat skolflygplan ej
skulle ske. I stallet skulle flygplananskaffningen inriktas mot
att omkring 1990 pabOtja ersattning av samtliga versioner av
VIGGEN-systemet med ett nytt enhetsflygplan. Detta nya en
hetsflygplan - JAS - skulle kunna anskaffas i Sverige, alter
nativt i utlandet. OB foreslog aven att 3-4 divisioner J35
DRAKEN skulle livstidsfOrHingas till 1995.

Sk2 - det enklaste fOrslaget till nykonstruktion.

I mars 1980 beslutade regeringen om en inriktning mot en
JAS-plattform enligt OB forslag. Denna behOvde alltsa ej nod
vandigtvis vara svensk. Foljande huvudalternativ for anskaff
ning av en JAS-plattform kunde i huvudsak anses foreligga:

• inhemskt sammanhallen utveckling au ett flygplan sam
uager cirka halften au en VIGGEN men sam har samma
eller battre prestanda
• samarbete med annan nation am ett gemensamt projekt
• direktkop fran utlandet - eller slutmontering au ett i
utlandet anskaffat plan
I samtliga anskaffningsformer skulle efterstravas ett okat
utlandssamarbete i forhallande till dagslaget.
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JAS ·
Den beslutssituation som FMV hade framfor sig kunde beskri
vas enligt figur harintill.
Det gallde att utvardera saval svenska som utlandska alter
nativ.
Tiden som stod till forfogande var mycket kort. For FMV
gallde att behandla aven de utlandska alternativen seriost.
Detta givetvis mot bakgrund av riksdagsbeslutet och att det
fanns en klar realitet att ett svenskt alternativ ej skulle visa
sig genomfdrbart. Att i detta lage da sta med otillrackligt
beslutsunderlag skulle ha varit olyckligt.
Den svenska flygindustrin formade tidigt IndustriGruppen
JAS. Foljande foretag ingar i IG JAS:

• Saab-Scania, Flygdivisionen, LinkOping - utveckling
och tillverkning av grundflygplan samt systemsamman
Mllning
• Volvo Flygmotor AB, Trollhiittan - utveckling och till
verkning av motorn i samarbete med General Electric,
samt slutmontering
• Ericsson Radio Systems AB, Stockholm och MOlndal 
utveckling ocli tillverkning av rrullinmiitningssystem,
systemdator, elektronisk presentationsutrustning och vi
deoregistrering
• FFV: UnderMll, Linkoping och Arboga - utveckling
och tillverkning av underMlisutrustning och centralt
verkstadsunderMli
I bOIjan av 1981 utsande FMV en offertforfragan till IG JAS.
IG JAS svarade pa denna i mitten pa aret. Efter omfattande
utvardering och forhandling kunde FMV och IG JAS enas om
ett kontraktsforslag under varen 1982 .

.lAS •

• KONTIWCTSSTRUKTUR

FO AS VAFlETS MA,TERIELVERK (FMV)

r -____~____~I~KO~ I
IN DUSTA IGRU PPEN JAS (IG JAS)
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Tva av de utlandska JAS-fOrslag som var aktuel
lao Till viinster General Dynamics F-16 FIGH
TING FALCON, ett flygplan som kom att bli
NATO-standard i flera lander efter F-104
STARFIGHTER . Till hOger Northrop FIA-IB
HORNET, som idag Miler pa att bli US NA 
VY's standardjaktplan efter F-4 PHANTOM
som faller fOr G.ldersstrecket.

Parallellt hade utlandska flygplanalternativ, i form av modi
fierade F-20, F-16 och F-18 samt MIRAGE 2000 studerats, viir
derats och kostnadsberaknats. Harmed bedomdes att ett
svenskt JAS-projekt skulle bli lOnsamt om minst 300 flygplan
forutsattes komma att tillverkas.
Efter en provning av projekten fnln regeringens sida tog riks
dagen i juni 1982 beslut om utveckling och anskaffning av ett
svenskt JAS-system. Vid den provning som regeringen gjorde
togs hansyn till de olika systemens effektivitet, sysselsatt
ningsaspekter, teknologisk niva inom landet etc . ..

Den svenska JAS 39 GRIPEN
JAS39 GRIPEN ar ett nytt, latt enhetsflygplan avsett att steg
vis ersatta samtliga versioner av VIGGEN i Flygvapnet fran
bOIjan av 1990-talet. JAS ar konstruerat for att kunna upptra
da i tre roller: jakt, attack och spaning.
Flexibilieten blir stor genom att man, vid ett visst tillfalle,
kan ta ut maximal effekt i just den funktion som da bedoms som
mest angelagen. Darmed okas svarigheten for en angripare att
i vaIje lage bedoma vart Flygvapens insatsformaga.
Den grundlaggande iden ar alltsa att vaIje flygplanindivid
och vaIje forare skall kunna utfora bade jakt-, attack- och spa
ningsuppdrag. En nyckelfaktor ar samspelet med foraren , dar
kabinutformningen agnas stor omsorg med anvandande av mo
dernaste presentations- och manovreringsteknik.
JAS39 flygprestanda ar dimensionerade for luftforsvars
funktionen - jakt. Detta betyder goda fart-, accelerations- och
svangprestanda. Harigepom uppfylls aven de prestandakrav
som hOr till attack- och spaningsrollerna. For VIGGEN-syste
met, som byggts i fern versioner, blev attackuppgiften i huvud
sak dimensionerande. Denna version - AJ37 - var ocksa den
forst levererade.
De for JAS39 mest betydelsefulla tekniska framstegen ar
som foljer . . .
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Motorieknik
Den tekniska utvecklingan inom jetmotoromradet har medfort
okad dragkraft, lagre relativ bransleforbrukning relaterat till
1960-talets motorgeneration. Detta ar betydelsefullt eftersom
en stor del av ett stridsflygplans vikt bestams av motorns stor
lek och bransleforbrukning.
JAS39 har salunda, genom motorutvecklingen, kunnat goras
vasentligt mindre och lattare. Samtidigt har flygplanet likvar
diga och, i vissa avseenden, avsevart battre flygprestanda an
VIGGEN.
Bransleforbrukningen ar ocksa avsevart lagre an for
VIGGEN.

Motor RM12 i GRIPEN iir placerad l&.ngt bak 
i stort under fenans utstrackning.

Skrov och struktur
Den viktigaste tekniska utvecklingen pa konstruktionsomra
det ar att lattmetall kan ersattas med kolfiberarmerad plast
(komposit). Kompositen ar 25 pro cent lattare for given hallfast
het. I JAS39 utgors cirka 30 procent av skrovet av komposit
material. Detta ar en ytterligare bidragande orsak till att
JAS39 storlek och vikt kan begransas till drygt halften av VIG
GEN's cirka 16 ton.

Styrsystern
For att ge JAS39 hOggradig manoverformaga och for att kunna
bara en stor variation av yttre laster ar det nodvandigt att
flygplanets stabilitet kan varieras pa ett mer flexibelt satt an i
tidigare flygplan. Att flygplanet ar instabilt i underljudsomra
det leder ocksa till ett mindre och lattare flygplan.
Dessa krav har lett till ett sa kallat elektriskt styrsystem dar
pilotens styrkommandon bearbetas av datorer - informationen
till rodrens hydraulservon gar via elektriska ledningar istallet
for mekaniska forbindelser.
Med hjalp av ett elektriskt styrsystem uppnas ocksa en for
battrad komfort. Andra egenskaper som kan byggas in ar ex
empelvis manoverlastbegransning och okonventionella styrme
toder:
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Elektronik
Radarn kan genom sin moderna uppbyggnad lOsa uppgifter for
saval jakt som attack och spaning och ar cirka 50 procent latta
re an VIGGEN's, men har trots detta langre rackvidd. I jakt
funktionen mojliggor radarns arbetssatt att flera min kan be
kampas i snabb foljd.
Ett stort antal delsystem i JAS39 kommer aU utnyttja den
senaste utvecklingen inom datortekniken. De viktigare elekt
roniksystemen - som utvecklas inom landet - radar, elektro
nisk presentation och motmedelssystem forses med en nyut
vecklad, svensk, standardiserad datortyp med hoga prestanda.
I ovriga delsystem utnyttjas moderna mikrodatorer. Elektro- .
niksystemets delar sammanbinds av ett modernt, mycket flexi
belt kommunikationssystem som underlattar framtida utveck
ling och andringar.

Kompensationsaffarer
I syfte att sla vakt om sysselsattningen vid svensk industri har
IG JAS-foretagen patagit sig att soka fa till stand overenskom
melser om samarbete eller olika former av kompensationsafia
rer, sakallad "offset", med de utlan!lska underleverantorerna.
De overenskommelser som trafTas med utlandska leverantorer
innefattar bland annat ataganden fran dessa att soka fa till
stand afiarer med svensk ihdustri.
Med tanke pa att offset-verksamheten kan berora stora delar
av svensk industri har IG JAS , Sveriges exportrad och Statens
industriverk ingatt en overenskommelse om att medverka i
denna verksamhet. Syftet ar att ta tillvara den afiarspotential
som finns genom samarbete mellan svensk och utlandsk indu
stri.

Styrning och kontroU av JAS-systemet
Riksdagen har uttalat att regeringen med hjalp av myndighe
terna, genom en kraftfull styrning av projektet, skall halla ba
de kostnader och prestanda under effektiv kontroll.
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Regeringen har beslutat att JAS-projektet sa langt mojligt
skall styras och kontrolleras inom respektive myndighets ordi
narie organisation.
FMV ar bestiillare hos bland annat IG JAS och svarar for den
fortlOpande ledningen av JAS-projektets tekniska och ekono
miska genomforande.
loom FMV utovas det sa kallade produktionsansvaret. Hiir
utovas statens fortlOpande teknisk-ekonomiska ledning. En
projektledning har inrattats.
Projektorganisationens uppgift iir att samordna all den verk
samhet med flygsystem JAS som ankommer pa FMV. Organi
sationen skall mojliggora en effektiv samverkan inom FMV
linjeorganisation samt mellan FMV och OB, CFV samt ovriga
berorda myndigheter.
loom FMV har till FMV:FLYGMATERIEL delegerats ansva
ret for projekt JAS . Under FMV:FLYGMATERIEL ar
CFMV:FLYGPLAN projektledare for JAS (CJAS). Till CJAS
fOrfogande ar stiillt en projektgrupp - PgJAS. Projekt JAS ar
. uppdelat i 13 delprojekt enligt bild. Vardera av dessa delprojekt
leds av en projektledare.
For samverkan mellan FMV och industrigruppen JA8 finns
samarbetsgrupper inom olika teknikomraden. 8amarbetsgrup
perna leds av IG JAS .
FMV medverkar i dessa arbetsgrupper med friimsta syfte att:

-----~-----------------,

STYRNING OCH KONTROLL
AV JAS-PROJEKTET

• dstadkomma omsesidigt teknikutbyte under typarbetet
• m)jjliggora uppfoljning au att IG JAS tekniska atagan
den successiut uerifieras
• utOua FMV ansuar som luftfartsmyndighet
Vad betriiffar rapporteringen fran IG JAS till FMV foljer
detta ett avtalat system. Var 3:e manad rapporterar IG JAS om
projektets tekniskt-ekonomiska och tidplanemassiga status.
Forutom denna kvartalsvisa rapportering forekommer ett sa
kallat projektvarderingstillfalle - PVT - var 18:e manad.
Langre fram i projektet kommer PVT att ske arligen. Vid dessa
PVT utvarderas huruvida projektmalen for JAS kommer att
uppnas. 80m projektmal finns angivna:

• tidplan
• kostnader
• prestanda
En dylik genomgang av projektet kriiver cirka 2-3 manaders
arbetsinsats pa bred front.
Efter att PVT genomforts rapporterar FMV om resultatet till
Chefen for Flygvapnet for vidare befordran till OB och rege
ring.

JAS-kontraktet
Det sa kallade JAS-kontraktet med IG JAS omfattar bland
annat foljande:
/
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• Utuecklingskontrakt 1982-1991
• Produktion och leuerans au 30 JAB flygplan 1992-1995
• UnderMllssystem och utrustningar
DaIjamte finns priser for fortsatt flygplanproduktion. Kon
traktsstrukturen mellan FMV och IG JAB aterfinns i bild har
bredvid.
Forutom den del som IG JAB svarar fOr har FMV ett antal
direktleverantorer. Dessa skall leverera vapen, radio, IK-ut
rustning, motmedel, spaningsutrustning m m ...

JAS-programmets kostnader
Riksdagen har beslutat hur mycket JAB-projektet far kosta
fram till ar 2000. I 1981 ars kostnadslage iir detta 24,9 miljar
der kronor. Uppraknat till 1986 ars yarde motsvarar detta cir
ka 45 miljarder kronor.
I denna summa ingar det som behOvs for att fa ett komplett
flygplansystem, det vill saga flyglan, vapen, initialanskaffning
av reservdelar samt viss underhallsl,ltrustning.
De grundlaggande forutsattningarna iir att ar 2000 cirka 140
flygplan skall ha anskaffats.

KONTRAKTUELLA ATAGANDEN
OCH BETALNINGAR FRAM TILL AR 2000

24.9 Mlliarder SEK

Arbetslaget for JAS 1985-86

1981 ars prisniva

Ekonomi&k ram

982

1990

2000

Nar denna bok utkommit, ar 1986, ar niista stora steg i JAB
programmet nara forestaende - den forsta flygningen. Under
1987 kommer den forsta prototypen av JAB39 GRIPEN att fa
sitt luftdop.
Utvecklingen av JAB har hittills gatt bra. Vissa tekniska
fragestallningar eller intriifl'ade problem som uppkommit har
successivt lOsts.
Att problem, av teknisk eller annan natur, dyker upp i ett
program av denna komplexitet och storieksordning iir natur
ligt. Utveckling i sig sjalvt innebiir en viss risktagning. Denna
risktagning ar dock heIt nodvandig for att man i slutskedet
skall fa en modern och slagkraftig produkt. Vad betriifl'ar JAB
ser vi med tillforsikt framtiden an.
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l-t eLiI-Ioptern
i

torsvaret

lorsvarets forsta stapplande steg
inom rotorbunden flygverksamhet torde kunna harforas till in
hyrningen av Rolf von Bahrs autogiros under 2.varldskriget.
De anvandes for minspaning och aUman kust- och gransover
vakning utefter viistkusten samt i Oresund.
Marinen var den forsvarsgren som forst bOIjade utnyttja heli
koptrar. 1951 triif'fades ett avtal med Ostermans Aero AB (OA
AB) om langsiktig forhyrning av foretagets helikoptrar.
Verksamheten bedrevs till en boIjan med fran OAAB forhyr
da helikoptrar, dels latta Bell 47, dels tva medeltunga Sikorsky
855 som 1954-55, pa eM begiiran, anskaffats av OAAB hu
vudsakligen for ubatsjaktprov.
FOrsOksverksamhetens positiva utfall foranledde eM att i
maj 1955 tillsiitta Marinens helikopterkommitte under ledning
av kommendor 0 Fogelberg. Kommitten framlade i bOIjan pa
1956 forslag till en marin helikopterorganisation. eM inlamna
de pa denna grund samma ar till Kungl Maj:t forslag till
helikopterorganisation och begiirde att fa pabOIja uppsiittande
av ett helikopterforband pa ostkusten.
Anskaffning av helikoptrar handlades av davarande Marin
forvaltningen, 80m efter omfattande utredningsarbete, bland
annat rorande underhaUsarbete i egen regi, kom att valja Boe
ing VERTOL V 44 (Hkpl) .

Hkpl - "Flygande banan"
Totalt inkoptes elva helikoptrar av denna typ varav en som
haveriersiittning.
Verksamheten bedrevs framgangsrikt, trots de ytterst provi
soriska arrangemangen, vid den forsta basen forlagd till
baracker pa Bromma flygplats. Helikoptrarna drabbades av
frekventa motorhaverier, delvis beroende pa att motom utgatt
i l l produktion och man var hanvisad till surplusmarknaden for
reservdelsforsoIjning. Motortillverkaren, Curtiss Wright, blev
bland helikopterpersonalen pa grund av dessa haverier snabbt
omdopt till - Curtiss "Wrong".
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Den fijrsta Hkp1 :an (nr 01) under en kustjagar
operation i skargarden.

Motorhaverierna ledde till ett antal spektakuHira bargning
ar av helikoptrar i den svenska terrangen med efterfoljande
transporter till reparationsbasen vid Ostermans i Sodertalje.
Transporterna skedde i tva fall via Gota Kanal.
Flera av motorhaverierna intrafTade over vatten och ofta un
der svara omstandigheter. Tack yare att i forvaltningen vid
denna tidpunkt hade fatt fram fungerande flottorinstallationer
och en nodHinsinstallation, kunde helikoptrarna hallas flytan
de, till och med under flera dygn.
Hkp 1 utrangerades successivt i borjan av 70-talet (den sista
1972) trots att ersattningsfragan da annu ej var lost.

Hkp2 - artig fransyska
Den latta helikoptern - ALOUETTE II, Hkp2 - blev den fors
ta helikoptertyp som anskafTades for flera forsvarsgrenar. De
forsta fyra, avsedda for Marinen, levererades 1958 direkt fran
franska tillverkaren Sud Aviation (numera Aerospatiale). Fler
talet resterande Hkp2, fOr sllval Marinen som Armen, montera
des vid Kungsangen i Norrkoping dar SAAB da hade sin heli
kopteravdelning.

. ....

1

(

Hkp2 - den {ranska,j etdrivna ALOUETTE-he
likoptern har gjort god och langvarig tjanst Mde
i Flygvapnet, Marinen och Annen.
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Leveranserna av de forsta ALOUETTE-helikoptrarna sked
de kring jul och nyar 1958-59 foljt av hemflygningen fran
Frankrike som foretogs under mycket dftliga vaderleksbeting
elser.
Aven for Flygvapnet anskaffades 1959 nagra Hkp2 for att
utnyttjas vid forsoksplatserna Vidsel och Karlsborg. Totalt in
koptes for de tre forsvarsgrenarna 27 Hkp2 under tidsperioden
1958-63.
Ett tiotal av helikoptrarna har efter utnyttjandet i · Armen
Qverforts till Flygvapnet for anvandning som lokala flygradd
ningshelikoptrar.

Organisation - centralt och lokalt
Anskaffningsansvaret for helikoptrar till de tre forsvarsgrenar
na avilade fram till 1964 Marinforvaltningen, men vid denna
tidpunkt overflyttades detta ansvar till Flygforvaltningen.
I begynnelseskedet avsags erforderlig anskaffningssamord
ning ske genom tillsattandet av helikopterdelegationen med
representanter fran respektive forsvarsgrensforvaltning.
Inom Armen hade forsoksverksamhet med latta flygplan och
helikoptrar bedrivits aren 1954-56. Dessa forsok ledde fram
till inrattandet av Armens helikopterskola i Boden. Verksam
heten paboIjades i november 1959 med utnyttjande av inhyrda
samt med fran SAAB nylevererade Hkp2.
For Flygvapnet hade behovet av en sarskild flygraddningsor
ganisation tidigt uppmarksammats. Som en foljd av 1948 ars
forsvarsbeslut tillkom en flygraddningsgrupp utrustad med tre
amfibieflygplan av typ Tp47 CATALINA. Gruppen var fran
boIjan baserad vid Hagernas (F2), men overflyttades 1958 till
Barkarby (F8). Men flygplan har fran raddningssynpunkt sina
givna begransningar och ersattningsbehovet for Tp47 bOIjade
bli aktuellt, for att inte saga - akut!
Da mojligheterna till allvadersupptradande med helikopter
okade, begarde CFV 1959 hos Kungl Maj:t att fa inkopa for
flygraddningstjanst lampliga helikoptrar och att fa organisera
en helikoptergrupp pa F8. Framstiillningen bifolls och 1963
kunde helikoptergruppen pa F8 organiseras.
For att fa en lamplig fordelning av flygraddningsresurserna
beslOt CFV 1966 att fordela de tunga helikoptrarna till F8 (tre),
F15 (tva), F17 (tva) och F21 (tre).
Forsvarets helikopterorganisation och materiel har varit fo
remal for ett flertal utredningar varav en sammanstallning av
flertalet foljer nedan:

• Helikopter-utredningen 1958 auseende "lamplig organi
sation au helikopterverksamheten inom forsvaret i krig
och fred".
• Utredning 1961 angaende helikopteruerksamheten uid
Marinen och Flyguapnet.
• 1964 - stridsekonomisk uardering au helikopter an
uandbarhet inom krigsorganisationen samt analys au
helikopters utvecklingstendenser.
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Hkp3 - Agusta Bell 204B, som kom i tjdnst
1962, ses hiir under tjdnsteurovning.

• Helikopterutredningen 1968.
• OB helikopterutredning 1970.
• Utredning 1971 om gemensam organisation fOr forsva
rets tunga helikoptrar.

Hkp3 och Hkp4
De okande kraven pa samordning av helikoptermaterielen,
bland annat betraffande underhallsorganisationen, ledde till
gemensamt typval fOr forsvarsgrenarna vad gallde nya medel
tunga och tunga helikoptrar.
Inom detta program anskaffades saledes for Arm{m och Flyg
vapnet 22 helikoptrar av typ Agusta Bell204B, inom forsvaret
benamnd Hkp3 . Arme-versionen fick beteckningen Hkp3A och
Flygvapen-versionen Hkp3B . Efter viss ombyggnad erhOll Ar
me-versionen slutligen beteckningen Hkp3C.
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For Flygvapnet och Marinen anskaffades i en forsta omgang
13 helikoptrar typ Boeing VERTOL 107 med forsvarsbeteck
ningarna Hkp4A respektive Hkp4B.
Marinforvaltningen tecknade kontrakten med saval Agusta
som Boeing i april 1961. Leveranserna av Hkp3 skedde under
aren 1962-64 med en tillaggsleverans av tre helikoptrar 1967.
Tillverkningskontroll av Hkp4 pabOrjades 1962 och leveran
serna av Flygvapnets helikoptrar skedde under 1963. Etter in
gaende utvecklingsarbete av ubatsjaktmateriel och autostabili
seringssystem levererades Marinens helikoptrar under 1964.

Hkp4 utgor grundstommen och "ankaret" pd he
likoptersidan inom den suenska flyg- och sjo
roddningen. Sadana hiir uppdrag hOr - sarskilt
sommartid - praktiskt taget till uardagsrutiner
na. Sjoraddningsuppdragen dominerar au na
turliga skal, do. haverierna gladjande nog ar
mycket fa inom Flyguapnet, en tendens som hallit
i sig under senare ar. Dock uppratthalls flyg
raddningsberedskap (FRAn) under de flesta au
arets dagar - tjugofyra timmar dygnet runt 
till fromma for e:xempeluis sjofarare i nijd som po.
bilden.

Fortsatta samordnade kop
Vid sidan av en mindre anskaffning 1962 av tva stycken heli
koptrar typ Hughes 300 HkpS for Annen, vilka anvandes for
forsok och som 1965 overfordes som fredstygmateriel, intraffa
de nasta storre helikopteranskaffning - nu genomford av Flyg
forvaltningen - under aren 1968-69.
Detta rorde anskaffning av totalt 32 Agusta BELL 206 Hkp6,
som avsags utgora ersattning for Hkp2 i Armen och Marinen.
Ostermans Aero var vid detta anskaffningstillfalle represen
tant for Agusta och genomforde aven de erforderliga komplette
ringsarbetena pa Hkp6 for respektive slutkund. En fortsatt pla
nerad anskaffning av Hkp4 for Marinen, med utnyttjande av en
mycket formanlig option hos Boeing senarelades till 1964. Som
ett resultat harav tick betintliga Hkp1 livstidsforlangas och
ytterligare Hkp1, av surpluskaraktar, inforskaffas fran civila
roretag. Denna fOrlangda livstid medfordestora problem roran
de reservdelsanskaffning liksom allmant slitage hos materie
len och hoga underhallskostnader. Som ovan niimnts rorde sig
dessa problem i forsta hand om motorunderhall och motorernas
driftssakerhet. Det kan niimnas att Hkp1-motorn i sin grund
version anvandes under storre delen av 2.varldskriget, bland
annat som motor i amerikanska bombflygplan av typ B-17. I
dessa - "Flygande fastningar" - utnyttjades dock endast cirka
900 hk, medan i Hkp1 effektuttaget drivits upp till 1425 hk.
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Helikopterkop fran Japan
Inte forriin 1970 anslogs, som ett resultat av OB helikopterut
redning, erforderliga medel for fortsatt anskaffning av tunga
helikoptrar.
Typvalet stod denna g{mg, liksom infor initialanskaffningen
av Hkp4, mellan Boeing VERTOL 107 och Sikorsky/Westland
SEA KING. Pa grund av underhallstekniska fordelar foll valet
iiven denna gang pa VERTOL 107 som dock vid denna tidpunkt
endast tillverkades pa licens hos Kawasaki Heavy Industries i
Japan. Detta torde vara en av de mera exotiska anskaffningar
som genomforts av svenska forsvaret. Trots de uppenbara kom
munikationssvarigheterna genomfordes denna anskaffning
med kontraktstecknande i maj 1971. Omfattande personalre
surser fran FMV insattes hos tillverkaren, speciellt for utveck
ling av en ny sofistikerad styrautomat. Utvecklings- och prov
ningsarbetet drog ut pa tiden. Dock kunde en helt tillfredsstiil
lande slutprodukt levereras till FMV under ar 1973.
Den forsta Hkp4C fran Kawasaki levererades med stor pom
pa och stat och kom iiven i atnjutande av officiell religios viil
signelse av japanska shintopriister fore packning och skepp
ning. Under en orkan utanfor Hawaii drabbades denna forsta
helikopter av stora skador ombord pa det fartyg som transpor
terade den till Europa. En 20 tons container, fran ett ovre diick,
foll helt enkelt rakt ner pa helikopterladan och skadade mitt
och bakkropp avseviirt. Forarkabinen var dock fortfarande re
lativt oskadad. Denna kombinerades senare med en nytillver
kad kabinsektion fran Kawasaki , liksom med en bakkropp som
tidigare tjiinstgjort i Vietnam hos US Marine. Denna konstella
tion flyger fortfarande som nummer 65 inom Marinens helikop
terorganisation. Totalt levererades alltsa bara "atta och en
halv" Hkp4C fran Kawasaki, varav numera sju fortfarande iir i
drift. En forstordes vid ett totalhaveri i november 1975.

Hkp6 - som till srorsta delen ersatt Armens och
Marinens ALOUETTER.
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Skolhelikopter
For att minska kostnaden for helikopterutbildningen, som tidi
gare utforts pa Hkp6 och Hkp2, forhyrdes hOst en 1980 tre styck
en helikoptrar av typ Hughes 269C. Forsoket utfoll val och
resulterade i att det inledande utbildningsskedet pa flygplan
utgick och eleverna istallet kunde bOIja sin utbildning direkt
pa helikopter. Detta ledde till beslut om anskaffning av tio
stycken skolhelikoptrar typ Hkp5 med slutleverans i augusti
1982. Ytterligare 16 helikoptrar bestalldes sommaren 1985
med leverans fram till budgetaret 1987/88.
Dessa 26 Hkp5 ar avsedda for grundlaggande utbildning i
Armens regi och tacker samtliga forsvarsgrenars behov.

Flygande pansarnave och ny flygraddare
6 juli 1984 skrevs kontrakt med den vasttyska firman MBB
(Messerschmitt-Bolkow-Blohm) om leverans av 20 pansar
varnshelikoptrar for Armen. Helikoptrarna ar av typen
BOI05CB och forsedda med HEL/TOW vapensystem, som tas
fram av SAAB Instruments i samarbete med amerikanska
Emerson. Vapensystemet har utprovats i Vidsel hosten 1985
och pansarvarnshelikoptrarna beraknas levereras till Armen
under 1987. Helikoptrarna ar forsedda med fyra stycken TOW
robotar som aven skall kunna avfyras i morker. Helikoptrarna
far beteckningen Hkp9A.
80m ersattning fOr Flygvapnets Hkp2 i lokal flygraddnings
tjanst har anskaffats B0105CBS. Tva stycken levererades den
12 december 1985 till F6 och tva levereras till F7 varen 1986.
Option finns for anskaffning av ytterligare sju helikoptrar av
samma typo Helikoptern kan vinscha upp tva nodstallda och
aven medfora ytbiirgare. Ombord finns ocksa IFR-utrustning
for flygning i daligt vader. Beteckningen ar Hkp9B.

230

Till vanster den Zilla ettriga H ughes·helikoptern
Hkp5 som utg6r en bra skolbiink fOr blivande
Arme-flygare. Till hOger och pa niista sida Flyg
vapnetsBOI05CBS - Hkp9B - som kan tafyra
personer ut6ver piloten. Bakre satena kan monte
ras ner fOr att ge plats fOr tva Mrar vilka tas
ombord genom stor lucka akter6ver. Arme-ver
sionen Hkp5A - avsedd fOr pansarbekiimpning
- ar nO.got kortare an 5B .
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