'/y",pnetsJrsredllrlsnlng

Vid_planering av
verlisamheten
1992/93 fanns
en osäkerhet
inför 1992 års
förs varsbeslu t.
Förutsättningarna
för produktionen
under 1992/93
förändrades
som en följd av
1992 års
försvarsbeslut
(FB 92) genom
omstrulitureringa r
inom såväl
krigs- som grund
organisationen
samt genom
reducering av de
preliminära
planeringsramarna.
Statsmakternas
beslut avseende
det s k krispaketet
med bl a F6:s
nedläggning
under hösten 1992
medförde ytterligare
förändrin8ar
i produktIonsför
utsättningarna
främst avseende
grundorganisationen.

@
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esultatverhamheten inom Flyg
vapnet. har genomförts enligt
Cle av regeringen givna uppdra
gen och förbanden har en krigsduglig
het som svarar mot de i uppdragen
angivna målen.
Den ömstrukturering som angavs i
FB 92 och krisRaketet har påbörjats.
Den genomförs på ett förtjänstfullt sätt
av personalen vid framförallt F G och
F 13.

Strilförband
En strilbataljon och tre radargrupp
centraler har avvecklats.
Strilenheten vid Skaraborgs flygilot
tilj (F 7) i Såtenäs och Bråvalla flyg
flottilj IF 13) i Norrköping har avveck
lats. Uppgifterna har övertagits av
Skånska ffygflottiljen lF 10/Fl< SJ j
Ängelholm och Upplands flygflottilj
(F 16/FK MI I Uppsala.
Avveckling av det nuvarande syste
met med optisk luftbevakning. på!Wf
och bedöms kunna vara avc;lutad före
den 30 juni 1994.
Ytterligare ett radarförband PS 870
har krigsorganiserats. Utvecklfng av
flygburen spaningsradar (FSR-890l har
fut!följts och förberedelser för serie
produktion har vidtagits. (Se även
Flygvapenl ytt 1/93.\

..

Jaktflygförband
Omlokalisering av Jaktviggen-divisio
nen vid F 13 till Blekinge ilygflottilj (F
17) i Ronnebv inleddes under budget
året och är nu helt genomförd.
Avvecklingen i fred aven Draken
division inklusive stationskompani vid
F lOva r genomförd ti II den 3 1
december 1992.
ModIfiering a\ Jaktviggens dator
program! införande av bl a a~tomat
siktning och förbättrade radartunklio
ner bar medfört större taktisk flexibili
tet och ökad luftförsvarsförmåga. (Se
även FI}'gvapenNytt 2/93).
Förbandens övningsverksamhet på
krigsbaser har ökat i omfattning.

UppfylInaden av ·'rkesofficerare i
grundorganisationen fortgår. I ~rigsor
ganisationen finns inga reservOfficera
re kvar sorn förare på Draken- och

Jaktviggen-systemen:

JAS 39-förband
Planering och förberedelser för JAS 39
Gripen!> införande har fOltsatt. Målet
är att F 7 skall kunna organisera den
första Gripen-cJjvisionen den J april

1996.
Inilygningen av piloter iör den tak
tiska utprovningen av JAS 39 Gripen
har påbörjats.

Attack· och
spaningsflygförbanden
Inom AJ, S och AlS 37-systel11en min
skades fredsorganisationen före den
JO juni 1993

meq sammanlagt en och

en halv flygdivision (inklusive sta
tionskompanierl.
Integreringen a Viggen-flygplanen
AJ 37 och S 37 till AlS 37 hdr fortsatt.
Modifiering av flygplan och grund
läggande utbildning av piloter till AJS
nivån har påbörjats. Detta innebär aU
attack- och spaningspiloternas förmå
ga att lösa sin andrahandsuppgiit jakt
har förbättrats. Atlackpi loterna har
börjat genomföra spaQingsövningal.
PlanerIngsutrustning, PLA 37, har
utvecklats och provats. Samtliga AlS
37-divisioner skall utrustas med detta
hjälpmedel. Anskaifning påbörjade!">
under hösten 1993.
Attack- och spaningsförbanclens
övningsverksamhet på krigsbaser har
ökat i omfattning.
I krigsorganisationen finns inga
reservofficerare kvar som förare på
varken Attack- eller Spaningsviggen
systemen.

Transportflygförband
Bemanningsläget för TP 84/Hercufes
förbättras lång5amt. Fullt
antal besättningar beräknas uppnås
under budgetåret 96/97. Två slörre
syst~met

internationella uppdrag - Fl -luftbron
Zagreb-Sarajevo och Röda Kors-flyg
ningarna Kenya-Somalia - har gett
mycket värdefulla erfarenheter och
god träning för personal rå alla niva
er. ,
Verksamheten har medfört att flyg
tiäsuttaget utöver plan överskridits
med 446 tin1, vilkeT motsvarar elva
procent.
Två av försvarsmaktens TP 84:or har
utrustats med ett vdmings- och mot
medclssystem, VMS TP 84. Utbildning
och utProvning m m på systemet
pågår. (Se Flygvapen 'ytt 2/93,)
~
FlygVa,08/lNytl [If 1/94
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Beredskap totalt, tim

32 611

Beredskap utöver ordi
narie öppethållningstider, tim

14700

Antal uppdrag i samband Mil:
med flyg- och
Civ:
sjöräddn i ngstjänst

127

Antal uppdrag för
övrig verksamhet *)

Mil:
Civ:

8
59

Antal sjuktransporter

Mil:
Civ:

O
89

Antal bärgade personer

Mil:
Civ:

4
52

95

Ekonomisk redovisning
Utfall per delprogram (Mkr):
Utfall

Procent

Stril- och luftbe
vakningsförband

423

8

Jaktflygförband

786

15

JAS 39-förband

4

De/program

Attack- och
spaningsflygförband

706

14

Transportflygförband

212

4

Bas- och verkstads
förband

1245

24

lednings- och sam
bandsförband m m

214

4

Gemensamma
produktionsresurser

1508

30

Summa utfall

5100

Utfall per kostnadslag (Mkr) :

506

Flygvapnets haveristatistik
Kalenderår
Havererade fpl
Omkomna
Misslyckade
fallskärmshopp
lyckade
fallskärmshopp

89 90 91 92 93
3 4 3 2 3
2 3 O 1 1
O

O

O

O

O

2

2

2

O

1

