Luftfartsverket svarar för markservice åt det civilia flyget.
I luftrummet betjänas både den civila och militära flygtrafiken. De viktigaste uppgifterna är att:

ner och kontor och svarar för lultfartsverkets tekniska verksamhet oå central

O Driva flygplatser
O Leda flygtrafiken i luftrummet
O Overvaka flygsäkerheten
O Administrera luftfartspolitiken

Arbetet består huvudsakligen av projektering, anskaffning, anläggning och
driftsättning av:

O

Luftfartsverkets
om-
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1985-01-01 arbetar Luft-

fartsverket i en ny organisation.

Verksamheten har därför under de
senaste åren präglats av det organisationsarbete som genomförts under projektnamnet LIVE (Luftfartsverket Id6
Verksamhetsanpassning Ellektivisering). Syftet med omorganisationen har

varit att skapa en organisation

som

bättre kan möta krav på förändringar i
omvärlden. Nyckelord i arbetet har varit marknadsorientering, decentralisering, målstyrning.
Den största förändringen består i att
flygplatscheferna ställs direkt under
verkschefen. De får eget resultatansvar
och ökade beslutsbefogenheter. Flyg-

platscheferna representerar således
Luftlartsverket på den lokala markna-

Alla tekniska

specialistfunktioner har
samlats ien nybildad teknisk avdelning.
I syfte att bättre klargöra de olika enheternas roller har organisationen indelats i tre block. Luftfartsverkets affärsverksuppgifter har förts samman i bloc-

ket " Rörelsedrivande enheter". Dessa
verksamheter kan förändras med hänsyn

nivå för såväl flygplatstjänsten

till marknadens

behov.

Verkets uppgift när det gäller luft-

fartspolitiken och

flygsäkerhetsfrå-

gorna betraktas som "myndighetsuppgifter" och har sammanförts i ett block.
I det tredje blocket "centrala staber"
har samlats dels funktioner som utgör
stöd för verkschefen och i hans ledning
av verket - huvudkontorsfunktioner dels administrationen lör centralför-

som

flygt rafiktjänsten.

Fältanläggningar och husbyggnader
inkl inredning
Elektrotekniska system

O
O Teletekniska system
O Fordon, maskiner och utrustning

Den tekniska avdelningen arbetar utgående från operativa krav på uppdrag

av verkets övriga enheter, främst flygplatser och trafikavdelningen.
Inom vissa områden replierar luftfartsinspektionen på den tekniska avdel-
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Den tekniska avdelningen utför dessutom visst fortlöpande arbete på eget
ansvar t ex upplöljning och analys av
anläggningarnas tillstånd.

Gemensamt mål för dessa verksamtill att flygtransportsektorn ska utvecklas och att luftrumsanvändarnas krav på effektivitet,
heter är att medverka

säkerhet och regularitet tillgodoses
att de tekniska systemen håller

samt

hög standard och kapacitet med beaktande av minimering av anläggningarnas livstidskostnad.
I den mån så kan ske med tillfredställande lönsamhet kan även tjänster utfö-

ras för mottagare utanför luftfartsverket. På exportmarknaden skall Swedavia AB betraktas som mottagare av tekniska avdelningens tjänster.

valtningen.

den.

övergripande marknadsfrågor Tekniskaavdelningen
och för stöd åt verkschefen i flygplats- Den tekniska avdelningen (U) omfattar
frågor har en marknadsstab inrättats. ca 140 tjänster. Den är indelad i sektio-

För

Avdelningens rnål är
O att tillhandahålla anläggningar/system och utrustning till lägsta möjliga livstidskostnad. Detta ska ske
inom givna ramar vad avser operativa krav, nationell och internationell

civil luftfartsstandard (ICAO m fl),
tekniska normer och
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Texl: Magnus Berg, FMV: FUH

De kontrakt och avtal som reglerar

försäfjningen av 24 flygplan J35D Draken till Österrike är nu klara och undertecknade.

Incidentuppdrag
Österrike har sedan flera år sökt flygplan som förstärkning till sitt flygvapen.
Flygplanens uppgift är i första hand att
sköta incidentbevakningen i österrikiskt
luftrum. Detta innebär att flygplanet
ska kunna söka upp oidentifierade flygplan, identifiera dem och anvisa hur de
ska flyga. Anvisningen av flygväg, oftast awisning ut ur landet, sker per radio om radiokontakt kan upprättas eller
med tecken som följer internationella
överenskommelser.

För att ge eftertryck

i

Sverige har tidigare förstärkt det österrikiska flygvapnet
med såväl flygplan som med basmateriel.

en avvisning

kan varningsskott avges med automatkanon.

svarets materiel inte ska vara bundet
någon stormakt.

Österrike

- neutral stat

Det österrikiska flygvapnet ska inte ha
robotutrustade flygplan. För incidentuppgifter söktes därför ett flygplan med
akanbeväpning som huvudvapen och
med jaktraketer som andrahandsvapen.
För incidentuppgifter krävs också

förmåga till mycket snabb reaktion dvs
snabb motorstart följd av kraftig acceleration och god stigförmåga.

Från österrikisk sida var man tidigt

till

Konkurrensupphandling
För att få konkurrens om det kommande flygplanet gick österrikarna ut
med förfrågan till ett flertal flygplantillverkare. Dessa kom med offerter

på

flygplan som fyllde uppställda krav.

Saab-Scanias förslag innebar att
flygplan 35D, som ersätts med JA37
inom det svenska flygvapnet, skulle få
en grundlig översyn, byggas om efter

på grund av de goda erfarenheter man

Österrikes behov och levereras med all
utbildning och erforderlig markutrust-

haft av andra tidigar inköpta svenska

ning.

intresserad av flygplan 35 Draken delvis

Tack vare de utmärkta flygplanen

flygplan:

och omfattande

Flygplan typ
SAAB 91

Använt som

Safir (Sk50) Skolflygplan

karna som därigenom blev oberoende av

SAAB J29F

Incidentflygplan

SAAB 105

Lätt attack- och
incidentllygplan

Österrike
vara alliansfritt för att kunna vara neutralt i krig, varför man önskar att för-

O att samordna och utveckla underhållsfilosofi och underhållstyrning
för verkets tekniska system på sådant sätt att avsedd tillgänglighet
uppnås till lägsta kostnad.
utveckla

luftfartsspecifik teknisk kompetens
för lösande av avdelninsens arbetsuppgifter.

ringar genom förenklingar och ny
teknik, samverkan och integrering

7,)

Innan Saab-Scania gick till slutlig förhandling med Österrike hade en offert
överlämnats från FMV. I denna erbjöds
försäljning av Flygvapnets flygplan typ
35D som höll på att tas ur tjänst på förbanden. Med offerten och kompletterande uppgifter om behovet av översyn
och modifieringar som bakgrund beräknades totala kostnaden för projektet.

Ijuni

1985 antog Österrikes försvars-

ministerium Saab-Scanias offert. Därefter slutförhandlades ett avtal mellan

FMV och Saab-Scania i

september
1985. FFV Underhåll får en stor del av

underhållsarbetena och kontrakt mellan Saab-Scania och FFV Underhåll
undertecknades samma månad.

O att initiera produktivitetsförbättinom berörda verksamhetsqrenar.

någon stormakt.

Handläggning i Sverige

I likhet med Sverige vill

O att skapa, bibehålla och

kompensationsåta-

gande kunde Saab-Scania genomdriva
affären till tillfredsställelse för österri-

I

Omfattning

alla utbytesenheter, reservdelar och all
basmateriel som behövs för att hålla
flygplanen i tjänst.
Dessutom ingår flygutbildning och
teknikerutbildning som ska äga rum i
flygvapnets regi.

Flygplanen kommer att genomgå en
grundlig H-tillsyn vid FFV Underhåll
och förses med nya modifierade instrument, radio- och navigeringssystem av

Saab-Scania. Däremot kommer styrdata, ik-utrustning och annat som österrikiska flygvapnet inte har behov av att
monteras ur.

I tillsyner ingår att kontrollera modifieringsläget, att vid behov modifiera
och att se till att återstående drifttid för
apparaterna uppfyller kraven som kontrakten föreskriver. FMV kommer att
förse Saab-Scania med de apparater ur
överskottet i 35-förråden som bäst kan
hjälpa till med att uppfylla kraven.

Tidsplan
Flygplan och motorer för Österril:e har
redan börjat levereras till FFV Underhåll för tillsyn och till Saab-Scania för
modifiering.
Den simulator som tidigare fanns på
F4 i Östersund har översänts till FFV
Underhåll för ombyggnad och beräknas
vara i tjänst i oktober 1986 då utbildningen av österrikarna startar.
Under 1987 börjar flygplanen levereras till Österrike och ska tjänstgöra där
i minst l0 år.

Flygplan 35 Draken är ett mycket
bra flygplan och J35D är lämpligt för
avsedda incidentuppgifter i Österrike.
Då flygplanen genomgått tillsyn och
modifierats kommer de att göra en
mycket god tjänst under många år
framåt.

Vi gratulerar österrikes

flygvapen

Försäljningen omfattar 24 flygplan till de fina Drakarna och ser fram mot
I
35D, ett par tomma skrov som reserv, ett gott samarbete.

