


Rj'ksdagen tog beslut om regeringens 
forsvarsproposition den 30 mars. 

ör flygvapnets del är det fastställt 
att JAS 39 Gripen ska fOrdelas mellan åtta 
divisioner på fyra flygflotttiljer. Riks
dagsbeslutet innebär också ett formellt 
startskott for på sina håll stora forändringar 
i Försvarsmaktens organisation. 

Således godkände riksdagen regerin
gens forslag att lägga ner Skånska flyg
flottiljen, F lO, i Ängelholm. Därmed ska 
den operativa driften av flottiljens två 
Gripen-divisioner, som är under utbild
ning, vara avslutad senast den 31 decem
ber år 2002. 

Krigsflygskolan, som är en del av F 10, 
ska enligt det ursprungliga forslaget flytta 
till F 16 i Uppsala. Frågan om vart 
Krigsflygskolan kommer att hamna ska 
utredas på nytt. Detsamma gäller också 
den grundläggande taktiska flygutbild
ningen (GTU) som idag bedrivs vid 
Uppsala-flottiljens femte division. 

Beträffande Upplands flygflottilj , F 16, 
kommer flygverksamheten med JA 37 
Jaktviggen att upphöra senast den 31 
december 2003 . Ä ven detta är en foränd
ringjämfort med regeringens ursprungliga 
forslag. Enligt detta skulle en JA 37-divi
sion vara i drift under ytterligare ett år. 

F 16 finns med på listan över de for
band som ska finnas kvar. Från den I juli i 
år överfors de enheter som finns kvar inom 
ramen för skol förbandet 
Flygvapnets Uppsalaskolor, 
F 20, till just F 16. I forban
det ingår Flygbefålskolan, 
FBS och Stridslednings- och 
luftbevakningsskolan, StrilS. 

F 21 nästa Gripen-flottilj 

Riksdagsbeslutet innebär 
också stora forändringar for 
den pågående introduktionen 
av JAS 39 Gripen till de olika 
flygflottiljerna . 

Enligt den planering som 
gällde innan regeringens pro
position skulle F 16 bli den 
tredje Gripen-flottiljen efter 
F 7 i Såtenäs och F 10. 
Omskolningen hade redan 
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påbörjats under hösten 1999. I stället blir 
det F 21 i Luleå som står på tur att ersätta 
sin kvarvarande Jaktviggen-division med 
JAS 39 Gripen. Omskolningen av de fOrsta 
teknikerna och piloterna från flottiljen 
påbörjas senare i år. Ordinarie operativ 
drift av Gripen vid F 21 kommer att vara 
igång 2002. 

Spaningsflygdivisionen vid F 21 plane
ras flyga med AJSF/AJSH 37 Yiggen till 
och med 2003. 

En av divisionerna vid F 4 på Frösön 
avses att påbörja ombeväpningen till 
Gripen under 2002. Samma år kommer 
Gripen-verksamheten vid F 10 att över
foras till F 17 i Ronneby. Därmed har 
samtliga fyra Gripen-flottiljer påbörjat 
ombeväpningen, som ska vara genomford 
2004. Men omskoiJningstakten påverkas av 
en rad olika faktorer och är mycket käns
lig for störningar. 

Arbetet med att detaljplanera ombeväp
ningsplanen pågår for fullt inom flygvap
net. Försvårande omständigheter i planer
ingsarbetet är osäkerheten om tillgången 
på personal samt osäkerheten avseende 
flygverksamheten vid F 16, som måste 
avslutas tidigare än beräknat. 

Ansvarig för arbetet med ombeväpnings
planen är chefen for Högkvarterets luftstrids
avdelning, överste Anders Johansson. 
Planen tas fram aven projektgrupp där 
bland annat representanter från flyg- och 

bassektionerna och Flygvapencentrum 
finns med. 

- Arbetet med omskolningsplanen 
avseende JAS 39 har genomforts tillsam
mans med representanter från samtliga 
forband och berörda myndigheter. Planen 
är således framtagen i nära samarbete med 
forbanden, säger Anders Johansson. 

- Det är av största vikt att omskol
ningsplanen under hela processen är for
ankrad vid forbanden . 

Specialflyget utreds 

Som nämndes i FY-Nytt 4/99 är signaI
och radarspaningsflygets framtida baser
ing föremål för en särskild utredning. 
Idag är de baserade på Malmen, men en 
framtida basering i Uppsala kan bli aktu
ell. Den pågående utredningen ska var klar 
senast den 30 juni i år. 

Flygtaktiskt kommando i Uppsala 

I sommar sker också en forändring av 
Försvarsmaktens ledningsorganisation (se 
FY-Nytt 4/99). Flygvapencentrum och de 
tre flygkommandona läggs ner men upp
går tiU stor del i det nyinrättade Flyg
taktiska kommandot (FTK), som ingår i 
den nya Operativa insatsledningen, forkor
tat OPIL. 

De tre taktiska kommandona kommer 

Skolflygets framtida lokalisering blir 
föremål för en särskild utredning. 
Försvarsmaktens Helikoperflottilj 
minskar i framtiden sin organisation 
ti/l två bataljoner, i Linköping och 
Berga, samt en skvadron i Boden. 

att vara kvar på samma 
platser som de tre för
svarsgrenscentra; 
armens taktiska kom
mando (ATK) i Enkö
ping och marinens dito 
(MTK) på Berga. Sam
grupperingen av OPIL 
ska vara klar senast 
den 31 december 200 l. 

Den slutliga plac
eringsorten för OPIL 
är ännu inte fastställd. 

Den rent operativa 
delen av OPIL kommer 
att starta sin verksam
het den 20 juni i år, 
med placering i bygg
nadskomplexet Tre 
Yapen i Stockholm . • 
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