
eli opte 10- lotta ufulltalig 

utbildades personal ur F 21 på 
HKP 10. Utbildningen genom
fördes dels vid dåvarande 
Aerospatiale i Marignane, dels 
vid Helikopterservi ce i Sta
vanger. Den tekniska utbi Id
ningen genomfördes som hel
het vid Aerospa ti ale, medan 
piloternas typinflygning på 
HKP 10 genomfördes vid båda 
platserna. Pilotutbildningen vid 
Aerospatiale genomfördes i 
huvudsak i helikopter, medan 
utbildningens tyngdpunkt låg 
på simulatorflygning vid Heli
kopterservice. 

•• I dag utnyttjas både si mu
lator och helikopter vid typin
flygningen av piloter på Super 
Puma. Teknikerutbildningen på 
HKP 10 genomförs i dag inom 
flygvapnet. 

I maj 1988 flögs de första 
helikoptrarna från Frankrike till 
Sverige. Båda hel ikoptrarna 
placerades vid F 21, där en ut
provningsperiod påbörjades. 

I februari I 990 flögs den förs
ta seriehel i koptern (med kom
plett styrautomat- och navi ge
ringssystem) från Frankrike till 
Sverige. 

Åren 1990-92 hopmontera 
des de återstående sju helikopt
rarna av totalt tio vid FFV i Lin
köpin g. 

• . 1993 beslutades om kom
pletteri ngsanskaffn i ng av ytter
ligare två HKP 10. Orsaken till 
detta var flygvapenchefens be
slut att flygvapnets fyra HKP 9 
och sex HKP 3 sku lle vara av
vecklade senast under '1998. 
Beslutet inneba r att flygvapnets 
helikopterorgan isation reduce
ra s från 20 till to lv heli koptra r. 
Med tanke på dagens läge be
träffande Försvilrsmakten fram
stå r beslutet som vä l avvägt. 

De tolv Super Pumorna är i 
dag baserade vid F 21/Luleå, 
FIS/Söderhamn, F 7/Såtenäs 
och F 17/Ron neby. Med nuva
rande inriktning av flygvapnets 
flygräddn i ngsorga nisation pla
neras att HKP 10 baseras vid 
ytterligare flygflottiljer i landet. 
Dock kan inte dessa platser 
utses förrän höstens försvarsbe
slut har klargjort vilka flygflot
tilj er som kommer att leva vi
dare. Det stora frågetecknet gäl
ler helikoptrarna vid F '15. • 

Tisdagen den 26 mars 1996 landade flyg
vapnets tolfte HKP 10 (Super Puma) på 
Gärdets helikopterIandningsplats i Stock
holm. Helikoptern, som flögs av personal 
ur F 15, är den sista i en serie av tolv 
helikoptrar som levereras till Försvars
makten. Vid ceremonien deltog såväl 
inbjudna gäster som representanter från 
Eurocopter International och massmedi
erna. - Åtta år tidigare skrev vi så här: 

tivt lyckade insatser vid denna 
olycka kan ti ll viss del till skri
vas helikoptrarnas moderna 
styrautomat som underlättade 
besä ttn inga rnas a rbete i det 
hårda väder som rådde vid 
olycksp latsen. 

•• I maj 1987 beslutade che
fen för flygvapnet att tio tunga 
flygräddningshel ikoptrar skulle 
anskaffas som ersättning för 
dåvarande HKP 4 (Boei ng Ver
toll 07). Valet föll på den fran
ska helikoptern Super Puma/ 
AS.332M-1. 

Med början i februari 1999 

HKP 10:ans cockpit uppvisar största modernitet. Nu kan andre pilo
ten bistå förste piloten helt, medan operatören sköter navigationen 
från en datapanel med kommunikationstablå, radar och inprogram

merad kartbild och färd/inje. 

Fredagen den 6 maj 1998 lan
dade flygvapnets första HKP 10 
på Gärdet. Helikoptern flögs 
av personal ur F 2 1. Vid den 
efterfö ljande ceremonin över
lämnades helikoptern från 
FMV ti II dåvarande chefen för 
flygvapnet, generallöjtnant Sven
Olof O lso n. De två första heli
koptrarna som levererades till 
flygvapnet betecknades av ut
rustningsskäl " interimshelikopt
rar" . 

Ceremon in i år inleddes 
med att FMV:s generaldirektör 
Birgitta Bör/in överlämnade 
helikopterns loggbok till che
fen för flygvapnet, genera llöjt
nant Kent H,mskog, som i sin 
tur överlämnade loggbok och 
hel i kopter ti II rep resen ta n ter 
för F 15. Cel'emonin avslutades 
med att personal ur F 15 visa
de helikoptern för åskådarna. 

•• I och med denna ceremo
ni har FMV fullgjort sitt åtagan
de att anskaffa tolv helikopter 
10 till flygvapnet. Anskaffning
en hilr präglats av få problem 
med helikoptrarna samt att den 
inledande anskaffningen gjorts 
på fö rcdom ligt kort tid. 

Helikoptrarna anvä nds i hu
vudsak inom räddningstjäns
ten, där flygräddningsuppgifter 
är dominerande. Helikoptrarna 
i ngår även som en del av la n
dets sjöräddningsresurser och 
kan vid behov utnyttjas av Sjö
fartsverket. 

Under de år som HKP '10 
verkat i flygvapnet är rädd
ningsinsatsen som gjordes i 
samband med den trilgiska 
Estonia-kzItastrofen mest känd. 
HKP 'lO-besättni ngarnas rel a-
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