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Luleå garnison tisdag den 28 april 2009

Cold Response 2009  
– Norges största vinterövning

Carl-Johan Edström tillsammans med Kristian Lyssand, chef 332 skvadron. 
Foto: Sara Burlage

Måndag den 16:e mars landade 
cirka hundra personer, sju JAS 
39 Gripen och en Herkules, 
innehållande materiel och per-
sonal, in på Bodø hovedflysta-
sion för att under en veckas tid 
delta i vad som är Norges största 
vinterövning – Cold Response. 
 I övningen ingick 7 500 per-
soner från 14 olika länder varav 
300 var från Sverige. 

– Vi är här för att öva oss inför 
beredskapsperioden 2010. Mitt 
uppdrag är att utbilda förband 
som ska stå i 90 dagars bered-
skap med start nästa år. Vid den 
här övningen har vi flera yngre 
piloter som aldrig tidigare övat 
utomlands och för dem är det jät-
teviktigt att få den internationella 
erfarenheten, berättade divisions-
chef Carl Johan Edström under 
övningen. 
 Tillsammans med Norge och 
Tyskland kom Sverige att utgöra 
vad som var basen i övningens 
flygverksamhet. Huvudsyftet för 
den svenska delegationen var 
bland annat att öva Close Air 
Support under mörkerförhållan-
den, offensiva operationer i stora 
förband, samt att upprätta luftö-
verlägsenhet där piloterna förne-
kar tillträde för andra flyg att röra 
sig i en viss zon. 

– Min målsättning är att vi kom-
mer att åka tillbaka från den här 
övningen med stora erfarenheter 
från att öva med Night Vision 
Goggles (mörkerhjälpmedel), det 
är nämligen första gången som 
Sverige övar med dem i en stor 
internationell övning, berättade 
Carl-Johan Edström. 
 Att Sverige och Norge övade 
tillsammans är ingenting unikt i 
sig. Sedan en tid tillbaka finns ett 
avtal upprättat som gör det möj-
ligt för de båda länderna att starta 
från sin respektive hemmabaser 
för att sedan öva över svensk el-
ler norsk territorium, något som 
länderna siktar på att göra två till 
tre gånger per månad. Möjlig-
heten för det svenska flygvapnet 

att starta från Luleå även under 
denna övning var däremot inte ett 
alternativ. 
 – De övningsområden som vi 
ska använda oss av under Cold 
Respons är för långt bort för att 
det bränslet ska räcka. Dessutom 
så finns det fördelar med att 
vara på plats för att genomföra 
gemensamma planeringar samt 
att våra yngre piloter får erfaren-
heten av att öva i internationell 
miljö, avslutade Carl-Johan. 
 Under tisdag den 17 mars ge-
nomfördes förberedelser samt in-
flygningar i området och onsdag 
den 18 mars påbörjades övningen 
på riktigt för den svenska delega-
tionen. 

Text: Sara Burlage
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Oljeplattform skyddad från luften

Cold Response 2009

En JAS 39 Gripen startar från Bodö för att skydda området runt oljeplattformen. Foto: Sara Burlage

Den långvariga konflikten mellan 
Midland och Northland eskalerade 
under övningen och Midlands olje- 
plattform var inte längre säker. 
Northland hävdade att oljan till-
hörde dem och hotet mot plattfor-
men var nära. En gripendivision 
fick uppgiften att tillsammans med 
luftvärnsystem som fanns place-
rade på fartyg runt plattformen 
skydda den från eventuella lufthot.

Scenariot för övningen utgick från 
en fingerad långvarig konflik mellan 
länderna Midland och Northland 
med stora konflikter som resultat. 
Northland ansåg att Midland oljefyn-
digheter tillhörde dem då flertalet av 
Northlands invånare bodde i områ-
det när fyndigheterna hittades. En 
oljeplattform var då målet för de 
fientliga grupperna. 
 – Vår uppgift var under dagens 
övning att luftskydda området runt 

plattformen och fartygen. Ett vanligt 
sätt att göra det på är att ligga med 
fyra plan i luften ovanför objektet 
för att hålla det rent från okända 
flygplan vilket vi gjorde idag, berät-
tade en av piloterna som deltog på 
övningen. 
 Inte långt efter att planen anlänt 
till området infann sig de första an- 
fallen. I vågor anföll sammanlagt 
åtta fientliga F-16-plan för att ta sig 
fram mot oljeplattformen. JAS 39 
Gripen agerade snabbt och motade 
bort alla utom ett anfall vilket luft-
värnet fick till uppgift att hantera. 
 – Vi visste tidigt att det hand-
lade om fientliga plan eftersom 
ursprungsområdet var fientligt. Vi 
kunde därför genast sätta in åtgär-
der, berättade piloten. 
 Enligt piloten fanns det i stort tre 
olika sätt att identifiera huruvida 
planet var fientligt eller inte. I första 
hand görs identifieringen av strids-

ledarna på marken, i andra hand 
genom att bestämma ursprungsplats 
och i sista fall genom att piloterna 
åker fram och gör en visuell iden-
tifiering. Beroende på vilka regler 
som är uppsatta för uppdraget kan 
motåtgärderna bli allt från nedskjut-
ning till uppmaning att avlägsna de 
fientliga flygplanen. 
 Övningsmomentet fick ett oväntat 
slut. Efter 30 intensiva minuter av 
luftstrid åkte de norska F-16 planen 
in mot det fartyg som illustrerar 
oljeplattformen. Fyra F-16 åkte 
snabbt över och fällde bomber över 
plattformen. 
 – Det var inte så att vi inte klara- 
de vårt uppdrag. Det ingick i öv-
ningsmomentet att vi innan hemfärd 
skulle släppa in våra fiender för att 
låta dem bomba plattformen. Det 
var bara så det var, avslutade en 
ändå väldigt nöjd pilot.

Text: Sara Burlage
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Ett av Nordlands markförband 
är under eldstrid och har svårt 
att själva häva situationen. 
Chansen att klara överfal-
let verkar minimalt och hjälp 
behövs omedelbart. Inte långt 
därifrån står landets stridsflyg i 
beredskap och efter bara några 
minuter befinner sig ett JAS 39 
Gripen i området. 

– Ett av målen för oss under 
Cold Response är att tillsam-
mans med de andra länderna öva 
Close Air Support, CAS, eller 
flygunderstöd i direkt närhet 
till egna förband. Scenarierna i 
övningen varierar men uppgiften 
handlar om att antingen stödja 
markförbanden med eldöverfall 
eller spaning, berättar kontin-
gentchef Mats Hakkarainen, som 
just kommit tillbaka från ett CAS 
moment. 

Nordland behövde hjälp 
av flygstyrkor 
Klockan var tre på eftermiddagen 
när kontingentchef Mats Hak-
karainen tillsammans med en av 
de svenska piloterna åkte iväg 
med ett tvåsitsig JAS 39 Gripen 
med riktning mot de egna trup-

perna. Markförbandet i området 
hade identifierat fientliga styrkor 
och behövde genast hjälp från de 
svenska flygstyrkorna. Inte långt 
efter start befinner de sig i närhe-
ten av markförbandet och piloten 
skiftar genast över till den mark-
förbandens radiofrekvens. 
 – Vi fick genast kontakt med 
markförbandets Forward Air 
Controller, FAC, som gav oss 
en ordentlig orientering om hur 
läget såg ut på marken. FAC sa 
att det finns en mängd bepans-
rade fordon på en äng norr om en 
älv och väster om en väg. Vårt 
mål var en pansarbandvagn. Bara 
tre minuter efter vi fått informa-
tionen från FAC hittade vi en av 
de fientliga pansarvagnarna. Vi 
anföll då direkt genom att fälla 
en simulerad laserstyrd bomb, 
berättar Mats Hakkarainen. 
 Resultatet meddelades till FAC 
som ville att piloten skulle fort-
sätta att leta efter fordon runt den 
bekämpade pansarbandvagnen. 
Efter några minuters letande fann 
piloten en kamouflerad strids-
vagn vid en väg med kanontornet 

Cold Response 2009

En stridsvagn mindre
riktad längs vägsträckan. Detta 
kommunicerades till FAC som 
blev mycket nöjd, då strids-
vagnen hade utgjort ett stort 
bekymmer. Efter några minuter 
fick piloten eldtillstånd och efter 
ytterligare en minut så var strids-
vagnen bekämpad. Markstrids-
krafterna tackade för hjälpen och 
piloten återvände mot Bodø.

Användning internationellt
Väl tillbaka på marken var Mats 
mycket nöjd med uppdraget då 
han ansåg att han fått bekräftelse 
på att de svenska piloterna har 
rätt utbildning och att den utrust-
ning som finns i JAS 39 är av 
yttersta klass.
 – CAS-förmågan är absolut 
något som skulle kunna vara 
användbart vid en internatio-
nell insats. Om till exempel ett 
svenskt förband i Afghanistan 
skulle bli utsatta för eldöverfall 
så skulle räddningen kunna vara 
att markförbanden får hjälp ge-
nom flygunderstöd, avslutar Mats 
Hakkarainen. 

Text: Sara Burlage

Med Forward Air Controller på marken kunde Close Air Support genomföras. Resultatet visar att de svenska piloterna har rätt 
utbildning och den utrustning som finns i JAS 39 Gripen är av yttersta klass. Foto: Sara Burlage
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Vid övningens näst sista dag 
kom ett oväntat men välkommet 
besök hos den svenska kontin-
genten. På Bodø hovedflystasjon 
fanns under dagen tio represen-
tanter från det norska försvars-
departementet som var ute på 
sin årliga rundresa. När de fick 
vetskap om att det var svenskt 
besök på plats ville de gärna få 
en förevisning av Gripen och 
träffa representanter ur styrkan. 

– Försvarsdepartementet är just 
nu ute och besöker förband runt 

om i Norge. Den grupp som 
besöker oss idag är alla nya på 
departementet så det var väldigt 
passande att de kom just nu un-
der övningen, säger Mette Stoltz, 
besöksansvarig vid Bodø hovedf-
lystasjon.  
 Förutom att delegationen 
fick en förevisning av Gripen så 
berättade även kontingentchef 
Mats Hakkarainen och flygun-
derhållschef Ulf Nordin om det 
svenska förbandets upplevelser 
av övningen och det norska mot-
tagandet. Ulf berättade att de var 

Norska försvarsdepartementet på besök
mycket nöjda med det norska 
värdskapet och samarbetet på 
plats och Mats tryckte på sam-
arbetet i stort mellan Norge och 
Sverige.  
 – Jag tyckte att det var viktigt 
att berätta för dem om vilket bra 
samarbete vi har tillsammans 
med Norge. Jag tror inte att de på 
politisk nivå vet hur långt gånget 
samarbetet mellan oss är. De vill 
att vi ska ha ett bra samarbete 
men jag tror till exempel inte att 
de vet att vi nu övar på daglig 
basis, berättar Hakkarainen. 

Cold Response 2009

Text och foto: Sara Burlage
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Cold Response 2009

Det fanns ingen plan att ta med bevakningsper-
sonal till Norge för att enbart bevaka den svenska 
materielen. Uppgiften skulle lösas ur den egna 
styrkan men efter några dagar blev det stopp. Ar-
betsbelastningen blev för hård för personalen på 
plats och efter ett noga övervägande gick frågan 
hem till F 21 – Finns det bevakningssoldater som 
med kort varsel kan komma över till Bodø? 

Marcus Flodström, Eric Hansson, John Widman 
och Alexander Edholm var några av dem som ge-
nast räckte upp handen. 
 – Vi hade jättetur som fick åka. Det var många 
som anmälde sig frivilligt men eftersom både 

Soldaterna kom till undsättning

Svenska ögon på svensk materiel. Soldaterna Alexander Edholm, Marcus Flodström, Eric Hansson, John Widman fick chansen 
att delta i Cold Response där de löste bevakningstjänsten för den svenska delegationen på Bodø.

körkort och minibusskort krävdes som blev det en 
naturlig utsållning och när allt var klart var det vi 
som fick åka, berättar Marcus.
 I januari ryckte Marcus, Eric, John och Alexan-
der in på F 21. När de i mars månad fick frågan att 
åka till Norge var deras grundutbildning fortfarande 
inte färdig vilket också var en bidragande orsak till 
att just de fick åka. 
 – Grundutbildningen gör vi färdig när vi kom-
mer tillbaka. Att vi fick åka hit var det absolut bästa  
sedan vi kom till F 21. Alla har tagit emot oss med 
öppna armar och vi har verkligen känt oss behövda, 
berättar Marcus. 

Text: Sara Burlage

Foto: Sara Burlage



6 Wing News 28 april 2009

Cold Response 2009

Klockan är kvart över tre på natten och det blåser 
snålt från det norska havet. I bilar och minibus-
sar sitter de svenska teknikerna spritt över Bodø 
”shelterområde”, där Gripenplanen står upp-
ställda. De väntar alla på att få ett telefonsamtal 
från divisionen att det är dags för flygning. När 
samtalet ska komma vet de inte, det kan vara om 
en minut eller om en timme.

Jag sitter i en av bilarna tillsammans med tekniker-
na Lotta Önneryd och Marcus Åhl. Eftersom Cold 
Response genomförs dygnet runt och är persona-
len indelade i ett dag- och ett nattskift. Lotta och 
Marcus är två av teknikerna som tillhör nattskiftet. 
De har nu jobbat sedan klockan åtta och vid den här 
tiden redan hunnit med att skickat iväg och tagit 
emot flygplan vid två tillfällen. Det plan som just 
kom tillbaka från övningsområdet är klartgjort och 
redo för ytterligare ett pass, och de båda teknikerna 
väntar nu på ytterligare order. 
 – I natt har det varit faktiskt varit ovanligt lugnt. 
Igår natt var det roligare då det var CAS-beredskap, 
då var full rulle hela natten. Piloterna stod då i fem 
minuters beredskap och vi skulle inom några minu-
ter ha kärran färdig för start, berättar Lotta.
 Lotta har jobbat som tekniker på F 21 sedan 
några år tillbaka men det här är första gången hon 
har deltagit på en övning där hon jobbat natt. Hon 

Dygnet runt
i sju dagar
tycker inte skillnaden är speciellt stor från att jobba 
dagtid då arbetsrutiner runt flygplanet är samma. 
Den absolut största skillnaden är enligt henne trött-
heten. 
 – Det som har varit jobbigt är att byta dygns-
rytm. Matvanorna har satts ur spel och jag har haft 
väldigt svårt att kunna sova ordentligt. Om det är 
lite att göra kan nätterna bli långa så det är mycket 
bättre när det är full aktivitet, berättar Lotta.
 Efter att vi har suttit och väntat i över en timme 
kommer äntligen telefonsamtalet från divisionen att 
bussen med piloterna är på väg. Nu är det bara nå- 
gon minut innan piloterna är på plats så med fick-
lampan i högsta hugg hoppar Lotta och Marcus ut i 
det snöoväder som just dragit in. Det är med snabba 
steg som de går mot planet då det är många mo-
ment som ska göras på relativt kort tid. Jag springer 
efter för att hinna ta några kort, men de arbetar fort, 
och efter bara några minuter stängs huven till cock-
pit och deras jobb är färdigt för den här gången. 

Text: Sara Burlage

FAKTA
Vid en internationell insats bedrivs verksamhet 
dygnet runt och det är inte alltid som man i förtid 
kan veta när insatsen kan komma att behövas. 
Under Cold Response övade styrkorna dygnet 
runt för att på bästa sätt öva mot ett internatio-
nellt scenario. 

Marcus Åhl och Lotta Önneryd fick lämna bilen för att med bara några minuters förvarning kunna lämna över ett JAS-plan 
redo för uppdrag. Foto: Sara Burlage

Wing News 24 april 2009
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Cold Response 2009

Foto: Sara Burlage

Fler bilder från övningen finns på 
F 21:s nätverk och ett bildspel är 
publicerat på emil.

Wing News 24 april 20097
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Kurs i jägartjänst
Mellan den 23 mars och 8 april genomgick löjtnant 
Magnus Höglund och löjtnant Fredrik Sirvö från  
F 21 basbataljon kurs i Jägartjänst vid Arméns 
jägarbataljon i Arvidsjaur. Syftet var att lära sig 

grunderna i jägartjänst, insatsplanering och person-
lig färdighet i vintermiljö. Stridsteknik med skidor 
och patrulluppträdande i vintermiljö var några av 
momenten som genomfördes. 
 – Att agera i vintermiljö ställer helt andra krav på 
en själv och den personliga utrustningen, berättar 
Magnus Höglund. 

Att hoppa i plurret med en meter 
tjocka iskanter runt omkring 
är inte något för en badkruka. 
Soldaterna ur beredskaps- och 
bevakningsplutonen fick genom-
föra ett vinterbad under ordnade 
former. Bra och nyttiga erfaren-
heter OM olyckan skulle vara 
framme.

Onsdagen den 4 mars genom-
fördes vinterbad i isvak för alla 
inneliggande soldater. Solen sken 
och termometern visade på -5 
grader i luften och +4 grader i 
vattnet.
 – Klockren dag med ultimata 
förutsättningar, säger Anders 
Norberg som var ansvarig för 
genomförandet av vinterbadet.
 För att soldaterna skulle få 
genomföra vinterbadet måste de 
vara fullt friska. En legitimerad 
sjuksyster fanns hela tiden på 
plats.
 Instruktör Anders Norberg 
gick igenom förutsättningarna 
och de vanligaste reaktionerna 
som kroppen visar i kallt vatten 
innan badet.

– Det är viktigt att de stannar 
kvar i vaken. Kroppen släpper 
första chocken efter en stund och 
då först går det att få kontroll på 
andningen, säger han.
 Innan soldaterna hoppar i va-
ken sätts säkerhetslinor på och så 
utrustas de med isdubbar för att 
kunna ta sig upp ur vaken.
 – Man fick en chock i början, 
men det gick ganska bra. Svårast 

var det att få koll på andningen, 
säger värnpliktige Jens Åhlund.
 Direkt efter uppstigningen 
byter de till torra kläder och 
springer en slinga för att få upp 
värmen, därefter dricker de varm 
saft.
 – Värmen började komma till-
baka när jag fick av mig de blöta 
kläderna, berättade Jens.

Text: Louise Levin

Svalkande dopp
Bad i isvak ger viktiga erfarenheter hur kroppen reagerar. Foto: Louise Levin
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För första gången någonsin 
har kursen ”Akutsjukvård i fält 
för anställda inom Försvars-
makten” genomförts norr om 
Dalälven. Kursen som tidigare 
genomförts i bland annat Gö-
teborg hölls nu för förbanden i 
norr på Norrbottens regemente i 
Boden och bland kursdeltagarna 
fanns tre officerare från F 21. 
 
Löjtnant Max Berkö, löjtnant 
Erik Grönberg och löjtnant Nils 
Peterson, från F 21:s basbataljon, 
blev utsedda för att genomgå den 
tio veckor långa utbildningen 
som hölls på Norrbottens rege-
mente i Boden. Syftade med ut-
bildningen var att utveckla 
grundläggande teoretisk och 
praktisk kompetens i akut om-
händertagande av skadad eller 
sjuk person. En givande utbild-
ning som avslutades med ett 

realistiskt övningsmoment där de 
nya kunskaperna övades.  
 – Vi ska nu kunna agera chef 
på skadeplats, följa upp och 
stötta soldater i deras sjukvårds-
utbildning, berättar Erik Grön-
berg. 

Realistiska övningsmoment
Under utbildningen varvades 
teori och praktik med bland annat 
moment som fiktiv husbrand och 
bilolycka med många skadade. 
Som sista stadium genomfördes 
en krisövning, där scenariot var 
en sprängolycka. Erik Grönberg 
fungerade som ställföreträdande 
övningsledare men när scena-
riot gick ut på att den ordinarie 
övningsledaren vid en explosion 
hade blivit sprängd i handen, 
buken och benet blev det Eriks 
uppgift att fungera som övnings-
ledare. Han fick omedelbart 

FAKTA
Kursdeltagarna bedöms med något 
av betygen väl godkänd, godkänd 
eller underkänd. För att få betyget väl 
godkänd eller godkänd krävs att alla 
teoretiska och praktiska prov är god-
kända. Den tio veckor långa utbild-
ningen ger eleverna civilt meritvärde 
med 15 högskolepoäng.

mycket att göra för att styra upp 
händelsen. Max och Nils påbör-
jade genast de första livräddande 
åtgärderna och Erik larmade via 
larmcentralen. 
 – Mitt ansvar var att tillkalla 
hjälp till platsen, se till att ambu-
lansen kom till rätt plats samt att 
jag hade ständig uppdatering med 
läkarna. Dessutom hade jag kon-
takt med informationsofficeren 
som hade till uppgift att utarbeta 
pressmeddelande, berättar Erik. 

Text: Sara Burlage

Akutsjukvård i fält
Löjtnant Erik Grönberg (t.v) och löjtnant Björn Johansson (I 19) räddar en skadad person ur ett brinnande hus. 
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Vi har genom åren sett många 
verksamheter som tidigare till-
hört Försvarsmakten bli föremål 
för outsourcing, eller Offentlig 
Privat Samverkan, OPS, som det 
kallas inom statlig verksamhet. 
Till sommaren tas nästa steg då 
SAAB övertar flygunderhållet av 
SK 60-flygplanen.

SK 60 tillhör inte längre insats-
förbanden och därför vill man 
överföra det till någon annan  
utanför Försvarsmakten. Bak-
grunden är att Försvarsmakten 
vill spara pengar samtidigt som 
myndigheten vill prova outsour-
cing på ”litet” system. Därige-
nom kan man också vinna erfa-
renheter för framtida OPS.
 Redan för ett par år sedan 
övergick det mer omfattande 
flygunderhållet till civil entrepre-
nör. Nu är det även dags för det 
lättare, främre, flygunderhållet 
med klargöring och reparation att 
hamna i civila händer. 
 Våren 2006 startade en ut-
redning i Försvarsmakten om 
eventuell outsourcing av flygun-
derhållet av SK 60. Den 9 de-

cember 2008 skrevs avtal mellan 
FMV och SAAB som innebär att 
SAAB övertar flygunderhållet på 
SK 60 från den 29 juni 2009.

Avtalet
Avtalet innebär att Försvarsmak-
ten betalar för de flygtimmar som 
nyttjas, ”Power by the hour”. 
Försvarsmaktens produktionsre-
surser avvecklas. Kvar på central 
nivå blir ett tekniskt ansvar för 
att kunna kvalitetsgranska SAAB 
samt att Försvarsmakten ska stå 
för teknisk utbildning på SK 60 
i framtiden. Detta innebär kon-
kret att ingen teknisk kompetens 
kommer att finnas kvar på F 21.
 SAAB hyr lokaler och dispo-
nerar flygplanen och garanterar 
att de är i luftvärdigt skick. För-
svarsmakten ska tillhandahålla 
landningsbana, bränsle, syrgas, 
säkerhetsmateriel och basma-
teriel, bland annat verktyg och 
bogserfordon.
 Försvarsmakten har köpt 6 500 
flygtimmar per år vilka förde-
las mellan Flygskolan (4 000 
flygtimmar), F 7, F 17 och F 21 
(833 flygtimmar vardera). SAAB 

Underhållet av SK 60 till civil entreprenör
förbinder sig att leverera det vi 
beställt med 95% tillgänglighet.   

Arbetsgrupper
En central projektgrupp har 
bildats med representanter från 
HKV PROD FLYG,  FMV,
MSK Flyg. Den leds av major 
Mats Henningsson på MSK Flyg 
i Linköping. Under honom finns 
ett antal centrala arbetsgrupper 
där vi från F 21 har representa-
tion i några.
 På F 21 har vi också en ar-
betsgrupp som består av Mikael 
Helgesson (sammankallande) 
och Andreas Berglund ur Gar-
nisonsavdelningens ledning, de 
fem flygteknikerna Lars Mångs, 
Conny Hallin, Michael Karlsson, 
Mats Åström och Tomas Lars-
son, C FU Fredrik Holmbom, 
FSO-Mark Peter Ruuth, C A1 Jan 
Isaksson, A4 Lars-Göran Bergh 
samt ur FSG Urban Nyman och 
Hans Öhlund.
 Hittills har fyra telefonkonfe-
renser där central projektgrupp 
och samtliga berörda flottiljer 
genomförts. Ett möte har ge-
nomförts på F 21 med central 
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projektledare, personalhandläggare ur FTS samt 
SAAB och SAAB:s underleverantör Bromma Air 
Maintenance, BAM, där SAAB presenterade hur de 
kommer att lösa uppgiften. De fick även möjlighet 
att se de lokaler och den materiel som de tar över. 
Vidare har F 21 tagit fram en aktivitetslista och 
gjort en riskanalys.
 Den mest prioriterade uppgiften under våren är 
att placera de fem flygteknikerna på nya befattning-
ar och utbilda dem. Detta kommer att bli klart inom 
kort. Det som också måste göras är materielinven-
tering och skrivande av avtal för lokalnyttjande 
och tillgång till Luleå garnison, precis som andra 
aktörer inom vår garnison.
 Det vi har kvar att göra på F 21 är att skapa ru-
tiner mellan SAAB och F 21 för flygplanering och 
avvikelser samt skapa rutiner hur beställning och 
uppföljning av flygpass för 211:e och  212:e flygdi-
vision skall ske.

Hur löser SAAB uppgiften?
BAM kommer att sköta jobbet, de planerar att ha 
två till tre tekniker på respektive flottilj.
 Förutom F 7, F 17, F 21 och Flygskolan kommer 
de under kortare tider att kunna operera på Vidsel, 
Visby, Halmstad, Uppsala.
 SAAB har än inte rekryterat de flygtekniker som 
ska jobba på respektive flottilj men de räknar med 
att de nya teknikerna ska gå utbildning på FMTS 
under hösten 09 och därefter genomföra praktik. 
BAM kommer att från hösten ha en ansvarig på 
Kallax. Detta medför att F 21 kommer att stödja 
med två flygtekniker för produktion och erfaren-
hetsöverföring, dock som längst till 29 juni 2010, 
allt enligt avtalet.
 Har du frågor eller funderingar, ring Mikael 
Helgesson på anknytning 341 44, kontaktperson för 
OPS SK 60 på F 21.

Text: Mikael Helgesson

När den civila entreprenören tar över underhållet för SK 60 ...

... så skall F 21:s flygtekniker placeras på nya tjänster.

Lars Mångs, Conny Hallin och Mikael Helgesson är inte oroade.

TACK Till alla berörda som hjälpte till vid 
besöket av den danske flygjourna-
listen Jan Gunnar Jörgensen.

F 21 A9
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Notiser

Skolornas dag

Måndagen den 18 maj öppnas 
grindarna för skolungdomar i 
Norr- och Västerbotten.

Växeln hallå, hallå, hallå

Ring 99 och ditt telefonsamtal 
hamnar i Karlsborg.

Bakgrunden är att Försvarsmak-
ten har beslutat att inom ramen 
för rationaliseringar konsolidera 
antalet Svarsställen. Inom FM-
LOG och LedTekE finns idag 
fyra svarställen, Arvidsjaur, 
Karlsborg, Eksjö och Karls-
krona. Beslutet innebär att ett 
gemensamt svarsställe inrättas i 
Karlsborg. 
Mer information finns på emil.

Arbetsmiljöingenjör

Dick Sundberg, arbetsmiljöin-
genjör vid I 19, tjänstgör även 
vid Luleå garnison. 
 Har ni arbetsmiljöfrågor kan 
ni vända er till honom. Han 
träffas säkrast på tisdagar.
 Dick når ni via Christina 
Fjällström på företagshälsovår-
den, anknytning 340 95.

I Wing News 9 februari 2009 
återfinns bakgrunden till varför 
en Viggen åter skulle komma i 
luften. Hur gick det sedan?

Tisdagen den 24 februari påbör-
jade U63 (37 927) förhoppnings-
vis sin sista resa. Den skulle ske 
under poliseskort och på egna 
hjul från F 21 till Storheden och 
Biltema, en sträcka på knappa 15 
kilometer. Innan förflyttningen 
kunde ske hade Sven Sundgren 
ordnat med att vägskyltar och 
snövallar tagits bort.

Problemfylld framfart
På Kallaxvägen korsades en re-
fug varvid vänster främre hjul på 
huvudstället punkterade och den 
fortsatta transporten fick fortsätta 
utan hjulbyte. Nästa problem 
dök upp när karavanen passerat 
över nya Gäddviksbron. Här 
är vägen tvåfilig och bred men 
efter bron inskränker mitträcket 
vägen till en fil vilket vållade en 
del bekymmer. Hjulbredden och 
vägbanan var nästan densamma 
vilket framgår av fotot ovan. Ef-
ter skickligt manövrerande kunde 
Mats Forsell ta maskinen genom 
nålsögat. Det tog lite tid och den 
växande bilkön på E 4:an stres-
sade nog en del, även om lokal-
radion hade varnat för problem. 
Vid 16-tiden kunde dock Viggen 

parkeras vid Biltema och fram-
för den pelare som skall hålla 
flygplanet i luften. Dagen efter 
ställdes maskinen på domkrafter 
och klargjordes för lyft, bland 
annat monterades landningsstäl-
len bort.

Invigning av monumentet
Varuhuschefen Mats Eriksson 
höll ett litet inledningsanförande 
varefter Anders Jonsson, F 21, 
förtjänstfullt talade om hur Vig-
gensystemet använts i flygvapnet. 
Efter detta fick jag äran att för 
flygmuseet F 21 räkning ta emot 
en tavla med motivet av en Spit-
fire som tack för det stöd museet 
har gett projektet. Denna kom-
mer museibesökare att kunna se i 
flygmuseet.
 Högtiden kulminerade i att 
Mats och Anders klippte av ett 
blågult band i skenet av flygpla-
nets positionsljus och blinkande 
varningsljus. Därefter fick vi 
lyssna till Viggens motorljud från 
åtta högtalare matade av en för-
stärkare placerade i stjärtkonen. 
Monumentet förklarades däref-
ter invigt och ett antal hänförda 
åskådare kunde ta sig in i butiken 
för att bli bjudna på kaffe.
 F 21 passade även på att infor-
mera om olika yrken som finns 
inom flygvapnet.

Text: K-G Andersson

Nu är Viggen åter i luften

Avvikelsehantering

På grund av den allt för verk-
samhetstunga våren har stf  
C F 21 beslutat att införandet 
av AFFE kommer tidigast att 
ske under hösten.
 Alla avvikelser som är 
FMFO-relaterade sker fortsätt-
ningsvis som tidigare (DA-sys-
temet). Generella avvikelser 
anmäls till närmaste chef i 
linjen.

Foto: Louise LevinFoto: K-G Andersson


