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KÅRCHEFEN HAR ORDET
När denna text författas så stundas alldeles strax Valborg. Vårens 
ankomst med sol, värme och torrt väder kom tidigt i år. Det 
innebär att skogsbrandsbevakningen från luften startat upp tidi-
gare än vanligt. Förra året flög vi knappt 20 flygningar relaterade 
till skogsbrandsbevakning i april. I skrivande stund har vi redan 
genomfört över 100 skarpa uppdrag och upptäckt mängder med 
bränder som vi rapporterat till räddningstjänsten. Det är tydligt 
att vikten av tidig upptäckt är betydelsefull för storleken på 
en skogsbrand. På MSB:s hemsida finns följande text: Ett av 
MSB:s viktigaste uppdrag är att stödja samhället och den enskilde 
i arbetet med att förebygga och förhindra olyckor och kriser. Det är 
just i detta arbetet FFK är med och gör skillnad – vi förebygger 
och förhindrar olyckor och kriser. 

Under året som gått sedan förra årets bränder har flera rapporter 
och utredningar redovisats. Ett genomgående tema har handlat 
om släckningsresurser från luften och material för att handskas 
med stora bränder. Anmärkningsvärt få ord har yppats om det 
proaktiva arbetet som svensk skogsbrandsbevakning gör från 
luften, oavsett i vems regi det sker. Förra året upptäckte skogs-
brandsflyget över 520 bränder där många av dom kunde släckas 
i tid och man förhindrade lidande och förluster av stora värden. 

Även om vi kanske inte uppmärksammades som jag anser att vi 
borde ha gjorts i utredningarna, så uppmärksammade media, 
länsstyrelser, skogsbolag och försäkringsbolag vårt enastående 
jobb. Mängder med tidningsartiklar, tv-reportage, priser som 
årets krisberedskapare, hållbarhetspris och årets förening, m.m. 
kunde man ta del av runt om i landet. 

Inför 2019 står vi klart bättre rustade tack vare förra årets erfaren-
heter. Vi kommer säkert finna lösningar på många utmaningar 
även i år. FFK gör vad vi kan för att på ett säkert sätt lösa våra 
uppgifter. Men…

Nu börjar det dock bli hög tid att beslutsfattare och myndighe-
ter tar ett övergripande gemensamt ansvar gällande en rad utma-
ningar svenskt skogsbrandsflyg står inför. Flygplatser läggs ner 
och försvinner, för anläggning av t.ex. företagsparker på flygplats-
ytan. Längre avstånd mellan flygplatser gör att brandflyget får 
längre anflygningsvägar till brandflygsslingorna och bevaknings-
områdena vilket i sin tur skapar begränsningar i tiden vi kan vara 
i luften runt en skogsbrand. Vi riskerar att i framtiden tappa den 
flygande resursen helt i vissa områden. 

I våra nordliga län (med stora skogsområden) har flygplatserna 
tagit bort tankanläggningarna för flygbränslet som bland an-
nat krisberedskapsflyget använder i sina flygmaskiner. Enkelt ut-
tryckt, inget bränsle – inget krisberedskapsflyg. 

Tillgången till verkstäder för regelbunden service är begrän-
sad. Under 2018 gjorde verkstäderna ett enastående jobb (både 
med avbrutna semestrar och arbete nattetid) med att hålla skogs-
brandsflyget i luften. Det fungerar temporärt, men det är defini-
tivt inte en robust långsiktig lösning. Till detta kan även läggas en 
åldrande flygplansflotta och ökade avgifter för flygklubbarna. 
Vi har även en del utmaningar med regelverken som krisbered-
skapsflyget har att följa. 

Krisberedskapsflyget letar inte bara skogsbränder. Vi övervakar 
våra gränsområden från luften, letar skador på elkraftnätet ef-
ter stormar, skapar lägesbilder vid översvämningsområden under 
vårfloden, söker efter försvunna personer, SAR-uppdrag, är en 
viktig flygande resurs för både hemvärnet och marinen, m.m. 

Utmaningarna med flygplatser, flygbränsle, verkstäder och flyg-
maskiner berör fler än bara FFK och Sveriges flygklubbar! 
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Aktuellt 
från kårstaben

Nya eller uppdaterade flygplansdokument
Att tänka på: När ni skall skicka in nya eller uppdat-
erade flygplanhandlingar till kårstaben finns några 
saker att tänka på. 

På alla flygmaskiner skall vi minst ha följande:

• FFK-avtal påskrivet av både ägare och FFK
• Försäkringsbrevets alla sidor
• Certificate of Insurance (COI)

Det är vanligt att vi bara får in Certificate of 
Insurance, men det räcker inte utan vi måste få in även 
försäkringsbrevet. Flygplanslistan uppdateras först när 
försäkringsbrevet finns inlagt i pyramid. 

I tillägg krävs för ”Gröna” flygmaskiner även: 

• CAMO-avtal 
• Verkstadsavtal

Följande metoder finns just nu tillgängliga för att 
skicka in dokumenten:

1. I pyramid (till vänster i länscentral och gruppchefscen-
tral) finns en rutin som heter ”Nytt flygplansdokument”. 
2. Skicka skannad kopia till avtal@ffk.se
3. Skicka kopia per post

Snabbaste sättet att uppdatera dokumenten är nr 1. 
och långsammast nr 3. Om ni använder nr 1, så krävs 
fortfarande en granskning och ett godkännande från 
kårstaben. Denna metod kräver minst handpåläggn-
ing och är absolut effektivast. Har man tillgång till 
Länscentral eller gruppchefscentral så använder man 
den metoden. Annars är man hänvisad till nr 2 och 3. 
 

✈

Slipa dina Rakelkunskaper
MSB har tagit fram två instruktionsfilmer som lär Rakelan-
vändare att effektivt använda systemet. Lär dig metoder 
för att kommunicera när täckningen är svag och få tips 
och förståelse för Rakelnätets kapacitet kopplat till bassta-
tioner, talgrupper och kö i systemet. https://www.msb.se/
Produkter--tjanster/Rakel/Utbilda-i-Rakel/Anvand-Rakel-
effektivt---instruktionsfilmer-/

Vid osäkerhet kring kontaktväg, använd 
våra funktionsmejladresser:
 

Flygrapporter flygrapport@ffk.se
Störningsrapporter asr@ffk.se
Förfrågan om FFK-PFT pft@ffk.se
Medlemsinfo., cert, flugna timmar medlem@ffk.se
Flygplansavtal inkl. försäkringar avtal@ffk.se
Journaler flygutbildning ex. FFK-PFT journal@ffk.se
Reseräkningar och ekonomi ekonomi@ffk.se
Övningsinfo., rapporter ovning@ffk.se
Övriga mail karstaben@ffk.se

• Betald medlemsavgift 
• Inrapporterad flygtid för 2018 
• Inskickat giltiga certifikat och medicinska intyg 
• Aktuell PFT om du är utbildad och behörig som PIC  
 för uppdragstypen
• Flygningen ska vara beordrad av   
  CPIL eller gruppchef 

Är du osäker om du får flyga så titta på dina uppgifter 
på FFK:s hemsida alternativt kontakta din gruppchef 
eller CPIL

Är du behörig?  Detta behöver du för att 
få flyga i FFK 2019:
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NATALIA
FLYGRAPPORTER

HELENE
ADM. medlemmar

JESSIKA
EKONOMI

JENNY
KURSER

HANS
FLYGchef

MARITA
EKONOMIchef

THOMAS
Kårchef

DANIEL
STF Kårchef

STAFFAN
projektanställd

PERSONAL PÅ KÅRSTABEN

FFK
Hässlögatan 20

721 31  VÄSTERÅS
021-440 33 00 växel

0155-212 000 TIB (för myndigheter /larm)
Mail: karstaben@ffk.se 

Våra nya direktnummer hittar du på 
www.ffk.se under kontakt.

De förmåner som ges under utbildning där Försvarsmakten 
är uppdragsgivare regleras i Handbok för Frivillig försvars-
verksamhet, (H Friv). VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ: Utbild-
ningarna finansieras på årsbasis. Det är därför viktigt att 
lämna in reseräkningen senast 30 dagar efter avslutad kurs. 
När bokföringsåret är slut redovisas alla kostnader till myn-
digheten. Kostnaden kan inte belasta nästa års verksamhet.

Dagersättning: Dagersättning betalas ut för utbildningar kortare 
än tre dagar om inkomstbortfall inte kan styrkas genom intyg 
från arbetsgivare och SGI. (Kan inkomstbortfall styrkas genom 
intyg från arbetsgivare och giltigt SGI från Försäkringskassan 
finns kan dagpenning utbetalas för utbildningar kortare än tre 
dagar. Denna dagpenning ges endast för de utbildningar som 
omfattar minst sex timmar per dag men betalas inte ut om 
deltagaren tagit ut semester.) Under 2019 är beloppet för dag-
ersättning 146 kr per dag och ersättningen är skattefri.

Dagpenning: Dagpenning betalas ut för utbildningar som är 
minst tre dagar långa och där utbildning pågår i minst sex 
timmar per dag. Ersättning ges även för mellanliggande helger 
men inte för lördag och/eller söndag som påbörjar eller avslu-
tar en utbildning. För att dagpenning skall kunna betalas ut 
krävs det att en aktuell (ej äldre än ett år). SGI (sjukpenning-
grundande inkomst) lämnas in vid varje kurstillfälle. Saknas 
SGI eller om det är äldre än ett år betalas automatiskt lägsta 
dagpenning ut som ersättning (130 kr/dag). SGI-beloppet 
bestäms av Försäkringskassan och är för år 2019 130-917 kr/
dag. Dagpenningbeloppet per dag räknas ut genom följande 
formel: SGI x 0,9 / 365 = Dagpenningbeloppet per dag. Dag-
penningen är skattepliktig.

Resor: Fri resa sker mellan hem och utbildningsplats. Bilersätt-
ning är 18,50 kr per mil och får maximalt uppgå till vad det 
skulle ha kostat med en andra klassens tågbiljett. I samtliga fall 
som en elev har haft utlägg för en resa måste utläggen styrkas 
med ett kvitto, detta gäller även för hemresan. OBS! Fria resor 
gäller ej elever som är bosatta utomlands. Vid sammanhäng-
ande kursdagar på Kårstaben ges endast ersättning för en resa 
tur och retur.

Kost och logi: Eleven får fri kost och logi på utbildningsplatsen. 
Vid kurser på Kårstaben när inte lunch eller middag serveras, 
ges ersättning med maximalt 80kr/måltid vid inlämnat kvitto.

Återbud måste lämnas skriftligen minst två veckor innan kurs-
start, annars debiteras eleven anmälningsavgiften. Undantag ges 
vid sjukdom eller nyanställning som då måste styrkas med intyg.

PG
Safety manager (SM) / 
Compliance monitoring 
manager (CMM)

tommy
Ansvarig RSU, Vice 
ordförande, styrelsens 
arbetsutskott (CMM)

roger
Kvalitetsansvarig (QM), sam-
ordning skogsbrandsflyg, 
styrelsens arbetsutskott

konsulter för ffk
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Faktum är att den frågan borde vi ställa oss 
varje dag. Är jag lämplig att flyga? Hur mår 
jag egentligen? Är jag i balans psykiskt eller 
är man påverkad av omgivningen. Tänker 
ofta på mina elever som är oroliga inför en 
checkflygning. Man ser hur nerverna är 
utanpå kroppen därför att de vet att jag ska 
söka efter deras misstag eller felaktigheter. 
Precis lika nervös är jag inför läkaren som 
söker efter mina skavanker. Men egentli-
gen är det för min skull läkaren söker efter 
felaktigheter på samma sätt som jag söker 
fel hos mina elever så att jag kan utveckla 
dom mer. Allt handlar om vilken infalls-
vinkel vi har till situationen.

Tänk dig en pilot som alltid tror att det 
ska gå bra. Han litar fullt ut på sina fär-
digheter och att när flygningen är över så 
har han lärt sig något nytt. Det kan bli rätt 
spännande flygningar där vädret alltid är 
bra även om meteorologen säger att det är 
isbildning och låga moln. Optimisten tror 
att han klarar allt, men det kanske inte är så.

Tänk då pessimisten som är motsat-
sen där vädret alltid är för dåligt. Vi har 
ett åskmoln på andra sidan Örebro. Det 
kommer säkert vara här inom 30 minuter 
så jag flyger inte. Eller när hen är ute och 
hamnat i dåligt väder så har hen inte själv-
förtroendet att fixa situationen att hen ger 
upp. En situation som jag hoppas ingen 
ska behöva uppleva.

Som pilot måste du vara optimist och lita 
på dina kunskaper, men också pessimist 
och ta det säkra före det osäkra. För när vi 
hamnar i en situation man inte är bekväm 
med måste vi försöka reda ut den. Chuck 
Yeager uttryckte en gång ” Du försöker all-
tid göra ditt bästa så länge du kan och när 
du inte kan mer gör du ditt näst bästa och 
så vidare, men du ger aldrig upp!” 

Genom att försöka lösa situationen 
kommer vi att utvecklas till att bli bättre 
piloter, men det gäller att välja rätt tillfäl-
len att göra det. Genom FFK:s PFT har du 
en unik möjlighet att få flyga med en lärare 
som kan utveckla ditt flygande eller också 
säga att nu ska du noga sluta flyga.

Båda två är lika bra för dig. För likväl 
som om läkaren skulle hitta något som gör 
att vi inte får flyga längre så är det för vår 
skull någon talar om för oss att vi inte ska 
flyga även om det känns hårt vid det till-
fället. Dock tror jag familjen blir glad över 
att vi fortsätter att leva även om vi flygare 
kommer sakna känslan av frihet.

För det är alltid roligare att flyga säkert!

Lars-Göran

Optimisten och pessimisten
Det är snart dags för mitt årliga besök till flygläkaren. En tidpunkt  där man är någonstans mellan 
hopp och förtvivlan. Ska det gå bra eller får man ett negativt besked. Att sitta där i väntrummet 
och höra flygplanen starta och inte veta om man får fortsätta att flyga ett år till.

FLYGCHEFEN 

I FIG-grupperna väntar vi på larmet från Trafikverket att en 
järnväg eller väg behöver kontrolleras och fotograferas, eller från 
Svenska Kraftnät som har problem en kraftledning. Larmet kan-
ske kommer från Polisen som vill att vi hjälper till med efter-
sök av en förvirrad person eller från Sjöfartsverket som vill att 
vi söker efter en försvunnen båt. Kan vi klara av dom här olika 
uppdragstyperna?

De timmar vi har till förfogande för övning är begränsade och 
det blir viktigare och viktigare att vi verkligen använder tiden till 
rätt typ av övning. Att bara flyga samma navrunda som vi brukar 
eller bara ”borra hål i luften” för att det är kul att flyga är inte det 
vi håller på med inom FFK!

Vi har en viktig roll att spela i svensk krisberedskap! Myndig-
heter och räddningstjänster litar på att vi kan klara de uppgifter 
vi har fått tilldelad. Det innebär att vi ska kunna vara i luften 
senast 2 timmar efter ett larm. VI ska kunna leverera bra bil-
der via TBOS varje gång vi flyger. Det innebär att vi ska kunna 
kommunicera via Rakel på en talgrupp som vi får tilldelad. Det 
innebär att vi har ett ansvar att leverera en viktig del av krisbered-
skapen. Om vi inte kan leverera detta när larmet kommer, har vi 
ett jobba att göra!

Övningar behöver inte vara komplicerade med massor av sta-
tister och utlagda mål. Däremot måste dom vara relevanta för de 
uppdrag som vi förväntas genomföra. Fundera över vilka upp-
dragsgivare ni har i länet. Vilken typ av uppdrag är mest troligt 
att vi kommer att kallas ut på? 

Idag pratar vi mycket om scenariobaserad träning, både inom 
flygskolning och absolut för oss inom FFK. Det betyder att vi 
målar upp ett scenario som vi ska lösa och träna på. Man har 
rapporterat om koppartjuvar längs en järnväg. Flera misstänkta 
fordon och personer har setts längs spårområdet och vaktbolaget 
hinner inte fram i tid. En ambulans behöver ledas fram till stugan 
där vi har en sjuk person. Det är bråttom, men svårframkomligt 
pga. mycket regn som spolat bort några av tillfartsvägarna. Inför 
sportarrangemanget vill man veta hur vägen ser ut mellan punkt 
A och punkt B. Man väntar mycket besökare och vill vara säker 
på att det inte finns några hinder på vägen. 

Vi har ett avbrott på kraftledningen mellan punkt A och 
punkt B, men var? Det är tät skog och man har svårt att få ut ett 
reparationsteam. Finns det en tillfartsväg som man kan använda. 
Det gick en segelbåt med blått skrov båt från Gotland för ett par 
dagar sedan som inte kommit fram. Kan den finnas i någon av 

naturhamnarna eller i en anna hamn i närheten? Var finns Agda 
som lämnade äldreboendet i tisdags och troligen är på väg ”hem”. 
Hon har tidigare gått den gamla vägen mellan äldreboendet och 
sin hemby.

För varje scenario sätter vi upp ett par parametrar: när ska vi 
vara framme i spaningsområdet? Vi har en tilldelad tid i området 
som vi måste hålla. Vilken typ av bilder ska vi leverera i TBOS? 
Vem ska vi kommunicera med och hur, en talgrupp i Rakel eller 
på annat sätt.

Fortsätt öva i besättning och se till att varje timme i luften blir 
effektiv. Ledorden ”öva enkelt och öva ofta” gäller fortfarande 
och glöm inte bort att vara stolt över FFK och det vi bidrar med 
till samhället.

 
Innan vi övar behöver vi kontrollera att våra uppgifter är aktuella:

 
Följande måste finnas registrerat i Pyramid och vara uppdaterat:
• Betalt medlemskap för innevarande år
• Kopia på PPL-certifikat och SEP(Land) eller LAPL(A) och ev. 
 utbildningsintyg enl. FCL.120
• Kopia på gällande medicinskt intyg klass 1 eller klass 2 bero-
 ende på certifikat
• Du ska ha rapporterat årsflygtid för föregående år.
• Samt en gällande FFK-PFT om du ska flyga för FIG, Sjööver-
 vakning eller under HV-avtalstid som pilot.

 
 Vi fortsätter med nolltolerans mot olyckor och incidenter och 
rapporterar allt som avviker från det planerade eller förväntade.

 
Hasse Jörnén FC FFK

Väldigt mycket av det vi flyger inom FFK är övning, men övar vi på 
rätt sätt?

Tid för reflektion
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REGIONAL SAMVERKANSUTBILDNING

Årets RSU genomfördes på Mora flygplats och blev vädermässigt en utma-
ning jämfört med året innan, då solen mest strålade från himlen. Däremot så 
kan nog årets väderläge mer likna vädersituationen efter att ett större ovä-
der dragit förbi över landet och när FFK skall kunna verka. Väderbriefingarna 
varje morgon och lunch innehöll en palett av både åska, låga stratus, regn-
skurar, vind, turbulens, sol och snöfall. En del uppdrag blev därför inställda 
eller framflyttade, men vi kan i efterhand konstatera att med god planering 
och uppföljning av väderläget klarade vi av att genomföra en betydande 
mängd uppdrag trots vädersituationen. 

Under lördagen så samlades besättningar 
från åtta län där majoriteten av deltagarna 
tillhörde län norr om Dalälven. AB-, C- och 
D-län representerade dom deltagande länen 
söderut denna gången. Våra samverkande 
myndigheter och frivilligorganisationer an-
slöt även de under lördagen med både man-
skap och utrustning. Totalt deltog runt 100 
personer, 16 flygmaskiner, en stor mängd 
bandvagnar och mängder med stabsutrust-
ning. Redan första kvällen så samverkade 
alla deltagarna från de olika organisationer-
na under kvällens bowling med mixade lag. 
Detta var en mycket bra aktivitet för att lära 
känna varandra inför övningsdagarna och 
inför framtida samverkan. 

Frivilliga Flygkåren (FFK), tillsammans 
med Frivilliga Automobilkåren (FAK), Bil-
kåren och Frivilliga Radio Organisationen 
(FRO), genomför sedan flera år tillbaka 
en årlig Regional samverksansutbildning 
tillsammans med bl.a. Svenska kraftnät 
(SvK), ett antal elbolag, Trafikverket (TrV). 
Då vi denna gången befann oss på Mora 
flygplats så deltog även Länsstyrelsen i Da-
larnas län och Räddningstjänsten i Mora.  

Syftet är att utveckla samverkan inför 
större naturhändelser som ger omfattande 
skador på samhällets infrastruktur, mm. 
Genom FFK:s flygresurser kan myndighe-
terna få realtidsbilder av skador och övrig 
information som ger en grund för insats-
planering och strategiska överväganden. 

FAK och Bilkåren svarar för bemanning 
av Svenska Kraftnäts- och Trafikverkets 
bandvagnar för markinspektioner av led-
ningar och skadade vägar. FRO bemannar 
Svenska Kraftnäts mobila lednings- och 
sambandsbandvagnar (MOLOS) som 
fungerar som en länk mellan flyg och 
markorganisationer. 

Dessa frivilligorganisationer är en vik-
tig resurs för myndigheter med krisbered-
skapsansvar under omfattande samhälls-
störningar. RSU är en av Sveriges största 
samverkansövningar mellan frivilligorgani-
sationer och myndigheter och genomförs 
årligen sedan 2005 och omfattar fem dagar. 

Helgen ägnades åt utbildning, sam-
verkan mellan organisationer och övning 

med bl.a. RAKEL och TBOS. Vi fick in-
tressant information om vädrets påverkan 
på elnätet och ett uppskattat föredrag av 
Johan Szymanski som var räddningsledare 
i samband med släckningsarbetet i Träng-
slet (Älvdalen) vid den stora skogsbranden 
sommaren 2018. 

Med start måndag morgon och fram till 
onsdag lunch genomfördes en stor mängd 
olika flyguppdrag där vi samverkade mel-
lan organisationerna och där vi även träna-
de på besättningssamarbete i en komplex 
miljö. Vi övade på att upptäcka störningar 
och skador på kraftledningsnätet och från 
luften dokumentera (med TBOS) och 
rapportera detta till uppdragsgivaren. Via 
RAKEL dirigerade vi bandvagnar i olika 

scenarier åt både t.ex. SvK och Trafikver-
ket. Exempel på scenarier där FFK bistod 
med lägesbild och ledning av fordon från 
luften handlade t.ex. om översvämningar, 
försvunna personer, försvunnet flygplan, 
m.m. Till detta så drillades vi även i navi-
geringsförmågan runt om i Dalarnas län. 

Efter att årets RSU är avslutad så åter-
står ett stort arbete att utvärdera dessa da-
gar på Mora flygplats. Det är ett mycket 
viktigt arbete, att inför framtiden förbätt-
ra, eventuellt förändra och förstärka sam-
verkan mellan olika frivilligorganisationer, 
myndigheter och aktörer inom krisbered-
skapen i ett robust Sverige. 

Stort tack till alla inblandade! 

Text: Thomas Alexandersson  
Foto: Thomas Alexandersson & Jessika Tingström

 - RSU 2019 -
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Vart gick en vanlig brandflygning i 
Blekinge?
När hon började en vanlig brandflygsdag 
startade hon i från Blekinge flygklubb 
på Ronneby flygplats och flög sedan en 
runda mot Karlshamn och Norje på väs-
tra sidan av Blekinge innan de vände till-
baka mot Karlskrona och flög över Tor-
hamn på den östra sidan där de vände 
tillbaka till Ronneby. Detta är egentligen 
hela Blekinge vilket kan kännas lite men 
tar sin lilla stund då de finns många öar 
och väldig massa skog i närområdet som 
måste kollas av.

Hur var det att flyga under sommaren 
2018?
Att flyga förra året var otroligt varmt och 
krävde mycket vatten, vattenflaskan var 
det viktigaste att ha med sig då det kräver 
fokus när man ska hålla koll efter rökpe-
lare. Man får vara beredd på att det kan 
bli lite stökigt uppe i luften samt att det 
blir en del svängar då man ska kontrollera 
hela området. Men de är värt det då spän-
ningen av att hitta en skogsbrand är stor 
då det helt plötsligt kan börja brinna, inte 
minst under 2018.

Upptäckte ni några rökpelare?
Under de gångerna Agnes flög upptäcktes 
inga nya bränder, däremot fick hon och 
piloten i uppdrag att fota en tidigare känd 

brand i Svängsta utanför Karlshamn där 
ett område som var 300 gånger 300 kva-
dratmeter stort brann, efter det fick de i 
uppdrag att undersöka rökutveckling i 
Ronneby Brunnspark samt efter Köpinge-
vägen i Lyckeby. Som tur var så var samt-
liga bränder under kontroll.

Vad var det häftigaste med att flyga 
brandflyg?
När man flyger brandflyg känner man sig 
lite extra viktig. Det är ett fantastiskt sätt 

att bidra och man får lite som ett kvitto 
på att man verkligen kan stötta samhället, 
även utan flygcertifikat. Terrängbränder 
förstör något så fruktansvärt mycket och 
många blir drabbade, inte bara enskilda 
markägare utan det kan även vara stora 
bygder som kan tvingas fly för sina liv 
samt lämna allt de äger hemma. Att då 
kunna bidra genom att upptäcka bränder 
i tid samt se till att minska spridning och 
omfattning av skogsbränder genom att 
stötta räddningstjänst och övrig personal 

som arbetar med bränderna är otroligt 
häftigt och givande! Det är ett perfekt till-
fälle för den som vill utvecklas och bidra 
till något större för samhället och sig själv.

Kommer du fortsätta flyga brandflyg 
för FFK?
Jag kommer tyvärr inte ha möjlighet att 
flyga brandflyg i år eftersom jag flyttar 
utomlands under årets säsong. Hade om-
ständigheterna varit annorlunda så hade 
jag verkligen tagit chansen igen!

Har du några tips till framtida spanare 
i Young Pilots?
Ta chansen! Det är verkligen en annor-
lunda och spännande utmaning. Tidigare 
har jag flugit sjöbevakning och då vet 
man lite mer vad man har att förvänta sig 
under uppdraget. Vid brandflyg är ingen 
flygning den andra lik. Ibland får man 

spana på kända bränder, ibland aktiva och 
någon gång då och då, bara flyga slingan 
och spana så mycket man kan. Under ut-
bildningen kan man känna sig lite skrämd 
av hur mycket det är att hålla koll på och 
det kommer att vara nervöst första gången 
man ska upp. Det ska det vara! Dock så 
finns det listor att följa och folk att fråga. 
Det är viktigt att våga be om hjälp. Ofta 
vet den man flyger med vad som ska göras 
och hur det görs, men om inte annat kan 
man klura ut det tillsammans. Ingen kan 
allt direkt, men alla kan lära sig! Det är 
mänskligt att göra fel och då minns man 
hur man kan göra det nästa gång. Kolla 
verkligen all utrustning innan uppdra-
get påbörjas. Det är verkligen tråkigt att 
komma upp i luften och inse att minnet 
på iPaden är fullt när man ska fota.

Till sist vill jag tacka Agnes Karonen för att 
jag fick möjlighet att intervjua en brand-
flygare som flög under sommaren 2018. 
Men jag vill även tacka alla våra fantastiska 
ungdomar som ställer upp trots begränsad 
fritid och som ställer upp helt på frivil-
lig basis för att försöka hålla Sverige från 
skogsbränder, ni är så otroligt viktiga och 
gör ett fantastiskt arbete som inte bara jag 
utan hela landet är så otroligt tacksamma 
för.

Marcus Teveborg

EN DAG I BRANDFLYGETS TECKEN

FFKNYTT   2 2019

Som en följetång till den förra texten om Young Pilots och brandflyget har jag i denna artikel valt att in-
tervjua en ungdom som tagit steget att börja flyga brandflyg för YP och FFK. Att komma ihåg är det stora 
behovet i landet av just brandflygare, nu när vi ser ut att ha ytterligare en varm vår och sommar framför 
oss. Jag har i denna artikel valt att intervjua Agnes Karonen från Karlskrona. 

Bränder som de här upptäckte aldrig Agnes. 
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Flyget ger 
frihet kunskap 
och gemenskap

Som pilot är vi priviligierade med att ha möjlig-
heten att låna ett flygplan och känna frihet att 
på ett relativt enkelt sätt. En frihet som borde 
vara möjlig för alla personer.  För att nå denna 
frihet krävs det kunskap i en mängd ämnen och 
för att få ut mesta möjliga krävs det samverkan 
med alla andra piloter, trafikledare och tekni-
ker där vi ingår i en fantastisk gemenskap.

Young Pilots är ett fantastiskt insteg i den-
na värld. För bara 100 kr per år får ung-
domar möjlighet att ingå i en gemenskap 
som är helt unik. Här får de möjlighet att 
utveckla sig själv i olika inriktningar. Det 
är inte bara flyg som där kunskap sprids 
utan även i demokrati och att ta ansvar. 
På våra lokala möten sprids demokrati och 
kunskap att samverka med varandra vilket 
är viktigt. Det skapar en attityd till varan-
dras lika värde och av vikten att stötta var-
andra för att kunna utvecklas själv.

Den här gemenskapen som bildades 
från det första lägret på Bunge är grun-

den för den fina organisation som Young 
Pilots är. Tack vare denna grundfilosofi 
att hjälpa varandra som finns även med i 
FFK kan vi dela kunskap och utvecklas i 
flygets ädla konst. Inom FFK och Young 
Pilots lär vi oss att spana, dokumentera 
och samverka. En kunskap som samhället 
behöver löpande särskilt under den som-
mar vi hade 2018.

Att kunna flyga kräver ju även kunska-
per i så mycket mer.  Den fysik vi läste 
i gymnasiumskolan leder till praktiska 
kunskaper inom meteorologi eller aero-
dynamik. Vi läser om ögat och hur örat 
fungerar och våra matematiska kunskaper 
sätts på prov i navigationen. 

Den frihet som flyget ger den enskilde 
piloten ger flyget samhället så mycket 
mer i form av allmän kunskap, ökad de-
mokrati och en fantastisk resurs när sam-
hället behöver.

I Young Pilots får ungdomar förverkliga 
sina egna drömmar. Att våga ta steget att 
förverkliga sin dröm är ett steg i ett äventyr 

som alla borde göra oavsett vad det är. FFK 
och Young Pilots ger den möjligheten till 
sina medlemmar. Vi ger också medlem möj-
lighet att ta ansvar för sig själv men också 
för sina kamrater. Där vänskap kan byggas 
och att lita på varandra är en grundsten i 
samhället. Att bli vuxen genom att ta ansvar 
är något som varje medlem har möjlighet få 
men också at ta.

Genom detta skapar FFK genom sin fri-
villighet en unik organisation som kan hjäl-
pa samhället. Men då måste samhället också 
stödja allmänflyget.

Sverige behöver flyget för allas möjlighet till 
frihet, trygghet och framtidsanda.

Var med oss in i framtiden!
 

Lars-Göran Johansson
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Våren innebär inte bara koutsläpp, 
utan även flygplansutsläpp,  
som dessa två SAAB safirer.
          Foto: Dmitrij Karpenko
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Flygledning på distans

SMÅTT & GOTT SMÅTT & GOTT

Först rejält ner sedan svagt upp  
– Det är Transportstyrelsen prognos över flygandet de kommande åren 

Linköping/Saab flygplats har blivit god-
känd av Transportstyrelsen för att flygtra-
fikledas på distans. Därmed blir Linköping 
den tredje svenska flygplatsen som ansluts 
till centralen för flygtrafikledning på dis-
tans i Sundsvall, RTC Sundsvall.
– Med LFVs och Saabs koncept för flyg-
trafikledning på distans får Linköping/
Saab flygplats en effektiv och säker flyg-
trafikledning för framtiden, säger Per Kjel-
lander, operativ chef i LFV. Det är glädjan-
de att Transportstyrelsen nu har godkänt 
detta och att Sverige ligger i framkant med 
att nyttja innovativa och digitala lösningar.

Redan 2015 anslöts Örnsköldsviks flyg-
plats och 2017 Sundsvall Timrå Airport 
till RTC Sundsvall.

Flygtrafikledning på distans är ett resul-
tat av ett nära samarbete mellan LFV och 
Saab. LFV utarbetar och utvecklar de ope-
rativa koncepten medan Saab står för de 
tekniska lösningarna.

Förkortningar 
inom FFK
LAPL(A) = Light Aircraft Pilot Li-
cense (Aircraft)

LAPL(S) = Light Aircraft Pilot Li-
cense (Sailplane)

PPL(A) = Private Pilot License, ett 
flygcertifikat som ger fler befogen-
heter än LAPL(A)

DK = Dubbelkommando, skolflyg-
ning med flyglärare ombord

EK = Enkelkommando, skolflyg-
ning utan flyglärare ombord

SEP = Flygplansklassen enmotoriga 
kolvmotorflygplan, typ Cessna 172

TMG = Turmotorseglare, segelflyg-
plan med motor, typ Super Dimona

h = flygtimmar

PIC = Pilot In Command, Flygtid 
som befälhavare

Miljöbov
 
Landets inrikes sjöfart släpper ut mycket mer luftföroreningar och växthusgaser än man tidigare trott. En ny 
mätmetod visar att den korrekta siffran är nästan dubbelt så stor som den man tidigare har räknat på – och 
att den inrikes sjöfarten därmed har större miljöpåverkan än exempelvis inrikesflygen, rapporterar SVT.

Inrikestrafiken minskar med sex pro-
cent i år och utrikes med fyra procent. 
Den framtidsbilden utfärdar Trans-
portstyrelsen i sin så kallade vårprog-
nos, en av de två prognoser som pu-
bliceras varje år. Det är faktiskt första 
gången på nio år som efterfrågan på 
flygbiljetter minskar.

– Vi ser att trenden från förra året med 
en vikande efterfrågan fortsätter, den har 
till och med förstärkts under första kvar-
talet i år. Vi räknar med en minskning av 
antalet flygpassagerare på 5 procent i år, 
säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luft-
fartsdirektör på Transportstyrelsen.

Skriver Flygtorget.se

– Med flygtrafikledning på distans får 
Linköping/Saab flygplats en modern 
flygtrafikledningstjänst med stora utveck-
lingsmöjligheter, säger Per Lindblad, vd 
Saab Airport AB.
– Med Transportstyrelsens godkännande 

får vi ännu ett kvitto på att flygtrafikled-
ning på distans är framtiden för lokal 
flygtrafikledningstjänst. Nu har vi ett 
driftgodkännande och kan planera för 
driftsättningen, säger Per Kjellander.

De nya uppgifterna kommer från SMHI, 
som med hjälp av GPS-data har spårat alla 
fartyg som går mellan svenska hamnar. 
Spårningen är en del av ett nytt samar-
bete mellan SMHI, Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten, den myndighet som 
ansvarar för Sveriges officiella statistik på 
energiområdet.

– Vi ser ungefär dubbelt så höga bräns-
leförbrukningar från inrikessjöfarten 
jämfört med vad vi tidigare trott, och 
därmed också dubbelt så höga utsläpp, 
säger Fredrik Windmark, luftmiljöexpert 
på SMHI, till SVT.

Enligt den nya undersökningsmetoden 
står inrikessjöfarten för 662 000 ton kol-
dioxidekvivalenter, varav den kommer-
siella trafiken står för 488 000 ton och 
resterande kommer från fritidsbåtar. Det 
kan jämföras med inrikesflyget som ligger 
bakom 554 000 ton.

Ska vara

Tar man LAPL direkt = prov hos TS

Tar man LAPL(S) på segel först och sedan går direkt 
till LAPL(A) då ska man skriva en bridge-teori hos TS.

Tar man LAPL(S) med TMG och flyger 21 timmar efter 
man fått sin TMG då kan man flyga upp för LAPL(A) 
utan att skriva prov hos TS. Men, då ska kontrollanten 
göra ett förstärkt muntligt teoriprov med den sökande i 
tre ämnen (OP, FPP och AGK).

Rättelse från nummer 1 sidan 20; PPL versus LAPL

Arkivbild
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Att kunna landa på vägar, sjöar och små enkla 
flygbanor är en förutsättning för hemvärnspi-
loternas verksamhet i norra Sverige där flyg-
platserna är få. I händelse av krig där flygplat-
serna blir utsatta eller förstörda, är möjlighet 
att lyfta och landa på tillfälliga landningsbanor 
en förutsättning.

Olle Persson tillhör hemvärnsflyggruppen 
inom Lapplandsjägarbataljonen i Kiruna. 
För honom är kombinationen av det stora 
intresset för flyg och möjlighet att göra 
nytta de viktigaste anledningarna till att 
han engagerat sig. Hemvärnsflyget startade 
1993 på uppdrag av Försvarsmakten. Det 
är militära grupper som ingår i hemvärnet.

Själv gick Olle Persson med som hem-
värnspilot bara två år senare, så han har 
hunnit skaffa sig en hel del erfarenhet ge-

nom åren. Förutom hemvärnsverksamhe-
ten är han en inbiten sportflygare.
– I norra Sverige har vi ont om flygplatser. 
Därför är det en förutsättning att vi hem-
värnspiloter ska kunna landa och lyfta från 
sjöar, vägar och små och enkla flygbanor, 
berättar han.
– På vintern sätter vi skidor på flygplanen 
och för att kunna landa på vatten på som-
maren använder vi pontoner, berättar han. 

Det ser ganska trixigt ut att landa på 
vägarna, även om flygplanen som an-
vänds, Cessna och Piper Super Cub är 
små sportplan?
– Ja, det krävs god flygvana att landa på 
vägarna. Det är verkligen inte stort utrym-
me. Vi kallar det för att buskflygning efter-
som man flyger ute i busken, ute i skogen 
alltså. Det är det vi kontinuerligt tränar på.

Hemvärnsflyggrupperna som är 32 till 
antalet i hela landet, har en fyra dagars öv-
ning om året. Vartannat år flygövning och 
vartannat år annan verksamhet, till exem-
pel skytte och sjukvård. Däremellan olika 
former av kompetensutbildning. 
– Vi övar tillsammans med övrig bataljon.
Varje hemvärnsgrupp består minst av 6 pi-
loter, fyra soldater och en chef. 
– Om kriget kommer, kan flygplatserna 
slås ut. Då är hemvärnspiloterna främsta 
uppgift att spana och utföra olika former av 
precisionsnavigering. Då kan vi till exem-
pel flyga ut och släppa ner en rapporthylsa 
(ett meddelande) på rätt tid och rätt plats.
– Eller att leda en kolonn med militärbilar 
rätt i naturen. Det kan handla om att en 
bro har sprängts och att kolonnen ska få 
information om det via oss. Det har vi ett 
speciellt system för.

Hemvärnsflyget skapades 1993 på uppdrag 
från Försvarsmakten. Detta är militära flyg-
grupper som ingår som en fast del i hem-
värnsbataljonerna. Piloterna ingår i hemvär-
net och klassificeras som stridande personal.
I dag finns 32 grupper med hemvärnspiloter 
över hela landet varav 14 grupper bildar 7 
troppar i Hv-Undkompanierna.

Hemvärnsflyggrupperna övar såväl i luften 
som på marken med närmast baserade 
hemvärnsbataljon.

Hemvärnspiloterna genomgår ett fast utbild-
ningsprogram och skriver tjänstgöringsavtal 
med försvarsmakten. De kallas regelbundet 
till övningar där olika typer av uppdragflyg 
varvas med marktjänst som pistolskytte och 
skyddstjänst.

Grupperna tränas också för att agera i kalla 
vinterförhållanden. I vintras visade kvick-
silvret på minus 35 grader när de uppförde 
en så kallad T-bas, där det bland annat ska 
finnas flygbränsle och uppdragsledning.
– Cessnaplanet är relativt varmt men Su-
per Cuben är som ett kylskåp med vingar 
på, säger Olle Persson och skrattar. 

Förra hösten genomförde Olle Perssons 
hemvärnsflyggrupp en överlevnadskurs 
ute i fält. 
- Den plats som det tar fem minuter att 
flyga till kan ta ett halvt dygn att ta sig 
därifrån till fots om det är mörkt och ter-
rängen svår. Det enda vi hade att livnära 
oss på var det som fanns i flygplanet. En 
termos med kaffe och lite choklad. 

Vad är det som fascinerar dig mest som 
hemvärnspilot?
– Det är kamratskapet i gruppen och möj-
ligheten att utvecklas som pilot. Dessutom 
gör vi ju nytta.  Det är inte bara i händelse 
av krig som vi övar.  Vi hjälper ju även till 
med spaning åt samhällets olika funktio-
ner i fredstid.

Lilian Haraldsson 

HEMVÄRNSFLYGET

Ålder: 58 år
Yrke: Verksamhetsledare för rymd och 
flygfrågor på Luleå Tekniska Universitet i Kiruna
Familj: Sambo och utflugen dotter
Bor: I Kiruna
Intressen: Munskänk för vinprovning, Hobbysmed, 
tränar ju jutsu, sitter med i bataljonsstaben som 
representant för flyggruppen
Drömmer om: Att lära sig spela gitarr

OLLE 
PERSSON

I höstas genomförde Olle Perssons hemvärnsflyggrupp en överlevnadskurs ute i fält. 
Uppdraget var att klara sig på det som fanns i planet, lite choklad och kaffe och sedan 
ta sig hem till fots i svår terräng och mörker.  På bilden från vänster Olle Persson, Erik 
Lundström, Robert Nilsson och Benny Norendahl. Foto: Per-Johan Källersmyr

Hemvärnsflygpiloterna tränar mycket på att landa på vägar, sjöar och små 
enkla flygbanor. Lite skämtsamt kallas det buskflygning. Foto: Robert Nilsson

Vid en upprättad vägbas diskuteras flygrutter. Här från vänster 
Olle Persson och Erik Lundström. Foto: Robert Nilsson

Raka vägen för hemvärnet
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Tittar man lite på statistik när det gäller 
olyckor med dödlig utgång så sticker ”loss 
of controll” i olika faser ut. Denna siffra 
har inte ändrats sedan 70-talet. Vad som 
mer inte har ändrats sedan 70 - talet är hur 
vi utbildar våra nya piloter. Vi lär ut att 
starta, landa, svänga hit och dit i låg fart 
och max fart. Instruktionen vi använder 
till våra flyglärare är densamma som fun-
nits i 50 år.

 Det har kommit lite nya saker som sta-
biliserad inflygning även för VFR-piloten. 
Vi pratar lite om att våga fatta beslut när vi 
flyger mot dåligt väder. Detta borde finnas 
med mer i vårt utbildningsmaterial när vi 

utbildar piloter. Hur fattar vi beslut om 
att vända eller inte flyga alls. Vem fattar 
besluten eleven eller läraren? Här är det 
ganska lätt att bygga upp scenarion, re-
dan på teoristadiet. Detta är något som vi 
själva inom FFK borde se över när myn-
digheterna kallar på hjälp via TIB. När 
skall vi flyga och vilka personliga gränser 
har vi. Vi har en drifthandbok som ger 
riktlinjer men den kan inte fatta beslut åt 
dig. Hur fattar du dina beslut när du ska 
flyga? Det kan vara värt att fundera över.

Att använda olika scenarion när vi övar 
är viktigt för att skapa erfarenhet. Det är 
än mer viktigt för en ny pilot som inte har 
den kunskapen. Att läsa hur piloter fattar 
dåliga beslut via haverirapporter och dra 
egna slutsatser är inte alltid så lätt. Vi får 
bara att de fattat ett beslut och det slutade 
med ett haveri. Varför de hamnade där i 
sitt beslutsfattande får man ofta inte svar 
på. Varför tog du beslut att inte tanka, 
eller varför kontrollerade du inte vädret. 
Saker som vi vet att vi ska göra men som 
av någon anledning hoppades över. 

UTVECKLA FLYGTRÄNINGEN 
I VÅRA GRUPPER

Att som flyglärare försöka ge våra elever 
lite till genom att använda olika scenarion 
i vår utbildning är en del som behöver ut-
vecklas. För varför ska vi träna stall för? 
Vi ska ju inte flyga så att stallvarnaren 
tjuter. Därför att piloter hamnar i situa-
tioner man inte räknar med! 

Många olyckor med stall och vikning 
sker i startögonblicket med full effekt inte 
i landningsfasen. När vi tränar stall så gör 
vi det med tomgång och utan klaff. Det 
är ju inte i närheten av en situation som 
de flesta olyckor sker. Vi tränar ibland på 
fel saker och där måste vi bli bättre. Hitta 
scenarion för uppdrag eller bara flygträ-
ning men gör det så att du utvecklas. Ta 
hjälp av en flyglärare inom FFK för att få 
tips på scenarion.

Några exempel på träning kan vara 
att träna nödförfarande där motorn inte 
stannar men att det kanske börjar ryka i 
kabinen. Vad gör jag? Vad står det i vår 
flyghandbok? Hur rekar jag en nödland-
ningsplats från luften? 

Ett flygplan som flyger i 97 knop rör 

sig c:a 50 m per sekund. Det gör att när 
du ska avgöra om ett fält är landningsbart 
kan du räkna hur många sekunder det tar 
att flyga förbi det. Behöver du 500 m bana 
så tar det 10 sekunder att flyga över fältet. 
Tar det 7 sekunder så är fältet inte bra för 
dig och ditt flygplan. Finns det diken eller 
kraftledningar på fältet. Detta kan vara en 
del för HV gruppen att träna för att också 
hitta omgrupperingsplatser i terrängen.

Vad vi än gör i våra flyggrupper så skapa 
övningar som ger något. Där ni utvecklas 
som flyggrupp. Bli bra på det ni ska göra! 
Är det att övervaka områden så träna på 
det, men lägg gärna till någon form av 
nödträning. Då har man fått erfarenhet till 
den dagen det skulle hända något.

För kom ihåg att det är alltid roligare att 
flyga säkert!

Lars-Göran

Under alla år som jag flugit så pratar vi om 
den mänskliga faktorn och hur vi ska minska 
antalet olyckor i vår flygvärld. Vad vi än gör 
så verkar det som om vi inte riktigt vill lära 
oss. Vi människor vill inte inte förändra oss 
dock så är det en väsentlig del för oss att 
kunna överleva och det har vi gjort men när 
det gäller flyg så är vi lite motvilliga.

Hur kan vi  
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Vi är stolta över att ta ledningen i framtiden 
för grön luftfart, säger Espen Høiby, VD för 
OSM Aviation Group. Det här är den största 
beställningen av elektriska flygplan hittills.

 
Det är en spännande framtid som vi har 
framför oss inom flygvärlden där miljö är 
en viktig faktor att hantera. Övergången 
från vanliga konventionella motorer till 
andra alternativ går långsamt även om det 
på senare år har gjorts en del kliv. Det finns 
många tvivlare på elektriska alternativ med 
all rätt, men det finns också entusiaster och 
visionärer som ser möjligheter.

OSM Aviation Academy har lagt en or-
der på Eflyer 2. Marcus Lindblom som är 
skolchef i Västerås säger till Västerås tid-
ning är att det är två viktiga aspekter:
1 - Miljön 
2 - Ekonomi

Tittar vi på ekonomin så kostar idag en 
timme i en C172 omkring 1500 kr i drifts-

OSM Aviation Academy har beställt 60 elek-
triska flygplan från Colorado-baserade flyg-
planstillverkare Bye Aerospace. Dessa kommer 
att användas för träning vid OSM Aviation 
Academy Flight Training Center för att utbilda 
piloter för framtiden på hållbara vingar.

kostnader per timme varav c:a 875 kr är 
rena drivmedelskostnader. För ett elflyg-
plan som eFlyer2 from Bye Aerospace är 
drivmedelskostnaden omkring 30-40 kr 
per timme. Övrig servicekostnad är också 
lägre. För vår flygskola eller FFK som fly-
ger upp till 10 000 timmar per år är det 
ansenlig summa vi pratar om. 

Då återkommer vi till miljön där vi kan 
se direkt besparingar i koldioxid då vi inte 
förbränner något bränsle. Kan man dess-
utom ha solpaneler eller annan ”grön el” 
som ger el till flygplanen har vi en riktig 
win-win situation. 

Elmotorn är också tystare så bullret 
minskar vilket också ger en bättre arbets-
miljö för både elever och lärare. Det lär 
ge flyget mindre klagomål på buller och 
alla blir glada.

Eflyer som tidigare kallade sig Sunflyer 
har bra prestanda som kan passa många 
flygklubbar också.  En aktionstid på tre 
och en halv timme eller en maxfart på 135 
knop är siffror som imponerar. Vi kan vara 
2 vuxna personer på 90 kg och ha 20 kg 
bagage med oss. Många flygningar är på en 
timme vilket gör att den skulle kunna vara 
ett bra alternativ för många.

Det är också lättare att göra vikt och 
balansberäkningar. Då bränslet väger lika 
mycket hela tiden så blir det aldrig en 

kompromiss mellan bränsle och vikt. Själ-
va flygtiden blir noggrannare än de bräns-
lemätare vi har idag kan ge oss. 

Som lärare ser jag med spänning fram 
mot att få börja utbilda i framtidens flyg-
plan. Det behövs dock en förbättrad infra-
struktur för att vi ska kunna ha elflygplan 
i framtiden men nu är vi starten och OSM 
aviation academy är en del av den framtida 
utvecklingen av flyget.

Lars-Göran Johansson
 

 
General characteristics från AVweb
• Crew: one
• Capacity: one passenger
• Wingspan: 38 ft (12 m)
• Wing area: 129 sq ft (12.0 m2)
• Empty weight: 1,460 lb (662 kg)
• Gross weight: 1,900 lb (862 kg)
• Powerplant: 1 × Siemens SP70D[22] 
 electric motor with up to six lithium-
 ion battery packs, 115 hp (86 kW)
• Propellers: 2-bladed composite Perfor-
 mance
• Maximum speed: 135 kn (155 mph; 
 250 km/h)
• Endurance: 3.5 hours
• Maximum glide ratio: 20.6:1
• Rate of climb: 1,050 ft/min (5.3 m/s)

 

OSM Aviation Academy satsar på grön framtid

FRIVILLIGA  
FÖRSVARSORGANISATIONER
Sammanlagt finns det i Sverige 18 stycken frivilliga försvarsorganisationer som lyder 
under Förordningen (1994:524) för frivillig försvarsverksamhet. Frivilliga flygkåren är 
en av dom - men vilka är dom andra? 

Genom en artikelserie i FFK-Nytt får dom frivilliga försvarsorganisationerna presentera 
sig själva. Det kommer presenteras två organisationer per tidningsnummer. 

Gemensamt för organisationerna är att vi rekryterar och utbildar frivilliga för en mängd 
olika uppgifter och specialistbefattningar för totalförsvaret – dvs det militära försvaret 
och civila försvaret. Vad vi skall träna på och vilka uppgifter vi skall utföra utgår från 
behoven hos ansvariga aktörer, dvs för det militära försvaret av Försvarsmaktens behov, 
för krisberedskapen och det civila försvaret av behoven hos myndigheter, länsstyrelser, 
landsting och kommuner som ansvarar för olika delar av dessa områden. 

Tillsammans utgör dessa frivilligorganisationer en stark kraft och resurs i samhället. FFK 
är en del av en unik verksamhet som idag består av ca 350 000 engagerade medlemmar.  

Organisationerna svarar för försvarsupplysning, folkförankring och personalförsörjning 
till civila myndigheter och Försvarsmakten. Mer information om dom frivilliga försvars-
organisationerna kan du finna på t.ex. www.msb.se, www.forsvarsmakten.se, www.frivil-
ligutbildning.se.

Många gånger korsas organisationernas vägar och då kan vi samverka samt stärka var-
andra. Tillsammans blir vi helt enkelt ännu starkare.  
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RÖDA KORSET
Svenska Röda Korset grundades år 1865. 
Vårt arbete utgår från de sju grundprinciper 
som är gemensamma för hela rödakors- och 
rödahalvmånerörelsen: humanitet, opar-
tiskhet, neutralitet, självständighet, frivillig-
het, enhet och universalitet.

Organisationen leds av styrelseordförande 
Margareta Wahlström och generalsekrete-
rare Martin Ärnlöv.

Svenska Röda Korset har över 800 lokala rö-
dakorskretsar och 300 second hand-butiker 
runt om i landet. Våra kontor finns i Stock-
holm, Göteborg, Malmö och Umeå. Svenska 
Röda Korset driver även sex behandlingscen-
ter för krigsskadade och torterade, i Stock-
holm, Malmö, Göteborg, Skövde, Uppsala 
och Skellefteå och en folkhögskola i Skär-
holmen, Stockholm.

Svenska Röda Korset har 133 500 medlem-
mar (december 2018).

Tjänsteperson i beredskap (TiB) nås på tele-
fonnummer 08-452 4650.

Som nationell rödakorsförening har Svens-
ka Röda Korset en stödjande funktion till 
myndigheterna inom det humanitära om-
rådet. Denna särskilda ställning grundas 
på internationell humanitär rätt, nationell 
lagstiftning och beslut fattade av interna-
tionella rödakors- och rödahalvmånerörel-
sen. Den stödjande rollen och vår särskilda 
ställning i internationell och nationell rätt 

skiljer oss från andra frivilligorganisationer 
och innebär bland annat specifika uppdrag 
under kris och väpnad konflikt.

Svenska Röda Korset har lång erfaren-
het av att agera i kris, såväl internationellt 
som i Sverige. De senaste åren har vi bland 
annat agerat vid branden i Västmanland 
2014, under flyktingmottagandet hösten 
2015, vid attentatet på Drottninggatan 

7 april 2017 och under skogsbränderna 
sommaren 2018. Då fick vi också uppdra-
get från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) att samordna spon-
tanfrivilliga som på olika sätt ville hjälpa 
till. I kris kan våra frivilliga bland annat 
bidra med första hjälpen, krisstöd, frivil-
ligsamordning och behovsbedömning.

Svenska Röda Korset har flera uppdrag 

Svenska Röda Korset är en del av den världsomspännande rödakors- och rödahalvmånerörelsen. 
Vårt uppdrag är, och har sedan grundandet för över 150 år sedan varit, att förhindra och lindra 
mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa respekten för varje människas värdighet.

i svensk lagstiftning, som tydliggör vår roll 
i händelse av höjd beredskap. Bland annat 
ska Svenska Röda Korset i händelse av krig 
driva nationella upplysningsbyrån (NUB) 
– dvs. registrera och rapportera dödade i 
strid, krigsfångar och civila av annan na-
tionalitet som med anledning av en kon-
flikt hålls internerade av Sverige. Vidare 
har Svenska Röda Korset ett utpekat an-
svar inom civilbefolkningens skydd i krig.

Historiskt har vi varit ansvariga för att 
utbilda hemvärnssjukvårdare och för att re-
krytera och utbilda samariter för vård i hem-
met, om sjukhus skulle behöva evakueras.

På senare tid har Svenska Röda Korset 
påbörjat en översyn av vår roll inom total-
försvaret, exempelvis vilka uppgifter vi ska 
ha i det moderna befolkningsskyddet. 

Svenska Röda Korsets målsättning är 
att år 2025 ha 20 000 volontärer som kan 
agera vid samhällsstörningar. Dessa volon-
tärer ska ha grundläggande utbildning i 
första hjälpen, krisstöd och folkrätt.
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Insatsingenjörernas 
riksförbund IIR
Verksamheten startade: 2008 (Flygfältsin-
genjörerna 1960)

Förbundsordförande:-Hans Olenäs

Huvudsäte: Stockholm

Medlemmar: 400 stycken

Våra uppgifter för Försvarsmakten och  
MSB är att bygga, planera och drifta infra-
struktur under kris och krig.

IIR har under de senaste 5 åren haft en 
stor internationell medverkan för försvars-
makten gällande planering och projekte-
ring inför utlandsmissioner men har även 

haft uppgifter som infra officer i Afgha-
nistan och Mali, den civila sidan har haft 
uppgifter för MSB i Jordanien och Tchad 
och det har i huvudsak varit att stödja det 
FN ledda UNHCR.

För att kunna klara av våra tekniska 
uppgifter för totalförsvaret så bygger det på 

Insatsingenjörernas riksförbund IIR

IIR härstammar från Flygfätsingenjörerna som var den verksamhet inom Försvarsmakten som 
byggde och underhöll flygbaser under kris och krig. IIR bildades 2008 för att kunna erbjuda sin 
kompetens till hela totalförsvaret och är i huvudsak en förening för tekniker och då med någon 
inriktning mot infrastruktur.

att våra medlemmar till vardags har någon 
befattning inom teknikyrke inom produk-
tion eller administration och kan omgå-
ende ställa om till sin befattning inom IIR, 
för att upprätthålla den militära delen av 
uppgiften så har IIR en gedigen utbild-
ningsplan som anpassas till våra uppgifter.

IIR har idag befattningar som fält-
arbetsbefäl inom både hemvärnet och 
Försvarsmakten och kommer att behöva 
rekrytera kraftigt de närmsta åren för att 
möta de behov som Försvarsmakten ställer 
som krav till IIR.

Försvarsmakten kommer att förstärka 
sin kompetens inom flygbasverksamheten 
och då kommer vårt arv väl till pass där 
vi fortfarande har en hög kompetens både 
för planering men även att bemanna be-
fattning som flygfältsingenjör på våra flyg-
baser nationellt.

IIR har också fördjupat sitt samarbete 
med MSB för att kunna ställa upp med vår 
kompetens för den civila delen av totalför-
svaret och då gäller det i huvudsak att vara 
beredda på att medverka vid kommande 
nationella kriser men även om det finns 
behov att medverka internationellt.

IIR har i dagsläget ingen ungdoms-
verksamhet men eftersom behovet av vår 
kompetens ökar så kan detta vara en god 

rekryteringsbas för att behålla återväxten 
inom vår tekniska verksamhet.

Eftersom mycket av vår verksamhet 
bygger på planering och beräkningar så ser 
vi att våra medlemmar är aktiva långt upp 
i ålderskalan och det är ett gott stöd för de 
yngre medlemmarna.

Framtiden ser god ut och vår utmaning 
är att hitta nya hungriga IIR som kan hjäl-
pa till i totalförsvaret både nationellt och 
internationellt.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR FRIVILLIGA FLYGKÅREN 2018
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ORG.NR 802013-7306, ÅR  2018

STYRELSENS RAPPORT ÖVER VERKSAMHETEN 2018
FFK LEDNING
Organisationens högsta beslutande organ 
är riksstämman. Senaste riksstämma av-
hölls i Västerås den 19-20 maj 2018 . 

KÅRSTYRELSE  

Styrelsens sammansättning efter riksstäm-
man 2018-05-20. 

Lennart Myhlback, Ordförande

Ordinarie ledamöter                      
Tommy Wirén, vice ordförande
Eva Lisskar-Dahlgren
Ann-Sophie Tersmeden
Stefan Nieminen
Magnus Falk
Magnus Träff
Bengt Torsek
Isak Bengtsson, ordförande YP
Thomas Alexandersson, kårchef (2018-01-01)
Fredrik Brandel, adjungerad med fokus på 
juridiska frågor/AOPA
Roger Axelsson, adjungerad i kvalitetsfrågor
Hans Jörnén, adjungerad flygchef
Peter Lovén, adjungerad AB-län

Suppleanter
Peter Falk
Fredrik Wengelin
Jan-Olof Andersson
Hans Gerremo
Sven-Åke Roos
Lars Sundlöf
Richard Jovanovic
Kevin Andersson Linder, vice ordf. YP

Revisorer                                            
Patrik Zettergren (Auktoriserad revisor, 
Revisionsbyrån Fyrtornet), Bjarne Lund-
holm (föreningsrevisor), Tommie Rasmus-
son (föreningsrevisor suppleant). 

Under verksamhetsåret har styrelsen hål-
lit fyra sammanträden. I samband med 
styrelsemötet i november fick styrelsens 
medlemmar utbildning i informationspå-
verkan genom föreläsningen: Medborger-
lig motståndskraft. Föreläsningen genom-
fördes i regi av Försvarsutbildarna. 

KÅRSTABEN 

Anställd personal vid årsskiftet, 2018-2019 
Thomas Alexandersson (kårchef ), Daniel Jansson, (stf kårchef och FM-ansvarig), Hans 
Jörnén (flygchef ), Marita Collander (ekonomichef ), och Helene de Mander (medlem-
mar), Natalia Grudzinska, (flygrapporter), Jenny Lindgren (kurssamordnare), Jessica 
Tingström (ekonomiassistent) och Staffan Eriksson (tf. YP ansvarig)

Konsulter/timanställda 
Tommy Wirén (projektl. krisberedskapsflyget), Roger Axelsson (kvalitetschef, samord-
ning skogsbrandsbevakning), Peter Krüger (FFK-nytt) och Sandra Häggander (FFK-
Nytt), Per Göran Hogbäck (Safety Manager/Compliance Monitoring Manager och 
redaktör nya manualer).   

Flyglärare 
Björn Ahlren, Bengt André, Anders Bergqvist, Sven Brejding, Lars-Erik Eriksson, 
Anders Gröndahl, Martin Ingfeldt, Lars-Göran Johansson, Ulf Hansson, Stig Huss, 
Kjell-Åke Johnsson, Mats Jerpander, Hans Jörnén, Tomas Kraft, Arne Nylén, Curt Ols-
son, Peter Privér, Gunnar Pettersson, Roland Ratama-Thein, Sven-Åke Roos, Christer 
Siverud, Pär Svensson och Tomas Ädling.

UPPGIFTER OCH VERKSAMHET 
ALLMÄNT
Under 2018 har styrelsen fortsatt arbetet med att anpassa verk-
samheten till samhällsutvecklingen. Flyginsatsgrupper, FIG, finns 
i samtliga län med inriktningen att: 

FFK ska vidmakthålla den operativa förmågan och kapaciteten ge-
nom Flyginsatsgrupper utifrån den riskbild som finns idag, för att 
stödja samhället vid extraordinära händelser och göra insatser för att 
skydda och rädda människoliv.

FFK har påbörjat arbetet med att anpassa verksamheten till civilt 
försvar med de resurser man har idag. FFK har under året deltagit 
i möten, konferenser och workshops arrangerade av både MSB 
och Försvarsmakten för att bygga en grund för FFK:s uppgifter 
inom totalförsvaret. Lokala nätverk mellan FFK och samverkan-
de myndigheter och organ är viktigt och däri ingår även andra 
frivilliga försvarsorganisationer.

Försvarsmaktens verksamhet förändras löpande och FFK har 
följt utvecklingen och anpassat verksamheten för de nya krav som 
ställs. Det största arbetet ligger i att rekrytera nya piloter och sam-
tidigt vidmakthålla den operativa förmåga vi har i våra flyggrupper. 

Under 2018 har FFK i utbildnings-, övnings- och insatsverk-
samhet, producerat 11 300 timmar flygtimmar jämfört med 7786 
flygtimmar 2017. Den stora ökningen beror till på omfattningen 
av brandflyget. Brandflyget har under 2018 producerat 5300 tim-
mar under 2018 jämfört med endast 1018 timmar under 2017. 

ORGANISATION
Organisationen har två aktiva delar. En del för det civila samhällets 
behov – Krisberedskapsflyg och en del för Försvarsmakten. Den 
senare delen består av Hemvärnsflyg och Sjöinformationsflyg. 

Krisberedskapsflyget är organiserat med en till två flyginsats-
grupper, FIG, i varje län beroende på länets storlek.  I FIG ingår 
avtalsbundna piloter som inom 2 timmar efter larm ska kunna 
utföra olika typer av uppdrag. För rekrytering och ungdomsverk-
samhet finns en resursgrupp, RG, i länen. I länen finns också sär-
skilda grupper för brandflyg och sjöbevakning. Dessa två grupper 
gör också ett stort arbete för samhället.

HV-flyget är organiserat i Hemvärnsflyggrupper där FFK har 
ansvaret att rekrytera 8 medlemmar i varje grupp. I Hemvärnet 
finns även HVUnd-kompanier, (underrättelse kompanier), där 
två flyggrupper bildar en flygtropp. Alla flyggrupper är knutna 
till en bataljon med spridning över landet.

Sjöinformationsgrupperna, SIG, är baserade på 5 platser i Sve-
rige. De består av 8 medlemmar i varje grupp och är totalt 32 per-
soner. Gotland och Blekinge bildar en gemensam grupp. Övriga 
grupper finns i Stockholm, Skåne och Halland.

Antal medlemmar
År   Totalt medlemmar    Kvinnor   Ungdomar 
2018 2648        300    703
2017  2131*         231     405 
2016  2381         297     613 
2015  2347         261     639 
2014  2308         256     516

* Övergången mellan 2017/2018 byttes FFK:s IT-struktur ut från Fi-
leMaker till Pyramid. Därav troligen inte helt överensstämmande siffror. 
 
Av ovanstående 2648 medlemmar, är ca 300 kvinnor. I FIG har flera 
FFK Young pilots utbildats till spanare och ingår nu i flyggrupperna. 
Genomsnittsåldern på en FFK-medlem är strax under 45 år. Länsled-
ningen och medlemmarna i de 23 länsflygavdelningarna lägger ned ett 
stort och omfattande arbete för att vidareutveckla FFK. Den operativa 
verksamheten bedrivs i länsflygavdelningarna.

Län Länsflygchef     Stf länsflygchef   Chefspilot        Stf Chefspilot

AB Christer Dahlgren       Peter Lovén                 Martin Ingfeldt        Fredrik Wengelin  
C      Sune Pettersson         Ulrik Jansson              Magnus Träff          Andreas Andersson     
D      Bengt Torsek             Lars Andersson              Rune Leindahl        Anders Eriksson  
E    Björn Ahlgren            Lennart Persson       Björn Ahlgren         Lennart Persson  
F      Jörgen Hjort               Daniel Sonnerfjord      Pär Svensson         Johan Stråth 
G      Per-Åke Persson         Josef Sagadin       Anders Gröndahl       Sebastian Willstedt                
H      Hans Gerremo             Anders Thulin              Christer Siverud      Peter Winqwist  
I       Jan Åhlberg               Hans Karlsson             Johan Löfström       Mats Ekelund  
K      Torsten Norberg           Ingemar Olofsson        Christopher Carlander  Åke Bergvall  
LM    Peter Falk           Bengt Olle Nilsson         Mats Jerpander        Ulf Hansson  
N      Björn Blommegård       Jan-Olof Andersson    Svante Andersen      Ingmar Andersson 
O      Göran Åhlin               Magnus Falck              Magnus Falck           Karl-Johan Kritz  
P      Antonius Vialle             Eiwy Isaksen                Simon Carlsson      Leif Gustafsson  
R      Nilsmartin Karlsson     Leif Lindelöw               Leif Lindelöw           vakant  
S      Göran Arvidsson          Daniel Jansson              Fredrik Brasar          Benny Öhqvist 
T      Per Lindsten              Stig Holm                        Anders Bergqvist     Kalle Kovacs   
U      Michael Björnbäck     Lars Svensson            Bo Johnson           Stefan Lindh 
W     Magnus Andersson     Roland Olsson            Ingemar Brottare      Mats Olsson  
X      Richard Jovanovic      Anders Hellström         Stig Huss                 vakant                                    
Y      Lars Sundlöf                Ulf Lundgren               Kjell Lilja                   vakant 
Z      Sven-Åke Roos            Tom Brantheim           Kjell-Åke Jonsson     Ivan Myhr  
AC   Klas-Göran Berg        Ulf Ericsson                   Sören Bergmark      Ivan Forsman                         
BD   Ivan Rosenling          vakant                  Gunnar Pettersson      vakant

LEDNINGSFUNKTIONÄRER I LÄNEN
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Tillgången till flygplan för FFK:s utbild-
nings-, övnings- och uppdragsverksamhet 
har inte förändrats nämnvärt mot tidigare 
år. I bilaga 2 i dom Flygsäkerhetsmässiga 
villkoren krävs att alla flygplan som används 
i verksamheten ska ha teknisk service och 
underhåll i en så kallad kontrollerad miljö. 
Flygplan betecknade som röda får inte an-
vändas i verksamheten då de inte har kom-
plett och/eller uppdaterade dokument som 
FFK kräver. Se www.ffk.se/flygplanslistan.

För lån av flygmaskiner har FFK i hu-
vudsak avtal med flygklubbarna men även 
med ett antal privata flygplansägare. FFK 
kan få tillgång till drygt 200 flygplan varav 
c:a 130 löpande kan användas i insatser för 
samhället. Andelen flygplan som kan an-
vändas för alla typer av uppdrag har under 
året sjunkit något. FFK har i vissa områden 
problem att finna flygplan som uppfyller 
kraven för uppdragsflyg. Det minskande 
antalet serviceorganisationer och verkstäder 
som finns tillgängliga i Sverige har stor på-
verkan på tillgången på flygplan. Trenden 
är nedåtgående. I samband med den torra 
sommaren 2018 genomfördes ett enastå-
ende arbete med den tekniska servicen för 
att hålla skogsbrandsbevakningen i luften. 

Län   Antal fpl
AB  Stockholm  20
AC  Västerbotten     5
BD  Norrbotten  9
C  Uppsala   10
D  Södermanland     6
E  Östergötland  6
F  Jönköping  5
G  Kronoberg   6
H  Kalmar  5
I  Gotland  4
K  Blekinge  4
LM  Skåne  19
N  Halland  8
O  Västra Götaland 12
P  Älvsborg  9
R  Skaraborg  7
S  Värmland  4
T  Örebro  4
U  Västmanland  14
W  Dalarna  10
X  Gävleborg  4
Y  Västernorrland     2
Z  Jämtland  7
Totalt   203

Avtalade flygplan i verksamheten

UPPDRAGET FRÅN MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP, MSB, FÖR PERSONAL I 
KRISBEREDSKAPSFLYGET, FIG-GRUPPER 
FFK får årligen utbildningsuppdrag för att kunna bibehålla en fungerande Flyginsatsre-
surs samt för att utbilda nya piloter i verksamheten. 

Under 2018 genomfördes inga grundkurser i lågflyg på grund av att Transportsty-
relsen inte längre tillåter flygning under 500 fot. Ett utredningsarbete pågår med bland 
annat riskanalyser som ska ligga till grund för Transportstyrelsens beslut om underskri-
dande av lägsta höjd ska tillåtas framöver.

Vi har också utbildat fler piloter i UWE då vi samkört kursen med grundkursen för att 
hålla nere kostnaderna. På samma sätt har vi gjort med Foto & Bildhantering och TBOS.

I länen övas piloterna på de uppdrag som ska utföras. Varje enskild pilot ska göra en 
årlig periodisk flygträning, FFK-PFT. 322 piloter utförde denna träning under 2018. 
FFK-PFT ingår vid intern flygutbildning som ex grundkurs flyg eller HV-span m.fl.

Samkörning med olika kurser och några inställda kurser på grund av dåligt väder 
har gjort att vi inte har förbrukat så mycket pengar som planerat och får lämna tillbaka 
medel till MSB. I sin helhet har vi dock uppnått utbildningsmålet för året.

UPPDRAGET FRÅN FÖRSVARSMAKTEN (FM) FÖR PERSONAL I HEMVÄRNSFLYGGRUPPERNA, FFK-HV 
SAMT FÖR PERSONAL I SJÖINFORMATIONSGRUPPER, FFK-SIG
Kursverksamheten för Försvarsmakten har fungerat bra. Alla kurser har dock inte genom-
förts med fullt deltagarantal, på grund av att elever inte kunnat få ledigt från sina arbeten. 
Majoriteten av piloterna har genomfört en FFK-PFT, periodisk flygträning, antingen 
under en HV kurs eller under annan kurs där FFK-PFT ingår.

Uppdraget från Försvarsmakten för den krigsplacerade personalen inom Hemvärnet 
har varit att rekrytera och utbilda efterfrågat antal krigsplacerade piloter i landet. Vid 
årets slut fanns 278 befattningar för krigsplacering inom FFK-HV. Totalt finns 266 per-
soner i HV-flygorganisationen med endera ett frivilligavtal eller utbildningsavtal, 10 av 
dessa är kvinnor. 

Rekryteringen till HV har gått lite sämre under 2018 än då antalet HV-avtal markant 
har ökat tidigare år. Fortfarande finns vakanser i vissa områden. I Hemvärnets underrät-
telsekompanier ingår 14 av FFK:s 34 flyggrupper. FFK tillför Försvarsmakten en viktig 
flygande resurs för underrättelseinhämtning genom våra flyggrupper.

På SIG-sidan så har majoriteten av utbildning skett genom repetitionsutbildning. Vi 
har haft en sparsam grundutbildningsverksamhet då piloterna redan genomfört den. De 
olika SIG-grupperna styrs av respektive sjöinformationspluton i Göteborg och Muskö. 
Sjöinformationsgrupperna hade under 2018 94% uppfyllnad.

På ungdomssidan har utfallet varit mycket bra. Vi har genomfört 4st grundkurser, 2st 
fortsättningskurser, samt 1 spaningskurs + 1 spaningskurs eftersom fjolårets kurs blev 
inställd på grund av dåligt väder. Läger har genomförts vid F21 (Luleå) och Helikop-
terflottiljen (Linköping). Deltagarantalet till årets läger har varit godkänt trots inkomna 
återbud med kort varsel.

UTBILDNING OCH ÖVNINGAR 
Samarbetet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, an-
dra myndigheter och samhällsorgan, med ansvar för den svenska krisberedskapen, är 
mycket gott. Detta har underlättat för FFK att uppnå uppställda mål. FFK har i stort 
sett kunnat genomföra den utbildnings- och övningsverksamhet som myndigheterna 
har beställt. Övningsverksamhet bedrivs i länsflygavdelningarna. FIG har fått medel för 
c:a 3 timmars flygövningsverksamhet per pilot från MSB. HV-piloterna har 8 timmars 
flygövning per pilot som betalas av FM.

För personalen i FFK-HV har den icke flygoperativa utbildningen skett vid hem-
värnsförbanden inom respektive utbildningsgrupp. FFK-PFT-systemet gör att alla pilo-
ter i flyggrupperna årligen får träna bland annat precisionsnavigering med lärare. Detta 
höjer flygsäkerheten ytterligare och kompetensen hos våra piloter förbättras. 

Årets regionala samverkansutbildning, RSU, ägde rum på Mora flygplats. Besättningar 
från 8 länsflygavdelningar med sammanlagt 31 piloter deltog och övade: 

   1. Störning och skador på kraftledningar. 
   2. Avbrott och skador på järnvägar. 
   3. Lokalisering av pågående kopparstölder längs järnvägar
   4. Störning och skador på vägar. 
   5. Ledning av bandvagnar till skadeplats. 
   6. Insats med kommunal räddningstjänst.
   7. Informationsöverföring till länsstyrelsen vid översvämningar
   8. Sändning av digitala bilder från flygplan till ledningsorgan med utrustningen 
 TBOS

Samverkan skedde med Svenska Kraftnät som ställde upp med ett MOLOS fordon, (mo-
bilt-lednings-och sambandsfordon). I övningen deltog även Trafikverket, Länsstyrelsen i 
Dalarnas län samt räddningstjänsten i Mora. Dessutom deltog frivilligorganisationerna, 
FRO (Frivilliga Radio Organisationen), Bilkåren och FAK (Frivilliga Automobilkåren). 

Repetitionsutbildningen för både de civila och militära delarna inom FFK har be-
drivits på lokal nivå i länen. Utfallet av dessa utbildningar är bra och ledningspersona-
len i länen har genomfört väl förberedda och meningsfulla övningar. Samarbetet med 
Försvarsmakten, MSB och övriga uppdragsgivande myndigheter har varit ömsesidigt 
givande inte minst inom insatsverksamheten. Trafikverket är den myndighet som nyttjat 
FFK mest för insatser via funktionen tjänsteman i beredskap (TiB), vid exempelvis stor-
mar och översvämningar.

Sammanfattningsvis kan styrelsen konstatera att verksamheterna Hemvärnsflyg, SIG 
och Krisberedskapsflyget är av hög klass och uppfyller väl de krav och mål som ställs på 
organisationen.

UTVECKLINGSPROJEKT
Strategigrupp FFK 2.0
Under året bildades en arbetsgrupp ur sty-
relsen med inriktning på att arbeta med 
långsiktiga perspektiv för verksamheten. 
Det pågår ett stort arbete inom totalför-
svaret att bygga ett robust totalförsvar och 
samhälle för kris, och ytterst krig. Det sker 
ett stort återtagande på många fronter. 
Under 2018 erhöll FFK medel från MSB 
för en rad olika projekt. Med anledning av 
den stora förändringsprocessen som FFK 
genomgått under 2018 fanns endast kapa-
citet för deltagande inom några av projek-
ten. Krisberedskapsveckan i maj 2018 ge-
nomförde ett fåtal län aktiviteter. Ett annat 
projekt som FFK deltog i var Långsiktig 
strategisk planering. Det bestod av 3 semi-
narier och 3 st. tvådagars internat. Delta-
gare från samtliga 18 frivilliga försvarsor-
ganisationer samverkade, diskuterade, fick 
utbildning i frågor rörande totalförsvaret. 
Delegater från en mängd organisationer 
och myndigheter som är kopplade till oli-
ka delar inom totalförsvaret deltog. 

Ett resultat av det projektet är bildandet 
av FFKs strategigrupp. Gruppens arbete 
skall utmynna i tydligare inriktningar och 
perspektiv på lång sikt som t.ex. 3 års- 8 
års, 15-års sikt. 

Flyginsatsgrupper
Flyginsatsgrupperna fortsätter att utveck-
las och anpassas till de nya behov som 
samhället har. Under året har grund-, re-
petitions- och kompletteringsutbildningar 
genomförts för att kunna utveckla insats-
förmågan för civilt försvar.

I övrigt tränar grupperna regelbundet 
med dokumentations- och rapporterings-
systemet, TBOS, och annan utrustning.

Sjöräddning
Sjöfartsverket samverkar med FFK för att 
utveckla och kvalitetssäkra FFK som en 
kompletterande resurs inom sjöräddning 
för insatser vid extraordinära händelser 
och olyckor. 

Kontroll av kraftledningar
Svenska Kraftnät har ett samarbetsavtal 
med FFK som gäller tills vidare. Detta 
innebär att FFK ska utbilda och vidmakt-
hålla en spaningsresurs med specialkompe-
tens för att bistå de svenska elkraftsleveran-
törerna efter svårare väderstörningar när de 
normala spaningsresurserna inte räcker till.
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Strålningsmätning från luften
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och FFK fortsätter samarbetet. 
Under året har en teorikurs i strålningsmätning från flygplan ge-
nomförts med piloter från samtliga kärnkraftslän. SSM har ett 
stort behov av den resurs som FFK kan tillföra denna del av kris-
beredskapen. 

Kontroll av vägar och järnvägar
Trafikverket och FFK vidareutvecklar sin samverkan för att för-
medla information vid insatser. Löpande kontakter och deltagan-
de i RSU (regional samverkansutbildning) ger en bra grund för 
att utveckla verksamheten. FFK har deltagit i planeringsmöten 
med Trafikverket för att förbättra samverkan mellan organisatio-
nerna. FFK har ett samarbetsavtal med Trafikverket.

Överföring av lägesbild
FFK har utvecklat och är ägare av ett system för överföring av 
realtidsbilder från flygplan till en webbserver. Systemet kallas 
TBOS, Ta Bild Och Sänd. Möjligheten att ge ledningsfunktioner 
realtidsbilder underlättar både operativ ledning och strategiska 
beslut i samband med extraordinära händelser och större olyckor. 
Under året har TBOS utvecklats och användningen förenklats. 
Landsomfattande utbildning och träning av piloter i systemet har 
gjorts under året.

FFK svarar för drift av webbservern och kan som administra-
tivt ansvarig för servern leverera bilder till de myndigheter som 
har behov.

Samband
Trafikverket har under året tilldelat FFK ytterligare Rakelter-

minaler som lån. Målet är att varje länsflygavdelning ska ha två 
terminaler och Kårstaben ett antal för central utbildning. 

FFK betalar Trafikverket en mindre avgift för detta. Tillgången 
till egna RAKEL medför att FFK snabbt kan verka vid en insats. 
Terminalerna kopplas in i flygplanens interna kommunikation 
via en blåtandskoppling och systemet fungerar bra.

KVALITETSARBETE/FLYGSÄKERHET 
För att säkerställa och utveckla flygsäkerheten i verksamheten krävs 
ett väl fungerande kvalitetssystem för hela organisationen. FFK har 
en kvalitetsansvarig, adjungerad i styrelsen. Internrevisioner och lik-
nande aktiviteter har bedrivits såväl på Kårstaben som ute i länen. 

Sedan 2018 finns en Safety Manager och tillika Compliance 
Monitoring Manager kopplad på konsultbasis till verksamheten 
enligt kraven i dom Flygsäkerhetsmässiga villkoren. Arbete med att 
utveckla ett nytt manualsystem enligt ORO.MLR (EASA förord-
ningen 965/2012) har bedrivits under årets sista del. Detta arbete 
beräknas vara klart under 2019. 

Ett rapporteringssystem över piloternas flygtid och utbildnings-
status används för att följa upp att piloter har behörighet att verka 
som piloter under året. Att sända in uppgifter är en förutsättning 
för att få delta i övningar eller i uppdrag. I kårstabens administrativa 
system följs kontinuerligt upp vem som flugit respektive uppdrag 
och med vilket flygplan.

För att uppfylla de krav som dom Flyg-
säkerhetsmässiga villkoren ställer på verk-
samheten genomförs årligen FFK-PFT (Pe-
riodisk Flygträning) med dom avtalsbunda 
piloterna. Dessa genomförs av - FFK flyg-
chef - godkända FI (Flyglärare) eller av flyg-
chefen godkända CRI (klassinstruktörer). 

Under året har 1530 flygtimmar kom-
pletterande utbildning av piloter samt kon-
trollflygningar genomförts centralt. Dessut-
om har länen genomfört 1558 flygtimmar 
under övningar i samverkan med myn-
digheter och internt. För att kvalitetssäkra 
pilotkompetensen genomförs det centrala 
kurser för områdena: Eftersök, inspektions-
flygning, skogsbrandsbevakning, spanings-
flyg och övervakning. 

För att vidmakthålla flyglärarnas kun-
skap hålls varje år ett flyglärarseminarium. 
På detta sätt kan FFK kvalitetssäkra alla om-
fattande utbildningar som FFK:s lärarkår 
utför i hela landet. En annan viktig perso-
nalgrupp för flygsäkerheten är FFKs kvali-
ficerade CPIL (chefspiloter)  i länen. Dessa 
deltar årligen i ett flygsäkerhetsseminarium 
för att bli uppdaterade om nya regler och 
för att få ökad förståelsen för de risker vi 
utsätts för.

Under året har FFK fått ett nytt regelverk 
och i samband med detta uppdaterat manu-
aler och drifthandböcker för förtydliganden 
av regler och anvisningar. 

ÖVNINGS- OCH INSATSVERKSAMHETEN FÖR UT-
VECKLING AV SYSTEM OCH PILOTER 
FFK bedriver insatsverksamheten baserat 
på tillstånd från Transportstyrelsen. Grun-
den för denna verksamhet är att träna 
besättningarna i verklighetstrogna situa-
tioner för att klara insatser när samhället 
behöver stöd vid extra ordinära händelser 
och stora olyckor. Berörda myndigheter 
informeras kontinuerligt om FFK:s kom-
petensområden för insatsverksamheten

Insatsverksamheten bygger på utbild-
ningsuppdrag från civila myndigheter och 
Försvarsmakten. Insatsverksamheten base-
ras på avtal eller annan överenskommelse 
med civila myndigheter eller Försvars-
makten för att FFK med ideella resurser 
(piloter och flygplan) ska upprätthålla ett 
insatsberett flyg i samhällets krisberedskap. 

FFK tillämpar olika kontrollsystem vid 
genomförandet av all flygverksamhet för 
att minimera riskerna för tillbud eller ha-

verier. Allt flyg registreras centralt beträffande besättning, flygplan, uppdragets art, faktu-
rerad kostnad samt utbetald ersättning för flygplanshyra.

FFK:s tillstånd för verksamheten utgör en viktig ram. En vältrimmad ledningsperso-
nal i länsflygavdelningarna är en förutsättning för att tillståndets regelverk uppfylls och 
ledningspersonalen är ett viktigt stöd för den enskilde piloten. 

FFK:S INSATSER FÖR SAMHÄLLET VID ALLVARLIGA HÄNDELSER UNDER 2018
Varje länsflygavdelnings flyginsatsgrupp har ett journummer dit myndigheter kan 
ringa för att begära hjälp. Journumret går till jourhavande pilot som har till uppgift att 
starta den flyginsats som myndigheten begär. Målet är att ett flygplan med två mans be-
sättning ska kunna vara i luften inom ca 2 timmar efter ett larm. Olika förutsättningar 
som tillgång till flygplan, väder, m.m. kan dock förlänga utryckningstiden. 
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FFK har en funktion, TIB (tjänsteman i 
beredskap). TIB kan nås på telefonnum-
mer: 0155-212000 dygnet runt och är en 
förstärkning av FFK:s operativa insats-
möjligheter.

Sjöövervakningsgrupperna utför upp-
dragsflyg längs våra kuster för att stödja 
samhället med att skapa en lägesbild. FFK 
har även deltagit i SAR-uppdrag. Under 
den torra och varma sommaren 2018 ge-
nomfördes ett enastående jobb i länen där 
FFK har avtal om skogsbrandsbevakning-
en. Nästan 5400 timmar övervakning 
från luften fördelade på 17 slingor. FFK 
har rapporterat och medverkat vid 334 st. 
bränder. Länsflygavdelningarna, medle-
marna och den tekniska serviceapparaten 
har genomfört ett enormt bra arbete och 
man har löst i stort sett alla hinder och 
problem. Skogsbrandsbevakningen inom 
FFK har uppmärksammats med mäng-
der av tidningsartiklar och TV-reportage. 
Insatserna under sommaren har fått stor 
uppskattning från både centrala myn-
digheter, länsstyrelser, skogs- och försäk-
ringsbolag, mfl. 

REGELVERKET 

FFK lyder sedan hösten 2017 under ”Flygsäkerhetsmässiga villkor för Frivilliga Flyg-
kårens flygverksamhet” Uppdatering av villkoren skedde i juni 2018. Villkoren medger 
inte längre underskridande av 500 fot GND utan giltigt tillstånd av Transportstyrelsen. 
För att lösa detta pågår fortsatt under 2018 arbete inom kårstaben för att tillfredsställera 
Transportstyrelsens krav. Dialogen med Transportstyrelsen bedrivs i mycket god anda.

 
UTMANINGAR 
FFK står inför ett antal utmaningar.
• Att marknadsföra vår verksamhet
•  Flygplanstillgången minskar något och flygplansflottan åldras
• Kostnader för att hålla flygplan flygande ökar hela tiden
•  Tillgång till flygplatser minskar   
• Nytt regelverk med nya krav
• Rekrytering av nya piloter    
• Totalförsvarets upprustning (civilt- och militärt försvar)
• Att marknadsföra vår verksamhet
• UAV/RPAS (Unmanned Aerial Vehicle/Remotely Piloted Aircraft System)

FFK:s utmaningar består främst i att få tillgång till flygplan över hela landet. Att kunna 
säkerställa en verksamhet över hela landet kan innebära att vi måste se på nya möjligheter 
och prova nya alternativ. En annan stor utmaning är att behålla de flygplatser som FFK 
opererar från. I bland annat Stockholms län finns idag endast ett fält med hårdgjord 
bana (Norrtälje) för allmänflyget.

Av länets 126 allmänflygplan (både flygmaskiner med FFK-avtal 
och utan avtal) är 100 baserade på gräsfält som under stora delar 
av året på grund av väder inte är användbara. Möjligheterna för 
länsflygavdelningen i AB län att göra snabba insatser är mycket 
små om man inte på förhand kan basera sina flygplan i Norrtälje 
eller Västerås. 

FFK har gjort en utredning om flygplatser i landet som skulle 
kunna utgöra baser inför ett väntat stort oväder. Utredningen har 
lämnats till Näringsdepartementet i samband med att de utreder 
finansiering av regionala flygplatser. FFK:s förslag är att det utpe-
kas ett antal ”krisberedskapsflygplatser” som uppfyller alla krav 
på funktion och service. Dessa flygplatser ska kunna inrättas och 
vara i drift efter ca två dagars förvarning.

Nästa stora utmaning är att få fler att utbilda sig till piloter. 
Antalet aktiva piloter sjunker stadigt och för att vända den tren-
den krävs krafttag. Det ser nu ljusare ut än på flera år då regelverk 
förändras till det positiva vilket kan underlätta för flygklubbarna 
att fatta beslut och våga satsa på framtiden med skolning och nya 
flygplan. Genom Young Pilots skapas ett intresse för flyget och 
därmed en framtid med nya möjligheter.

Med det nya försvarsbeslutet som togs under 2015 har civilt 
försvar blivit aktualiserat igen. En omställning och anpassning av 
FFK:s FIG-grupper kommer att bli nödvändig. Intressant är att 
se vilken roll våra länsstyrelser kommer att ha och vilka krav och 
behov våra myndigheter har på FFK.

FFK är för okänt i samhället i stort. Våra samverkande myn-
digheter känner till oss men en enskild svensk vet inte vad FFK 
är och vad vi gör. För att få gehör för våra behov och att visa vår 
insatskapacitet behöver vi bli mer kända av allmänheten. Under 
2018 har FFK:s hemsida uppdaterats, moderniserats och utveck-
lats. Vidare bedrevs under året ett filmprojekt inriktat mot reklam 
av verksamheten, rekryteringsmaterial, informationsmaterial och 
delvis även utbildningsmaterial.  

Obemannade farkoster, UAV/RPAS, är en möjlighet men ock-
så en risk. En av flera möjligheter för FFK att få nya uppdrag 
och introducera ungdomar i flygets värld utan att de behöver ha 
flygcertifikat. Operativt är dessa farkoster en risk då de flyger på 
samma höjder som vi gör vid olika uppdrag. Genom att vara med 

i utvecklingen av UAV/RPAS kan vi påverka framtidens UAV/
RPAS-piloter att tänka flygsäkerhet och riskbedöma sina flyg-
ningar på ett bättre sätt än vad som görs idag.

UNGDOMSVERKSAMHET, YOUNG PILOTS, YP 
Ett år av fortsatt utveckling för Young Pilots. Året har präglats av 
förändringar, struktureringar och en fortsatt imponerande mål-
medvetenhet. Under 2018 har organisationen fått en ny tillför-
ordnad ungdomsansvarig på Kårstaben, en omorganisation har 
genomförts, samarbeten har skapats och verksamheten har sta-
biliserats. Länsverksamheten har alltid varit i fokus och den cen-
trala styrelsens viktiga mentorskap mot länen har fortsatt att visa 
positiva resultat. 

Tittar man tillbaka i kalendern har den kronologiska ordning-
en sett förhållandevis likadan ut som tidigare år. På central nivå 
inleds året med två grundutbildningar och en kursledarutbild-
ning. Sommaren gav två fortsättningsutbildningar, en spanings-
utbildning samt en segelflygkurs för utvalda stipendiater. Utöver 
detta har centrala läger under somrarna arrangerats i Luleå och på 
Såtenäs. Mot hösten hölls ytterligare två grundutbildningar samt 
för andra året i rad ett höstlovsläger i Linköping. Totalt har vi ut-
bildat 111 medlemmar, 69 på grundnivå, 32 på fortsättningsnivå 
samt 10 operativa spanare. Ungdomsverksamheten i stort hade 
2018-12-31 703 betalande medlemmar, vilket motsvarar över 26 
% av FFK.

På länsnivå har verksamheten fortlöpt med både toppar och 
dalar, i början av verksamhetsperioden hade vi 12 länssektioner 
och efter 2019 års årsmöten har den siffran reducerats till 10. 
Anledningen är primärt att ansvariga ungdomar flyttar från lä-
nen, alternativt att de inte har tid på grund av studier etcetera. 
Under året har över 15 flygdagar och läger bedrivits runt om i 
landet. Dessa har hållits i Blekinge, Dalarna, Gotland, Halland, 
Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Uppland, Västra Götaland, 
Västmanland, Öland och Östergötland. Utöver dessa läger och 
flygdagar har mindre aktiviteter, såsom exempelvis studiebesök 
och föreläsningar om både militära och civila verksamheter, hål-
lits på länsnivå under hela året. Enligt sedvanlig tradition inled-
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des och avslutades 2018 med en kickoff på 
Kårstaben i Västerås för samtliga länsav-
delningar. Här får organisationens ansvari-
ga på länsnivå möjlighet att träffas, utbyta 
erfarenheter samt arbeta tillsammans för 
att utveckla verksamheten. Kårstaben och 
den centrala styrelsen får även möjlighet 
att tacka sektionsrepresentanterna för det 
stora och viktiga arbete de bedriver. I maj 
2018 hölls FFKs och Young Pilots Riks-
stämma, där en ny styrelse samt nya stad-
gar för Young Pilots antogs. Stadgeföränd-
ringarna innebar generellt en anpassning 
till vår nuvarande verksamhet samt en 
omorganisation på länsnivå. Man övergår 
från att ha styrelser i länen till att arbeta 
med ungdomsledningar; ett upplägg som 
arbetats fram under lång tid för att under-
lätta arbetet i länssektionerna samt ytterli-
gare öppna för samarbeten både med FFK 
på länsnivå och andra närliggande Young 
Pilots-sektioner. Sommaren 2018 kommer 
att gå till historien som en av de torraste 
på länge. Brandflyget har flugit över 5500 
timmar och det är många ungdomsmed-
lemmar som varit aktiva, både som spa-
nare och piloter, runt om i landet.

2018 startade ungdomsansvarige Alice 
Wallin sin tjänstledighet för studier och 
Staffan Eriksson övertog som t.f. ung-
domsansvarig. Rekryteringen av en lång-
siktig ungdomsansvarig har pågått under 
sista kvartalet av 2018 och förhoppningen 
är att positionen skall tillsättas under för-
sta kvartalet av 2019.

Den centrala styrelsen har under hela 
perioden arbetat för medlemmarna och 
med regelbundna möten och telefonmö-
ten uppmärksammat utvecklingspoten-
tial i organisationen. Dessa möjligheter för 
verksamheten har tagits till vara på genom: 
• nya tankar
• riktlinjer
• konkreta lösningar som har applicerats i 
 verksamheten.

INFORMATION 

Information till medlemmar och myndig-
heter har bland annat skett genom FFK:s 
webbsida, www.ffk.se, fredagsmail och 
medlemstidningen FFK-Nytt. Tidningen 
har under året utkommit med fyra num-
mer. Några län informerar också sina med-
lemmar via egna hemsidor. FFK har ett 

informationsmaterial bland annat i form av roll-ups och s.k. profilmaterial, som med-
lemmar i flygavdelningarna kan låna. Länsflygavdelningarna har genom att delta i olika 
frivilligarrangemang, flygdagar, utställningar samt regementsdagar, military wekends 
och andra viktiga informationsmöten medverkat till att sprida information om FFK 
som en del av totalförsvaret.

Information från länsflygavdelningarna till kårstaben sker oftast via mail eller telefon. 
För ungdomsverksamheten används olika sociala medier som Facebook för att sprida 
information till medlemmarna. Sociala medier blir än mer viktiga i framtiden och FFK 
har ökat sin närvaro på bland annat Facebook.

 
KÅRSTABEN-PERSONAL 
Kårstaben var vid årets slut bemannad med 9 heltidsanställda medarbetare. Thomas 
Alexandersson anställdes som ny kårchef 2018-01-01 (arbetat på konsultbasis som kå-
rchef sedan 2017-10-01). Jessika Tingström anställdes som ekonomiassistent i augusti 
-18. Staffan Eriksson som Tf. Young Pilots ansvarig hösten 2018. 

Arbetsmängden att administrera och stödja den omfattande verksamheten är mycket 
större än den fasta personalen hinner med. Konsulter och timanställda har därför anlitats 
i samband med kurser och speciella uppdrag. Dom flygsäkerhetsmässiga villkoren för 
verksamheten kräver ytterligare personal som ska hantera tillsyn och rapportering till 
Transportstyrelsen. Dessa arbetsuppgifter kan delvis utföras av personer som anställs på 
timbasis.

Kårstaben sköter löpande kontakter med centrala myndigheter som MSB och För-
svarsmakten. Det sker genom möten nästan varje vecka där någon från kårstaben deltar. 
Kårstaben sköter bokföringen för länsverksamheterna samt den centrala verksamheten 
med kurser m.m. För att underlätta bland annat ekonomiadministrationen har ett mo-
dernt stödsystem anskaffats som var i drift från årsskiftet 17/18. 

Under 2018 genomfördes 40 kurser inom FFK:s utbildningssystem av kårstabens per-
sonal. Till detta kom alla PFT:er som skett lokalt i landet. För Young Pilots genomfördes 
20 kurser/läger.

Årligen utförs mellan 4–5000 uppdrag 
som hanteras av kårstaben där merparten 
sker under sommarmånaderna. Under året 
flögs 5300 timmar brandflyg som var en 
stor belastning på administrationen, men 
som klarades av genom hårt arbete och det 
nya stödsystemet.

EKONOMI
FFK:s ekonomi är fortsatt stabil och års-
omsättningen för 2018 var 40,8 MKr. 
Jämfört med 2017 stod skogsbrandsbe-
vakningen till största del för ökningen av 
årsomsättningen. Av detta har c: a 24 Mkr 
betalats till flygklubbar för hyra av flyg-
plan i samband med uppdrag för utbild-
ning och övning. Detaljer finns i bilaga 1 
årsredovisning 2018. 

 LOKALER
De nya lokalerna har fungerat mycket bra 
för verksamheten. Närhet till flygplattan 
gör flygverksamheten smidig. Trots stor 
flygtrafik i Västerås har flygtrafikledningen 
(ACR) fått det att fungera mycket bra. Re-
lationen med Hässlö flygplats upplevs som 
mycket god.

FRAMTID
Styrelsen ser med tillförsikt på framtiden 
beträffande uppdragsgivande myndig-
heters intresse för verksamheten. Totalt 
sett var medelstilldelningen inklusive or-
ganisationsstödet i samma nivå som året 
innan. FFK får en stor del av den totala 
volymen frivilligmedel vilket tyder på 
stor tilltro till FFK:s verksamhet och att 
verksamheten bedöms vara kostnadsef-
fektiv. För 2019 tilldelas FFK ca 70 % av 
ansökta medel från MSB. Detta kommer 
att medföra brister i utbildnings och in-
satsorganisationen i framtiden om behovet 
av nyrekrytering är större än 10% för flyg-
grupperna. Försvarsmakten ligger kvar på 
tidigare nivåer på tilldelning av medel.

Styrelsens ambitioner är att FFK ska 
vara en resurs som kan stödja samhället 
vid extra ordinära händelser och vid be-
redskap samt civilt försvar. Av största be-
tydelse är hur organisationen fortlöpande 
kan förändras för att bli mer anpassad 
till samhällsutvecklingen med förändrade 
krav. Omvärldsläget påverkar verksam-
heten inom Sverige och för detta måste 
FFK rusta sig. FFK har under innevarande 
år fått en större betydelse i det fredstida 
samhället genom nya uppdrag och ut-
vecklingsprojekt. Obemannade farkoster 

(UAV/RPAS) har blivit ett allt viktigare 
redskap i krisberedskapen. Här ser styrel-
sen en potential att utveckla och komplet-
tera våra FIG-grupper. 

Dialogerna med uppdragsgivarna, 
Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap samt Försvarsmakten, är mycket 
stimulerande och sker i ömsesidigt in-
tresse. Det är, enligt styrelsen, viktigt för 
FFK:s framtida utveckling att det arbetet 
fortsätter i en lika öppen och positiv anda. 
Styrelsen ser också vikten av att fortsätta 
bygga upp samarbetet med andra frivil-
ligorganisationer, intresseorganisationer 
och flygklubbar. Samarbetet med Frivilliga 
försvarsorganisationernas samarbetskom-
mitté, FOS blir än mer viktigt i framtiden. 
Transportstyrelsens förtroende för FFK 
förpliktar och utgör en förutsättning för 
att den operativa verksamheten kan bedri-
vas och utvecklas. Det förutsätter att FFK 
hela tiden lever upp till det ansvar som för-
väntas av organisationen. Möjligheterna 
är många och styrelsen avser fortlöpande 
anpassa och utveckla verksamheten in i 
framtiden. 
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FLYGSÄKERHET

I takt med att tillgången på flygplatser blir 
allt sämre och FFK:s verksamhet ökar, kom-
mer vi allt oftare flyga på flygplatser som vi 
delar med andra typer av flygverksamhet. 
När utrymmet minskar måste vi som flyger 
hålla ihop och anpassa oss till nya förutsätt-
ningar. I grunden gör vi samma sak, vi väl-
jer bara olika former för vårt flygande. 

Det är inte ovanligt att vi redan nu på 
flera platser delar luftrum och flygplatser 
mellan motorflyg och segelflyg med både 

bogsering eller vinschstarter, ultralätt verk-
samhet av olika typer, skärmflygare, fall-
skärmshoppning och kanske annan flyg-
verksamhet samtidigt.

Det kan tyckas svårt att kombinera 
dessa olika typer av flyg, men jag tror inte 
riktigt på det. Det som behövs är bara en 
viss förståelse för hur vi flyger och hur våra 
olika procedurer ser ut.  Att använda ra-
dion på ett bra sätt ökar också säkerheten 
när vi samsas runt ett flygfält. 

Trafikvarv och segelflyg
I den här artikeln tänkte jag börja med att 
ta upp hur segelflygare använder trafikvar-
vet och hur vi kan skapa en säker samver-
kan runt flygplatsen mellan motorflyg och 
segelflyg.

   För motorflyg har vi en standardiserad 
procedur för landningsvarvet på okontrol-
lerade flygplatser. Vi flyger ofta via plats 
(mitt över flygplatsen), 500 fot över nor-
mal trafikvarvshöjd, för att kontrollera 
vinden. Sedan sjunker vi ned i trafikvarvet 
på en medvind till aktuell bana. En vanlig 
trafikvarvshöjd är ofta 1 000 fot över mar-
ken (ungefär 300 meter). 

Motorflygplanet ligger kvar på tra-
fikvarvshöjden tills vi svänger 90 grader till 
en baslinje. På baslinjen börjar vi sjunka 
ned mot cirka 500 fot för att till sist svänga 
90 grader till en final. Normalt går alla tra-
fikvarv i vänstervarv, om inget annat är 
publicerat. Trafikvarvshöjd och lokala reg-
ler kan göra att varvet ser lite annorlunda 
ut, men i grunden är det samma varv som 
motorflygare alltid använder.

Samverkan i luftrummet
En viktig flygsäkerhetsfråga är samarbetet 
mellan olika verksamheter som använder våra 
luftrum. Vi inom motorflyget är inte ensamma 
över sommarsverige. Med förståelse för hur 
exempelvis segelflyget opererar kan vi öka 
flygsäkerheten.

FLYGSÄKERHET

Nedflygningssektorn
Nedflygningssektor - hur många motorfly-
gare, som inte har segelcertifikat, vet vad 
det betyder? 

Segelflygare använder en lite annorlun-
da procedur för sitt trafikvarv. I grunden är 
det uppbyggt på ungefär samma sätt som 
ett motorflygvarv, med medvindslinje, bas 
och en finalsväng Den största skillnaden 
mellan motor och segelflyg ligger dock i 
användningen av nedflygningssektorer. En 
nedflygningssektor är en sektor där segel-
flygplanet minskar höjden för att kunna 
ansluta en medvindslinje på rätt höjd. 

När vi som motorflygare kommer till en 
flygplats med segelflygverksamhet är det 
viktigt att i god tid meddela sin position 
och avsikt på radion. Om det finns segel-
flygplan i området har de med största san-
nolikhet en radio och hör ditt meddelande. 

Här kan det vara på sin plats med en 
uppmaning till er som sköter segelfly-
garnas markradio, om det finns en sådan 
aktiv under segelflygning.  Som segelflygs-
ledare, meddela på radion att det förekom-
mer segelflygverksamhet i området och 
framförallt hur många segelflygplan som 
finns i luften. Det enkla meddelandet gör 
att den som är på väg mot flygplatsen vet 
hur många segelflygplan han eller hon ska 
spana efter. Det slarvas en del med detta. 
Oftast meddelar segelflygsledningen ingen-
ting, eller bara att det pågår segelverksam-
het, men inte var och i vilken omfattning. 

Segelflygvarvet
Som motorflygare gäller det att hålla or-
dentligt utkik och försöka se var segelflyg-
planen befinner sig. Ofta är segelflygplan 
mycket svåra att se. Bäst syns flygplanen 
när de svänger, vilket tar oss tillbaka till 
nedflygningssektorn.

Inför landning kommer segelflygplanet 
ta sig till nedflygningssektorn för aktu-
ell bana. I sektorn börjar segelflygplanet 
svänga och minska höjden till lämplig 
höjd för en medvindslinje, ofta cirka 300 
meter över marken. Om du kan ta reda på 

var nedflygningssektorn är, så ökar chan-
sen att man kan se segelflygplanet.

Nedflygningssektorn är normalt belägen 
cirka 45 grader ut från sättningspunkten, 
och innanför det normala motorflygvar-
vet. Ofta är det en fast punkt i terrängen 
som används som referens. 

Flyger du som pilot ofta på samma flyg-
plats är det ett bra tips att fråga segelflygar-
na var nedflygningssektorerna ligger och 
markera dessa på flygplatskortet. Detta är 
en enkel åtgärd som höjer flygsäkerheten 
och ökar medvetenheten om hur segelfly-
gare flyger i varvet.

När segelflygplanet kommit ned på rätt 
höjd lämnar det nedflygningssektorn och 
går ut på en medvindslinje. Efter passage av 
sättningspunkten påbörjar segelflygaren en 
sväng mot baslinjen så att sättningspunk-
ten hela tiden ses av piloten, detta för att 
underlätta bedömningslandningen. Däref-
ter genomförs en markerad sväng till final. 
Landningsvarvet kallas ofta ”metkroken.”

Använd mer radio
För att sammanfatta: Tillfällen när vi delar 
flygplats med andra verksamheter kommer 
att bli fler och fler. Detta är i sig inget pro-
blem, men det betyder att vi måste ha en 
större förståelse för andra flygverksamhe-
ters rutiner och procedurer.

   Genom att alltid använda våra norma-
la procedurer och inte hitta på några egen 
hemsnickrad lösning, ökar vi chanserna 
till en bra och säker samverkan med andra 
typer av flygverksamhet.

   En uppmaning: använd radion! Det 
bästa sättet är att alltid meddela sin posi-
tion och sin avsikt så att alla som finns på 
frekvensen vet vad som händer. I det sam-
manhanget poängterar jag vikten av att 
inleda anropet med flygplatsnamnet och 
din egen anropssignal. Detta är särskilt 
viktigt när flera närliggande flygplatser har 
samma frekvens. 

   Vi uppmanar också segelflygarna att 
använda markradio om sådan finns under 
segelflygning. Meddela att segelflygverk-

samhet pågår och hur många segelflygplan 
som finns i luften. Det är en enkel men 
viktig information som gör att en motor-
flygare vet hur många segelflygplan han el-
ler hon ska spana efter.

Lär dig mer om andras verksamhet
Tänk på att segelflygplan alltid har före-
träde och kan vara svåra att upptäcka. Or-
dentlig utkik och uppmärksamhet behövs 
när vi har segelflygverksamhet vid samma 
flygplats som motorflyg.

Lär dig mer om andra verksamheters 
rutiner. Ofta skiljer sig rutinerna inte 
så mycket från varandra och genom att 
läsa på lite lär vi oss mer om hur andra 
typer av verksamhet fungerar kring flyg-
platsen. 

I artikeln ovan har du förhoppningsvis 
fått lite mer förståelse för segelflygarnas 
trafikvarv och rutiner vid landning. Nästa 
gång någon frågar dig om syftet med en 
nedflygningssektor, så vet du svaret. Kan-
ske kan du till och med peka ut det på flyg-
platskortet?

Koll på läget?!

Hans Jörnén
Flygchef FFK
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FLYGSÄKERHET

För mycket länge sedan hade PA 28:ans bränslekran ingen 
spärr för ”fuel off”. Flera incidenter och haverier inträffade. I 
Sverige satte man dit en fjäderspärr och snabbt gjorde Piper-
fabriken detsamma på alla sina PA 28:or. Nu trodde man att 
problemet med ”avstängd kran” vid skifte från vänster till hö-
ger tank var åtgärdad. Så blev det inte...                          

För några år sedan hände ett haveri på grund av bräns-
lestopp trots ”fjäderspärren”. I utredningen skriver SHK: 
metallstoppet ska fysiskt hindra vredet från passage så länge 
stoppet är i sitt utfjädrade läge. Normalt överlappar stoppet 
och vredet varandra i djupled med fyra till fem millimeter. 
Detta är tillräckligt för att hindra vredet att oavsiktligt kom-
ma i läge ”OFF”. I det aktuella flygplanet var överlappningen 
inte densamma utan uppmättes av haverikommissionen till 
mellan en och två millimeter. Vid upprepade försök kunde 
vredet, vid samtliga tillfällen, utan svårighet eller nämnvärt 
motstånd, föras förbi metallstoppet – som således var verk-
ningslöst – till läge ”OFF”.

I Pilot Briefing skrev man då: Vad man kan observera om man 
läser utredningen är att problemet inte observerats vid tillsyn 
där funktionskontroll skall göras och ingen pilot har skrivit 
någon anmärkning. Förmodligen beror detta på att man säl-
lan ställer om bränslekranen till OFF efter flygningen och om 
man skulle göra det så trycker man nog in spärren som en au-
tomatisk handling och observerar således inte felet. Om någon 
ändå observerat felet och underlåtit att skriva en anmärkning 
så är det en brist som man förstår kan leda till att haveriet in-
träffar. Uppmaningen är alltså att anmärka på sådant som inte 
fungerar på avsett sätt och då särskilt om det rör sig om säker-
hetsfunktioner. Ett tips till: Kolla att tankväljaren fungerar på 
avsett sätt innan nästa flygning! 

Ett annat problem med bränslekranen kan uppstå på t.ex en 
Cessna 172. Där har man ofta kranen står på ”båda” dvs vän-
ster och höger tank. Vid ett flygprov, jag gjorde för ett antal 
år sedan, flög kandidaten/piloten med vänster tank inställd. 
När bränslet tog slut i vänster tank skiftades inte tankväljaren 
till båda eller höger. Ingen åtgärds vidtogs! Förklaringen vid  
debriefingen var att hela utbildningen, som utfördes i USA, 
var med tankväljaren på båda. Om motorn dör så måste man 
naturligtvis vidta… Ja, så är vi där igen med krav på ”använd 
checklistan både före pådrag som vid flera andra tillfällen”.

    
Arne Nylén

Å´så va´de´det där med bränsle igen...
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B
POSTTIDNING

Avsändare:
Frivilliga Flygkåren
Hässlögatan 20
721 31  Västerås

FFK Profilprodukter
Du vet väl att du kan köpa FFK:s profilprodukter genom Kårstaben? Gå in och beställ i vår 
webbshop (www.ffk.se). FFK har inget vinstsyfte med försäljningen utan strävar efter att hålla 
lägsta möjliga pris. Därför säljs produkterna enbart till medlemmar. Aktuella priser 2019.  
Porto och emballagekostnad tillkommer. Vi reserverar oss för att den önskade varan kan ta slut.

LINJAL
För navigationsplanering 

10 kr

FFK
BADHANDDUK
150*70 cm

150 kr

YOUNG PILOTS
BADHANDDUK
150*70 cm

150 kr

FFK T-SHIRT
Stl. S-XXL

60 kr

SKJORTA
Stl. 15”-17,5”

200 kr

YOUNG PILOTS T-SHIRT
Vit, stl. S-L

60 kr

FIG-TRÖJA
Överdrag, stl. S-XXL

430 kr

TRÖJA M. LUVA
Stl. S-XXL

150 kr

FFK-JACKA
Stl. S-XXL

450 kr

LÅGFLYGVINGE HV
M90-grönt märke för piloter

 inom Hemvärnet.

10 kr

TYGVINGE  
YOUNG PILOTS

10 kr

LÅGFLYGVINGE
Lågflygvingen får endast bäras av pilot som 
genomfört godkänd lågflygutbildning i FFK

10 kr

FFK Piké
Stl. S-XXL

100 kr

TRÖJA MED LUVA
300 kr

YOUNG PILOTS JACKA
Stl. S-XXL

450 kr

GYM PÅSE 
20 kr

VATTENFLASKA
20 kr

KEPS
50 kr

REFLEXVÄST
Young Pilots eller FFK

30 kr


