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Besökstillfälle: Tisdagen den 15 januari 2008 Kl 1730-2000. 

 

 

26 personer hade anmält sig och alla kom till besöket. Det var mycket 

glädjande att så många kunde komma och vi hoppas att det intresset står 

sig inför kommande besök. 

 

Flottiljverkstaden ingår i organisationen Försvarsmaktens Logistikcenter 

(FMLOG) som har den centrala ledningen i Uppsala. Flottiljen F17 köper 

tjänsterna av Flottiljverkstaden som utför underhåll och modifieringar på 

flygplan JAS 39 och helikopter 10, Superpuman. Förra året gjordes 

upphandlingar för ca 50 miljoner kronor. 

 

Vi togs mycket väl omhand av chefen för flottiljverkstaden major Daniel 

Jansson med tre medarbetare. Efter en presentation av organisation och 

uppgifter delades vi upp i två grupper. Den ena gruppen visades de 

flygplan som stod i den mycket moderna och ljusa hangaren för 

modifiering och underhåll. Den första versionen JAS 39 A håller på att 

modifieras och uppgraderas till JAS 39 C-versionen. Det är ett mycket 

omfattande arbete som tar 7-10 000 arbetstimmar per flygplan att göra. 

Förutom ny elektronik anpassas flygplanet till att bära Nato-vapen och 

mer bränsle. Det var mycket intressant att se hur Gripen ser ut under 

skalet med alla luckor och plåtar demonterade. 

Ett av de först tillverkade flygplanen stod även för demontering 

/skrotning efter att ha flugit ca 1000 timmar. 

Den andra gruppen visades den nya målarverkstaden som är unik och 

ensam i sitt slag i landet. Man använder inte lösningsmedel för att ta bort 

färgen före reparation och nymålning av planet utan blästrar bort färgen 

med vete eller majskorn som under högt tryck sprutas på den gamla 

färgen. Den underliggande ytan av plast eller aluminium skadas därmed  

inte. En stor beställning av färgborttagning på vingarna till JAS 39 håller 

på att fullföljas för att sedan levereras till SAAB i Linköping. 

I halvtid bytte grupperna med varandra så att alla skulle få del av all 

information. 

Mötet avslutades med fika och tillfälle till en frågestund. 

 

Vid pennan Boo-Walter Eriksson 

 



 

 

   

 

 


