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Till statsrådet och

chefen för försvarsdepartementet

Regeringen lvemynçligade 20den december försvarsministern1990
tillsätta särskild utredare föratt utreda den intäkts-en att

linansierade verksamheten flygtekniskavid försöksanstalten.
Huvudavdelningschcfen vil FOA Göran Franzén förordnades fr.0.m.
lv-Ol-I särskild utredare. Som i för-utredningensom experter

lr.0.m.ordnades 9l-0l-28 tekn. direktör Lars-Torsten Olsson
direktörFMV. M Ingemar Olsson Saab-Scania och ek lic Madelene

Sandström FOA.

lårUtredningen härmed överlämna sitt betänkande Forskning och
för flyget.teknik Granskning verksamheten vid flygtekniskaav

lörsökszulslallen .

särskildSom utredare är undertecknad Franzén ansvarigensam
för betänkandet.

iExperten utredningen M Ingemar Olsson har avgivit sär-ett
yttrande. vilketskilt fogats till betänkandet.

iStockholm maj l99l

FranzénGöran

I99l 53SOU Missiv





Innehållsförteckning

Sam fattningman

l Bakgrund 21
l l Uppdrag 21.

.2l Tidigare utredningar 22
1.3 Arbetsuppläggning 23

2 Internationell utveckling Hygindustrielladet
området 26

3 Utveckling inom flygtekniken 30

4 Flygteknisk forskning och försöksverksamhet i andra
länder 34

4.l Inledning 34
4.2 USA 35
4.3 Tyskland 36
4.4 Frankrike 38
4.5 Nederländerna 39
4.6 Storbritannien 40
4.7 Gemensamma provningsanläggningar 42
4.8 Internationellt samarbete 43

Svensk flygindustri 45
Historik och verksamhetsområden 45
Do viktigaste företagen 47

UtbildningO forskningoch flygtekniki vid svenska
högskolor 50

Flygtekniska försöksanstalten 53
Historik 53
FFAs uppgift 56
Aerodynam ik 57
Hållfasthet 62
Akustik 64

SOU l99lz53 Innehållsförteckning



65Iflygsystemteknik7.6
67Ovrig verksamhet7.7

68på8 Kundernas FFAsyn
68Genomförd8.| kartläggning
69Försvarets8.2 myndigheter
75Flygindustrin8.3

flygteknik 8l8.4 Statliga intressenter i civil
ndkraftsintressenter 858.5 Vi

Övriga 88uppdragsgivare8.6

9 l9 Granskning ekonomiFFAsav
9 l9.1 Inledning
9 1situation9,2 FFAs ekonomiska
92ekonomiska9.3 Osäkerheten i tillgängliga data
939.4 Kritik interna redovisningssystemetdetav
94ekonomiska data9.5 Analys med tillgängliga
969.6 Verksamhetens överskott
979.7 Slutsatser

99framtiden10 värde, roll ställning iFFAs och
99förändrad situation i omvärlden10.1 En

10610.2 Behövs institutett
Uppgifter för l09lO.3 FFA

llOformer10.4 Tänkbara institutionella

åtgärder ll4Förslag tillll
framtida efterfrågan ll4tillll.l verksamhetenAnpassa

ll8former för finansiering och styrningll.2 Skapa nya
spetsomráden I24ll.3 Satsa med internationellt samarbete

l26effektive iSätt den kompetente konsultenll.4 och centrum
affärsområden förbättraOrganisera ochl l.5 i

l29kostnadskontrollen
l3l1.6 Investeringarl

förslag 135ställningstaganden ochl2 Sammanställning av

l37Referenser

l39Bilaga. Utredningens lirektiv

l43OlssonSärskilt yttrande M Ingemarexpertenav

Innehållsförteckningl99l53SOU



Sammanfattning

dennaI utredning redovisas regeringens uppdrag till huvudav-
delningschefen vid FOA Göran Franzén såsom särskildatt utre-
dare göra översyn verksamheten flygtekniskaviden försöks-av
anstalten FFA och lämna förslag till sådana åtgärder att
verksamhetens huvudsyfte. främja utvecklingen flygtek-att av
nikcn inom landet. kan säkerställas inom balanserad ekono-en
llll.

[Internationell utveckling

civilaDen världsmarknaden för flygtransporter har långunder
kraftigttid ökat och förväntas fortsätta Öka även konjunk-om

Iursvängningai förekommer och hämmande faktorer också finns.
Konkurrensen mellan llygindustrierna väntas öka. Det europeiska
samarbetet Ökar inte minst inom forskning och teknologi för att
europeisk llygindustri skall kunna hävda sig Förstai Ilandmot
USA. lnom det militära området sker efter period speci-nu. en

USAellt i försvarssatsningar.storaav generell nedskärningen
följd let säkerhetspolitiska läget.som en av Det börnya dock

USA nyligen beställtnoteras att generation stridsflyg-en ny
plan och llera utvecklingsprojektatt avseende stridsflygplan
pågår i Europa. än med hårt tryckett begränsaom kost-att
nader.

Pâ civiladen sidan syftar den flygtekniska utvecklingen mycket
kunna begränsatill driftkostnadernaatt samtidigt som man upp-

fyller krav säkerhet. komfort och miljöhänsyn. För uppnåatt
utvecklas flygplanensdetta aerodynamiska egenskaper. struktu-
uppbyggnad.rella framdrivningssystem och elektroniska styr-

kontrollsystem.och Mycket viktigt är också kunnaatt pressa
högpriser effektivitet i såvälgenom utvecklings- produk-som

tionsprocessen.

l99l 53 SammU
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pâkänningarför klaraflygplanMilitära konstrueras att extrema
flygtiden är lägremycketflygprofiler den planerademedanoch

flygplanen sinunderför flygplan. iir viktigtcivila Detän att
såmodifieras vidareutvecklasochoperativa livstid kan att nya

ef-lvehâllaför sinde ska kunnautnyttjastekniska rön kan att
fektivitet i strid.

rymdflygplaitför vilket görrymdområdet ökar intressetInom att
för-flygteknologierna ställs ide klassiskasambandet med mer

grunden.

flygindustri utgör grund- ochomfattandeländer medI meren
vid universitetflygtekniska disciplinerforskarutbildning inom

flygtekniska utvecklingenförviktig denhögskolor basoch en
tekniker.kunnigaforsörjningen industrin medoch av

koncentreradhögforskningen är dock i gradflygtekniskaDen
forskningsorganisationer.flygtekniska Isärskildatill samt-

finnsflygindustri.harliga länder, separata organegensom en
statligteller medforskning. ägdaför flygteknisk statenav

omfattande interna-omrâdetPå flygtekniska skerstöd. det ett
forskningsorgan ochbåde Företag ochsamarbete mellantionellt

får fastare form.särskilt i snabbtEuropa ensom nu

Sverigeoch flygteknikFlygitndtustri i

flygindustrinutgör kärnan iflygdivisionen LinköpingSaab i
för flerasystemsanunanhållandevaritl940-talethar sedanoch

vidareutvecklatsstridsflygplatt. harFlygmotorernagenerationer
frånkonstruktionerutgångspunkt iVolvo Flygmotor med ut-av

främstelektronikindustri,tillverkare. Svenskländska ledande
för avioniken.Bofors. delharEricsson och svarat stor av

flyg-militärt inriktad harFrån ha varit nästan heltlängeatt
indu-omvandlats tilldet decennietindustrin under senaste en
civilför Företagen dominerandede centralastri med idagen

transportflyg-regionalaSaab-Scania harverksamhet. satsat
leverantör viktigaFlygmotor är ochplan och Volvo partner av

flygmotor-världens ledandedelkomponenter till storen av
flygprodukterbåda företaqen idagtillverkare. De exporterar

år.för cirka fyra miljarder kronor per

SammanfattningSOU 199] 53



Svensk industri har också avsevärt flygunder-iett engagemang
håll och när det gäller utveckling och tillverkning militäraav
robotar. Den har vidare etablerat sig med vissa specialiteter

rymdomrâdet.

För sin synnerligen högteknologiska verksamhet behöver flygin-
dustrin tillgång till välutbildade tekniker och kunskaper från

mängd ämnesområdendestor företräddaären vid tekniskaav som
högskolor. Den är därför i hög grad beroende landets samladeav
tekniska utbildning forskning.och Specifikt flygtekniska ämnen
är företrädda enbart vid tekniska högskolan i Stockholm. Enligt

nyligen gjord utredning vid KTH ären produktionen civilin-av
genjörer flygtekniskmed inriktning klart otillräcklig och
forskarutbildningen inom omrâdet närmast obefintlig.

Den flygtekniska verksamheten i landet har. förutom högsko-av
Ian. sedan I94O stötts forskning och provningsverksamhet vidav
FFA, vilken genomförs såväl för flygindustrins utveckling av
flygplan och robotar för flygmyndighetersolika behovsom av
kompetens i samband med upphandling. certifiering och vidmakt-
hållande flygmateriel. Verksamheten avgränsades frånredanav
början till aerodynamik och hållfasthet. FFA har kom-senare
pletterat sina kompetenser flygsystemteknikmed och under 1980-
talet även med akustik.

Kundernas på FFAsyn

FFA har statligt anslag cirka l0ett miljoner kronor årper
och finansieras i övrigt betalda uppdrag. omfattarDessa in-av
nevarande budgetår totalt cirka 120 miljoner kronor. Cirka två
tredjedelar uppdragen kommer från försvaret med FMVav som upp-
lragsgivare.

Det grundläggande motivet för FMVs uppdrag till FFA är att
skapa. vidmakthålla och utnyttja kvalificerat flygteknisktett
kunnande i landet för säkerställa kanatt utveckla,att mo-
difiera. underhålla och driva militära flygsystem och robotar.
De kunskaper kommer fram de finansieradeFMVsom genom av sats-
ningarna utnyttjas i första hand flygindustrinav attgenom
resultat och metoder ställs till industrins förfogande.

SOU l99lz53 Sammanfattning
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håll-inominsatsernauppskattningsärskiltvisarFMV stor av
områden lyc-vissahärFFAharFMVEnligtfasthetsomrâdet.
internationellforskningsfronteninsatserförenakats av

kunskapöverblick ochdenFörmåga tillämpamed atttoppklass en
kvalificerad kon-också fungeraskapardetta att somgenomsom

industrin.ochför FMVsult

värdering FFAs kom-omrâdet är FMVsaerodynamiskadetInom av
verksamhetenteoretiskablandad. Deninsatserochpetens mera

denmedkontakternavetenskaplig kompetens,högha menanses
Förmågan till-så utvecklade.är inte attsidanexperimentella

godlikaheller intekonsultform ärikunskapernalämpa som
tek-dendelvishâllfasthetsområdet. berorDetta attinom

otill-varitvindtunnlar längebefintligakvaliteten hosniska
räcklig.

experimentellinhemskfinnsdetdockuppskattarFMV att en
iför och komponentnödvändig basaerodynamisk kompetens, som

Tillkomstenlandet.kunnandet iaerodynamiskaallmännadet av
förförutsättningarskapabör kunna1500vindtunneln Tden nya

flygindustriför svenskcentral rollånyo spelaFFA att meren
aerodynamik.experimentellinom

framtida uppdragvolymsamladedessbedömningengörFMV att av
framtidenidock ävenkommerminska. FFAkommertill FFA att

Efterfrågan kommerflyg.för militärtviktig rollspelaatt en
behovochförutser problemområden därbestå inom avatt man

vidmakthål-gälleråren. Detnärmasteunder de t.ex.kompetens
insatser iflygindustrinsgranskning37-systemet,lande avav

vidareutvecklingförinsatserochtill 39-systemetanslutning
forskningsinsatserlångsiktigagällerNär detdetta. sermerav

omfatt-ökandebetydligticivila intressenskäligtdet attman
medfinansiärer.uppträderning som

utförorganisationsynpunkt utgör FFASaab-ScaniasUr somen
sigsjälv ägnarmedanprovningforskning ochgrundläggande man

utvecklingochforskningsresultattillämpning pro-avav
metodikutvecklingenibör resulteraforskningdukter. FFAs av

produktutvecklingen.för Saab iär värdeavsom

fi-än inteavnämarenhuvudsakligautgöra densägasSaab kan om

Sammanfattning53SOU l99l



nattsiären det arbete utförs vid FFA och de kunskaperav som som
därigenom skapas. finansierarFMV direkt forskning vid FFA För
Saabs behov. Ur Saabs synpunkt är det väsentligt FFA finnsatt

del flygtekniskaden verksamhetensom en i landet.av FFAs
forskning gör sikt den tillämpade verksamheten vid industrin

effektiv och underlättar för Sverige följamer den flygtek-att
niska utvecklingen i omvärlden. Genom sin goda kompetens kan

ocksåFFA uppträda kvalificerad konsult och problemlösaresom
till flygindustrin. FFA medverkat också viktigt sättett
till flygtekniskaden högskoleutbildningen. Alla dessa uppgif-

år betydelse för flygindustrinter stor ochav dess möjligheter
fungera teknisktatt kompetentett sätt.

iir ocksåDet värde för industrinstort ha tillgångav tillatt
inhemsk provningskapztcitet. Konkurrensen flygomrâdeten gör

det emellertid också nödvändigt starka hänsynatt tillta kost-
nader och effektivitet i provningsverksamheten. FFA har därvid
inte under år kunnat industrinssenare kravsvara motupp genom

FFAs Villdllllllllill. innanatt T 1500 tillfördes. överlag varit o-
modcrna. FFA har enligt Saabs uppfattning heller inte kunnat
uppvisa tillräcklig produktivitet i provningsverksamheten.

För Volvo Flygnmtor VFA har F FA mindre direkt betydelse genom
FFA traditionellt inteatt varit inriktat flygntotorteknik.mot

VFA ändå FFA har indirektatt betydelseanser en att to-genom
förbättratalt förutsättningarnasett för flygteknisk verksam-

het i landet. En livskraftig sådan verksamhet är i grunden en
nödvändighet även för VFA.

STU har sedan cirka årtio för civiltett inriktadramprogram
flygteknisk forskning i utsträckningstor tttnyttjats försom

finansiera forskning vidatt FFA. Programmet är utpräglat
tvärvetenskapligt och har bidragit till bilda förgrundatt en
den civilt inriktade verksamheten inom flygindustri.svensk STU
har här varit ttthålligare än vad är normalt. Kunskapsut-sotn
vecklingsprograttt initiera verksamhetatt områdenavser nya
och avslutas i efterregel år. flygtekniskaDetsex programmet
har framgångsriktvarit den civilt inriktade flygtekniskamen
basforskningeit måste enligt STU successivt finna andra fi-nu
nansieringsformer.

Alltsedan i mittenstarten sjuttiotalet det svenska vind-av av

ROI IQQI áqqåâllllâüfâttninl
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forskningsinsatser. Sta-medmedverkatkraftsprogrammet har FFA
tillgångenmyndighetansvarigenergiverk bedömer atttens som

för utveck-haft betydelseharochtill kompetensFFAs stor
vindkraft.kunnandesvensktlingen omav

be-vindkraftstekniskzi kompetensgäller utnyttjande FFAsVad av
forskningsuppdrag till FFAdessenergiverketdömer att egna

för-Med denlvestå. öka.knappasthuvudsak kommer attatt men
det dockbörbesitter.hållandevis FFAunika kompetens. som

från FFAskvalificerade konsultinsatserFörfinnas marknaden
vindkraftsprojekttillämpadeantalsannolikt ökandesida i ett

landet.både ochinom utom

flygindu-utanför den egentligaförsvarsindustrinfrånUppdrag
omrâdet.främst aerodynamiskainom detstrin lagts FFAhar

utformning ochaerodynamiskgälltuppdrag harEtt antal prov-
Missilesbåde Saabdärammunition.och styrdning robotarav

ekonomiskaSom denutnyttjat tjänster.Bofors sig FFAsoch av
mycketär dockförsvaret för närvarandesituationen i utser

framtiden.för den närmasteslag aktuellaprojekt dettaav

rymdområdet ledssammanhâlls ochsatsningarnastatligaDe av
för rymd-Delegationenprogrammyndiget.självständiglitenen

rymd-iårunderFFA harverksamhet DFR. engageratssenare
volymentotalaomfattning denäveni ökandeverksamheten om

insatserFFAsEnligt bedömning harbegränsad. DFRs ettännu är
för svensk rymdverksamhet.värdeklart

FFAs ekonomi

för-verksamhetsåren redovisattvåunder deharFFA senaste en
när-Förfrån två miljoner kronor.gått till tio attlust som

utredningensförFOAbakgrunden till detta haranalyseramare
Granskningenekonomi.genomfört granskning FFAsräkning en av

dockredovisning,utgått från och internaFFAshar externa som
svåröverskådlig.visat sig vara

nedgångresultatetsgranskningen ärallmän slutsatsEn attav
ökat.kostnader harfrämst relateras till verksamhetenskan att

vindtunnelnfrånI reala har intäkterna bortsetttermer nya
ärnivå.förvånansvärtl500 legat konstant InterntT en

SammanfattninSOU l99l53
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hâllfasthetsavdelningen den enda visat positivt resul-ettsom
De allmänna och indirektatat. kostnaderna är höga förhållan-i

de till de direkta rörliga kostnaderna. Risk finns kostna-att
der För stödfunktioner härigenom inte uppmärksammats och att
dessa därför kan ha blivit överdimensionerade. FFA har nyligen
upphandlat redovisningssystem for framtidenett nytt börsom ge
avsevärt bättre förutsättningar hantera ekonomin.att

FFA i framtiden

FörhållandenTre i omvärlden fâr avgörande betydelse för FFAs
framtid. nämligen de minskade militära ambitionerna, ökad be-
tydelse civila flygprojekt och både militärt och civiltav en
ökad internationalisering.

Enligt de allmänna forskningspolitiska strävandena i landet bör
undvika skapa särskilda forskningsinstitutstatliga förman att

sektorforskning. Sådan forskning förstabör i hand utföras vid
högskolan. Staten bör ha För forskarutbildning ochansvar
grundläggande forskning medan näringslivet bör för densvara
tillämpade forskningen och utvecklingsarbetet inom respektive
område.

Högskolans insatser spelar grundläggande roll och har avgö-en
rande betydelse för flygindustrin. Samtidigt är flygindustrin i
vissa avseenden mycket speciell. förDen kräver kunnaatt vara
konkurrenskraftig förmåga utnyttjaatt avanceradeen extremt
metoder kunskaperoch både i sin komplexitet och tillämp-som
ningsgrad är mycket specifika för flygomrâdet. forskningDen

behövs För sådanautveckla kunskaper är svärsom att drivaatt
Äveni högskolemiljö. högskolans verksamheten är grundenom

måste den enligt min mening kompletteras med omfattandeen
flygspecilik forskning i former.andra det inte är möjligtsom
för industrin själv ombesörja.att

I industriell miljö med krav snabba resultat och tillämp-en
ningar långsiktigär och nyskapande forskning ifrågasättan-med
de perspektiv svår finansiera. Internationelltatt harsett
alla länder med omfattande flygindustri delvis statligtmer
finansierade flygtekniska forskningsinstitut. stöttar derassom
verksamhet.

SOU l99lz53 Sammanfattning
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stödja in-mening motiveratdärför enligt minbör attDet vara
flygtek-statligt stöd tillteknologiförsörjningdustrins genom
militäradensärskilt institut. Inomforskning vidnisk ett

friståendeför FFAmotivfinns dessutomsektorn tungt ettett
oberoende teknisk kompetens.sammanhänger med behovet avsom

fungera mellanbryggauppfattning bör FFAEnligt min ensom
utöver ha godinnebär FFAindustrin. Detochhögskolan att att

forskning försöksverksamhet utveckla detochförmåga att genom
också måste såväl medha goda kontakterkunnandetflygtekniska

tillämpa kun-förmåga tydliggöra ochgodhögskolan att nyasom
och intressenter till-sâ industrin andrade kommerskaper att

godo.

former för verksamhetenövervägt andra institutionellaltarJag
bolagsformfrämst prövat möjlighetenvid och därvidFFA av en

forsk-statligöverföring samordningtill och medeller annan
främjabolagsform visserligenningsverksamhet. skulle kunnaEn

nackdelarönskvärd större marknadsanpassning vid FFA harmenen
långsiktig kunskapsuppbyggnad. Dennär gäller bedrivadet att

därförböruppdragsmyndighetnuvarande ordningen med statlig
stif-finansiera kan docklvestâ. del verksamhetenFör att enav

telseform aktuell.vara

specifik flygtek-vid har mycketHuvuddelen verksamheten FFAav
fortsättningsvis bedrivas inisk karaktär och bör även en sam-

flygtillämpningenmanhållen sätter iorganisation centrum.som
Åtgärder för förbättra samverkankan dock behöva vidtagas att

systemstudier.flygmekanik ochstärka insatser inomoch landets
stödjaockså ökad utsträckning kanär väsentligt FFA iDet att

forskarut-grund- ochhögskolan och bidra till stärka dessatt
flygteknik.bildning i

består inteformen hindrar dockden institutionellaAtt att ett
för tillåtgärder genomföras kostnadernaantal bör att anpassa

former för styrning ochochintäkterna och utveckla kompetens
sågenomförande vid denverksamheten FFA. motatt svararav

företagskulturenframtida ocksåbehov. är väsentligtDet att
marknadsorienterad riktning.utvecklas i mer

l99lz53 SammanfattningSOU
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Anpassa verksamheten till framtida efterfrågan

En minskad efterfrågan väntas FFAs tjänster under den när-
tiden främst grundmaste den pressade ekonomiska situa-av

tionen inom försvaret och osäkerheten inför nästa Försvarsbe-
slut. Med hänsyn till verksamheten Föregåendeatt budgetår gick
med avsevärt underskott och kostnaderna hittillsatt i stort

oförändrade.varit är det min bedömning FFA befinner sigatt i
akut ekonomisk kris.en

För organisationen inteatt skall förblöda förutsättningaroch
skall kunna skapas för ominrikta verksamhetenatt vadmot som

framtidautgör de villkoren och behoven måste åtgärder enligt
min mening omgående vidtas för minska kostnaderna.att Myndig-
heten har börjat vidta kraftiga åtgärder för rationaliseraatt
arbetet i uppdragen och sänka fasta driftkostnader och kostna-

för stödfunktioner.der

Den totala intäktsvolymen kan befaras minska med några tiotal
miljoner kronor nästa budgetår. Efterfrågan i huvud-synes vara

oförändradsak inom hâllfasthetsområdet och vad gäller studier
tlygsystem. minskar det aerodynamiskaav området.men Detta

indikerar minskningarna förstaatt i hand behöver göras inom
det aerodynamiskzi området och inom de tekniska stödfunktionerna

främst betjänar denna del verksamheten.som Det är givetvisav
också nödvändigt så långt möjligtatt de administrativapressa

såkostnaderna de inte blir högreatt än vad motsom svarar
verksamhetens absolut erforderliga behov.

DenaerodynamiskaverksamltetendominerarvolymmässigtinomFFA.
Vad de svenska kunderna enligt min bedömning förväntaskan ef-
terfråga främstär insatser hög kvalitet och möjligheterav
till provning i anslutning till vidareutveckling flygplanav

internationelltoch samarbete utveckling flygplan ochom av
robotar. Verksamhet med anknytning till flygmekaniska problem

förväntaskan ökad uppmärksamhet. Därtill kan möjligheter
till internationella finnasuppdrag FFA har ärom resurser som
förhållandevis exklusiva och kostnadseffektiva. Den internatio-

konkurrensennella är dock hård tillgången vind-attgenom
tunnelkapacitet generellt är god. utgångspunktEnsett vid en
bantning bör således värna deatt kvalitativavara om spet-

provningsresurser förväntatmed inhemsksarna. beläggningstor
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för-medVindtumxlaiochexklusiva kompetenseroch resurser.
i mal-ställas Hellerläggas nedbörbeläggningväntat svag

påse.

framtidagenomföras sikteockså medmåste ettBantningen
följande speciali-därmedochsamarbeteinternationelltstörre

forskningsområden ocharbetsfördelning. Valsering och ex-av
måsteavvecklasbehålles respektiveperimentella resurser som
i dennischer FFAvilkatill inommed hänsynsålunda göras som

bliförutsättningararbetsfördelningen harinternationella att
FFAkontaktnätinternationellautveckladeframgångsrik. Det som

på. denbörDetgrund byggautgör godbesitterredan att geen
uppdrag,tillmöjligheternakonkurrenssituationen ochbild av

måstepreferenser och kompetensermycketlika varaegnasomsom
för nischer.tttgångspttnkt valet aven

ka-för haställetifinnas möjligheterborde attDet att egen
utsträck-i störrestödfunktioner vid FFAför tekniskapacitet

verk-konstruktions- ochgällervadtjänster.ning köpa t.ex
alternativ skulle kunnamätteknik. Ettellerstadsarbete vara

be-bättreför därigenomutanför FFAtjänstersälja attatt
läggning.

och styrningför finansieringSkapa formernya

spektrumöverspännerbedrivs vid FFAverksamhet ettDen som
Entillämpning.ochlångsiktighetgradvarierandemycketmed av

kategorier. nämligengöras iuppdelning kan tre

kunskaps-syftar långsiktigtillgrundforskningriktad som-
flygtek-förvetenskapsområden betydelseinomuppbyggnad av

niken.

utvecklingsarbeteobjektbundetickeforskning ochtillämpad-
industri ochvidtillämpningarnärliggandehar myn-merasom

i siktedigheter samt

utvecklingsarbeteobjektbundetutgör delinsatser avsom-
försökgenomför ochochutför konsulttjänsterFFAattgenom

uppdrag.provning
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Fiitansieringsformeit och för FFAsstyrsystemet verksamhet bör
enligt min mening över. för när FFA i störreatt,ses ut-nu
sträckning bör inriktas civila kunder och internationelltmot
samarbete. skapa enhetligare regler för finansiering olikaav

verksamheter.typer bättre Förutsättningar förav styrningge
verksamheten och skapa villkor vid FFAav liknar andrasom

forskningsproducenters.

Den principen borde innebära FFA störrenya att ett stat-ges
ligt anslag än idag för täcka baskostnader för riktadatt
grundforskning. för möjligheter till viss egenfinansie-att ge
ring deltagande i internationellt samarbete förochav att ge
visst oberoende så FFA bättre kan uppträdaatt ifrågasät-som
tande nydanare. Den industriellt orienterade och tillämpade
forskningen och teknologiutvecklingen finansierasborde ettav
nyskapat forskningsprogram.kollektivt inriktning ochvars
finansiering framförhaitdlas flygteknikensmellan olika intres-

Därutöver börsenter. FFA ha marknadsorienterad tillämpaden
verksamhet. med full kostnadstäckning utför frånuppdragsom
industri och myndigheter. Staten torde dock med hänsyn till
internationell praxis behöva stå för huvuddelen investe-av
ringarna i anläggningar.tunga

Det borde. omfördelning de finnsmedel inom igenom en av som
dag tillgängliga finansieringskälloi främst den militära si-
dan och viss ökning långsiktiga kollektiva civilaen av sats-
ningar från industrin och kunna möjligt nåstaten, attvara en

fiitansieringssitttation för FFA följande.enligtny I botten
skulle finnas statligt anslag säg 20ett 30 miljonerom -
kronor. kan fördubblastill med bidrag från forsknings-som upp
stödjande inom och landet. Finansiering skulleutom där-organ
utöver frånske kollektivt med säg 30ett 40 miljonerprogram -
kronor. I övrigt skulle verksamheten bestå finansie-enskiltav
rade konsultuppdrag.

För styrning och utvärdering det kollektivaav programmets
forskning och teknikutveckling bör särskilt friståendeett

inrättas.programorgan
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samarbeteinternationelltspetsområden medpåSatsa

framtiden är det enligtfungera väl iskall kunnaFFAFör att
kringverksamhetensöka byggaväsentligt spets-meningmin att

nyckelomráden och nischer ochnågra utvaldainomkompetenser
samarbete.internationellt Deneftersträvainom dessa ettatt

måste överblickutnyttja denverksamhetenkonsultbetonademer
Samtidigtskapas.därigenomkunnandekvalificeradeoch det som

marknadsnärhet och godaverksamhetenstillämpademåste den pro-
påverka inriktningentill ochåterkopplasblemuppfattning av

filosofiärkunskapsuppbyggnaden. Dettalångsiktigaden somen
fallnågra uppenbartdär iochtillämpas vid FFAredan va-man

filosofinjagläget bedömeraktuelladetrit lyckosam. I attnu
central.ännublir mer

sin kva-vikt FFA medmeningär enligt minDet mestattstorav
bidra tillkanlificerade avanceradepersonal och ettresurser

börforskningsklimat vid högskolan. Detutbildnings- ochbra
bådeför medverka tilluppgiftdärför FFAuttalad attvara en

flygtekniskaforskarutbildning inom detakademisk grund- och
till hög-lämnarstöd FFA redanområdet. Därmed skulle det som

institutionaliseras.stärkas ochskolan kunna

konsultenSätt och effektive iden kompetente centrum

utvecklaruppfattning vikt FFAär detEnligt min attstorav
flyg-kvalificerad konsult inom detförmåga fungerasin att som

förståelse fördåområdet. väsentligt haärtekniska Det att
detkunna placeravillkor ochkundens problem och att egna

bidraget i sammanhanget.det

mångafordrar är ieffektiv konsultverksamhetDen kultur som en
råder forsk-oftast ifrånväsensskild denavseenden ensom

långsiktigt givnai regel ärningsorganisation. där resurserna
sååstadkomma brafrämst strävanoch verksamheten attstyrs av

utmaningforskningsresultat För är detmöjligt. FFA attensom
efter besökförsöka förena båda Mina intryckkulturer.dessa

är del-organisationen dettaoch samtal olika delarmed attav
forsk-hållfasthetsgruppen.vis lyckats väl. inom attt.ex. men

är väl dominant.ningskulturen ibland
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FFA medverkar till flygsysteittstudier med modeller och anlägg-
förningar simulering flygstridsförlopp, robotskjutningarav

förmågaoch pilotens hantera flygplan. Flygsystemstu-att ett
dier har enligt min bedömning förpotential göra flyg-stor att

effektivare. Det bör kunna övervägasvapnet försvaretinomatt
totalt skapa bättre form försett sammanhållning och ledningen

sådana studier.av

Organisera verksamheten kundorienterat och med bättremer
kuslnadskonlroll

forskningsbetonadeDen verksamhetenmest vid FFA kan knappast
full kostnadstäckning uppdrag och kan därför inte drivasav

affärsmässighelt basis. Stora delar verksamheten är dockav
sådan den lvör kunna drivas med kundernas efterfråganatt och
finansiering grund. Kunderna utgörs då antingen enskildasom av
företag eller myndigheter eller uppträder före-i detgemensamt
slagna Eftersom närhet mellan uppdragstagareprogramorganet.

professionellaoch kunder i kunskapsiittensiva branscher är en
förutsättning för fungerandeväl verksamhet borde deten vara

fördel delar verksamheten kundestora organiseras ien om av
affärsområden riktar sig kunder med likartade problemmotsom
och likartade behov frånstöd FFA.av

affärsområdeInom varje bör finnasdet itågoit form av samman-
hållning verksamheten. planering beläggning och resul-av av

Det ekonomiskatalansvar. införs vidstyrsystem FFA börsom nu
kunna göra det möjligt för varje affärsområde med god kon-att

förtroll sin ekonomi.ansvara egen

Investeringar

torde ävenDet i framtiden nödvändigt lämna statligtattvara
stöd till större investeringar vid FFA det skall möj-om vara

drivaligt experimentell llygteknisk forskningatt och provning
i Sverige med moderna Det internationella samarbetetresurser.

området kommer sannolikt ytterligare öka. För Sverigesatt
del bör det innebära inte bara industrin forsk-ävenatt utan

iningsorgail större utsträckning än hittills samverkar inter-
också förnationellt genomföra avanceradeatt vindtunnelprov.

199153SOU Sammanfattning
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experi-fbrtsatta görs i SverigeDe investeringar tyngresom
Strävangenomföras bakgrund.mentell utrustning bör dennamot

från såavstå satsningarbör därvid visserligen storaattvara
ändåsjälvförsörjande.experimentelltkan attatt menvara

behålla kvalificerad experimentell verksamhetsträva efter att
någrainom nischer.

SammanfattningSOU 199153
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1 Bakgrund

l l Uppdrag.

Regeringen bemyndigade den 20 december 1990 försvarsministern
tillsätta särskild föratt utredare utreda den intäkts-atten

finansierade verksamheten vid FFA. direktiven forAv utred-
ningen framgår utredaren skall göra översyn FFAsatt en av
verksamhet framläggaoch förslag till sådana åtgärder att
verksamhetens huvudsyfte. främja flygtek-utvecklingenatt av
niken inom landet. kan säkerställas inom balanserad ekonomi.en
Utredaren bör särskilt förutsättningaranalysera de liggersom
till förgrund och bedömningar beläggningFFAs medprognoser av
betalda utgångspunktuppdrag. Med häri bör framläggautredaren
förslag till verksamhetens fortsatta inriktning. Avvägningen
mellan experimentell försöks-och teoretisk forskningsverk-och
samhet skall beaktas liksom behovet förstatligt stöd sådanav
angelägen forskning för vilken svårtdet är full kost-att
nadstäckning.

Utredningens direktiv redovisas i sin helhet i bilaga.

Försvarsministern utsåg såsom särskild utredare huvudavdel-
ningschefen Franzén.vid FOA Göran Till i utredningenexperter
utsågs vidare tekniske direktören vid FMV Lars-Torsten Olsson,
direktören vid Saab-Scania Saab flygdivisionenAB. M Ingemar
Olsson forskarenoch i ekonomi vid FOA ek lic Madelene Sand-
ström. många formerFFA har i lämnat förunderlag utredningen
och därvid även medverkat sammanfattandemed beskrivningar av
verksamheten vid FFA och vid dess systerorganisationer i andra
länder. Sammanhållaitde för detta arbete vidhar FFA varit ci-
vilingenjör Gustafsson.Anders för utformningensvaratsom av
kapitel 4 ioch 7 utredningens betänkande. FOA har direkt med-
verkat i utredningsarbete och till betänkandet med gransk-en
ning FFAs ekonomi. Härvid har utöver Madelene Sand-expertenav
ström forskarendeltagit Christina Malm. FOAs granskning redo-
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kapitel 9.visas i

utredningarTidigareI.2

i större utsträckningoffentliga utredningDen senaste som
flyg-års utredning översyn den1982berörde FFA avomvar

MårtenprofessorSverige Landahlforskningen i medtekniska som
utredning överlämnade i januari 1983särskild utredare. Denna

flygteknisk forskningFö l983zl Svensksitt betänkande Ds -
Långsiktig inriktning och resursbehov.

flygtekniskaårs inledningsvis1982 utredning beskrev den ut-
forskningsområden.flygtekniska Därvidvecklingen och olika

flygtekniskaäven tidigare utredningar i Sverige.redovisades
ofta ärLandahls utredning konstaterade militära behovatt

tid kommit idrivande. civila behov attatt senaremen
påverka flygtekniska utvecklingen. Bränsle-större grad den

bl.a.ekonomin forskningsbehov vadspelar roll och skaparstor
flygplanetsgäller strömningen gränsskiktet närmast ochi yta

gäller utformningen flygmotorer. kompositmaterialvad Nyaav
hállfasthetsegenskaperblir väsentliga när kan behärskas.deras

Avionikomrâdet fortsätta utvecklas och spelakommer att att en
roll.stor

flygindustrin ärUtredningen konstaterade vidare mycketatt
forskningsintensiv. beräkningsin-ökning provnings- ochEn av

ofta flygprovenlönar sig minskningtack densatserna vare av
Modellförsökdärmed kan göras. i vindtunnel utnyttjas isom

faserolika utsträckningutvecklingsarbetet. i växande iav
omfattandekombination beräkningar.med mycket numeriska De

forskningsbehovenmilitära 80-talet bedömdesunder re-vara
definieradelalivt väl utvecklingen JAS ochden beslutadeav av

flygsystem.behovet vidmakthålla övriga Därtill bordeattav en
breddning ske för civila projektindustrins satsningatt ge

förutsättning lyckas.atten

föreslogUtredningen flygtekniskutökat stöd till civilett
forskning forskningsanstal-och de statliga myndigheterna.att

föroch industrin in-skulleterna attta ett gemensamt ansvar
tensifiera förstärkaoch flygtekniska högre utbildningen.den

fristående flygtekniskt rådEtt föreslogs inrättatbli med upp-
gift flygteknisk forsk-initierasamordna. och stimuleraatt
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ning. Utredningen förutsatte FFA alltjämt skulleatt denvara
centrala instansen för flygteknisk forskning och provning men
med breddad kompetens. Därvid borde såväl departementstillhö-
righet institutionell form för verksamheten bibehållas.som

Utredningen redovisade slutligen de investeringar den ansåg bli
erforderliga för säkerställa flygtekniskaden forskningensatt
framtida möjligheter lösa sina uppgifter.att Den diskuterade
därvid nödvändiga sinsemellantre utbytbara kategorier av
investeringar. för kunskaps- och kompetensuppbyggnad, fören en

utrustning föroch övrigtung utrustning. Inom förstadeten
området redovisades i rangordning behov investeringar iav
forskarutbildning och vidareutbildning beräkningsmetod-samt
utveckling. Inom det områdetandra behov investe-angavs av
ringar i superdator. begagnad transsonisk vindtunnel. låg-ny
hastighetsvindtunnel flygsimulator. Inomsamt det tredjeny
området behov gränsskiktsvindtunnel. akustiklabora-angavs av

hållfasthetsutrustning.torium samt

Enligt min bedömning äger delar föregåendedenstora utred-av
ningens beskrivning behovet flygteknisk forskning fortvav av
farande giltighet. Flera förslagdess åtgärdertill och in-av
vesteringar har genomförts. i många fall kvarstår demen av
utredningen bedömda bristerna.

.3 Arbetsuppläggningl

genomfördaI den utredningen har jag utredningsman in-nu som
ledningsvis utöver allmänt orientera migatt FFA och dessom
verksamhet lagt vikt vid försökastor kartlägga hur FFAsatt
olika intressenter sitt hittillsvarande framtidaochser
behov tjänster från FFA och hur värderar det arbeteav man som

utför.FFA

därvidJag har besökt och samtalat med närmast ansvariga en-
hetschefer och handläggare inom försvars- och industridepar-

flygvapenchefen och studiechefentementen. i flygstaben. chefen
för huvudavdelningen För flygmateriel inom försvarets materiel-

FMV och chefernaverk för dess flygplanavdelnin-ochsystem-
med medarbetare. chefen för försvarets forskningsanstaltgar

medFOA medarbetare. flera avdelningschefer med medarbetare
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vindkraftshaitd-SlU,utvecklingför tekniskvid styrelsen
vidöverdirektörenSTEV.energiverklåggarert vid statens

flyg-professorn iför rymdverksztmhet DFR.delegationstatens
företrädareKTH.i Stockholmhögskolanteknik vid tekniska

Saab-Scania ABvidtekniska ledningenför dendirektionen och
Missilesvid Saabmed medarbetareflygdivisionen. VDSaaboch

m.fl. vid Volvo Flyg-direktörentekniskevice ochVDAB samt
från medlemmarnasynpunkterinhåittttatVidare har jagAB.motor

rådet.flygtekniskaordföranden isistestyrelse. denFFAsav
ordföranden för EGSinom IVA.flygtekniska arbetsgruppenden

direkfrån den tekniskeför flygteknikforskningsprograttt samt
flygföretagettyskamilitärllygdivisionctt detvidtören av

Messerschmitt-Bölkow-Blohm.

skaffaförsökt mighar jaginom FFAgäller verksamhetenVad en
avdelningschefer-generaldirektören.samtal medöverblick genom

förföreträdare verksamhetenledandeandraoch samt genom-na
organisationen.studiebesök vid olika delarfört antalett av
orienteradeföreträdarna vid FFAhållit fackligadeharJag om

tillfällen.flertalvidmed democh överlagtmitt arbete ett
rationali-från försvaretssynpunkterinhämtatjagVidare har

internkonsult FFA.verkatseringsinstitut FRI. somsom

genomförtekonomi FOAekonomiska granskning FFAsDen somav
redovisning.frånmaterial FFAsarbetat medharutredningen

medverkanunderdessutom skettintern. och harbåde ochextern
också inhämtatsharekonomifuitktionen Synpunktervid FFA.från

granskare FFA.riksrevisionsverketsfrån RRVs av

likar-många avseendenjämförelser med igöraFör kunnaatt en
SSPAmedarbetare vidockså medjag besökt VDhartad verksamhet

skepps-till vilketdet bolagConsulting AB.Maritime statens
1984.provnittgsaitstalt ombildadestekniska

referensför-iutnyttjat redovisasskriftliga jagunderlagDet
betänkandet.teckning i slutet av

utredningsarbetetjag under slutetbetänkandetextDen avsom
ochgranskatshelhetutformat i delar eller sinharsuccessivt

haft förjagmånga underlagslämnaredekommenterats somav av
spelatutredningensDärvid har särskiltmitt arbete. experter

roll.storen
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För de värderingar och ställningstaganden slutligen redo-som
visas i utredningens betänkande jag enskild utredaresvarar som
ensam.
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på detutvecklingInternationell2

områdetflygindustriella

aerospacel.meningområdet i vidflygindustriellaTill det
underhållproduktion ochutveckling,hänförasbrukarindustry

av

småfrån lättaspektrumbrettflygplan täckande sport-civila ett
förjetflygplanmatarflyg tillaffársfly-g.viaflygplan stora

och gods,människorinterkontinentalaregionala och transporter av
ochstridsuppgifter, militäraförflygplan transportermilitära

utbildning,
militärt bruk.bådeför civilt ochhelikoptrar

ochrobotsystem
rymdsystem.1

luftburna aero-medsysslarindustrindel systemDen somav
ocksårymdtillämpningai hardominerarindustrynautics enmen

har robotsystemtillämpningarför militäraomfattning ochstor
större roll. Dealltspela systemsamman-kommit storaatt en

Douglas,Donnelsåsom Boeing. Mcflygplanindustriernahållande
BritishMarcel-Dassault.Aerospatiale.USA ellerLockheed i
ledan-spelari EuropaMesserschmitt-Bölkow-BlohmAerospace. en

flygmo-särskiltdelsystemViktigaflygindustrin.roll inomde
avsevärdföretag meddocktillverkasochutvecklas avtorer

självständighet.storlek och stor

isysselsätter Europarymdindustrintlyg- och stor-totalaDen
sifframotsvarandemänniskor medanmiljonhalvleksordningen en

områ-inomStoratvâ gånger större.är tilli USA tre resurser
strukturnärmarederasävenockså Sovjetunionenfinns idet om

betydelsekommersiellaoch derasvästvärldenkänd iär mindre
japanskabegränsad. Deär mycketutanför statshandelsländerna

mått-området är relativtflygindustrielladetsatsningarna
potential.ekonomiskalandets totalaförhållande tillliga i
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Den totala världsmarknaden för civila flygtransporter såvälav
gods ökathar kraftigt långunder tid medpassagerare som en

ungefärlig Fördubbling transportarbetet tidsenhet underav per
det decenniet. För närvarande kan docksenaste viss krymp-en
ning marknaden följd den allmänna lågkon-noterasav som en av
junkturen och lrakkonflikten. För flygindustrin har den expan-
derande marknaden givit förutsättningar för utveckling och

Äventillväxt. marknadens expansion skulle ellerom mattas
avbrytas kommer finnasdet behov ersättningatt ett stort av

förnyelseoch befintligaden flygtransportkapaciteten. Iav ett
konjunkturläge kan fortsatt expansion också fulltannat en vara

möjlig. Antalet utvecklingsprojekt kommer dock begrän-att vara
sal.

EG i januaril l99l publicerad studie LOTOS LOng Termen av
forOutlook Study aeronautics research and technology av

utvecklingen under de närmaste decennierna flygområdetinom
fortfaranderäknar med årlig genomsnittlig tillväxt iman en
flygtransportarbetetvärlden med cirka 4.5 % vad gällerav

och med cirka 8 % vad gäller gods detta vidpassagerare en
prognostiserad allmän ekonomisk tillväxt i världen knappt
3 Tillväxten%. fiygtratiken förväntas bli särskilt iav stor
AsienStilla havs området. räknarMan inte någonmed avgö-att
rande geopolitisk Förändring Förändraskall långsiktigadessa
utveckliitgstettdenser. Häntmande faktorer för flyget kommer dock

långsamt ökande bränslepriser.att krav ökande miljö-vara
svårigheterhänsyn. med trängsel. trafikkontroll och lokala

i tättbefolkade områden finansieringtransporter och med deav
investeringar erfordras flygplansflottor.istora Utsiktensom

för flygindustrieuropeisk inger enligt EG-studien viss till-
försikt är ingalunda problemfri. Konkurrensen förväntasmen
hårdna bl.a. följd minskande militära satsningar. Detsom en av
ställer ännu större krav än tidigare effektivt samarbeteett
inom Europa. Inte minst gäller detta det kritiska området
forskning och teknikutveckling. måste tillräcklig kri-som

förtisk europeisk tiygindustriatt teknisk konkur-massa ge
renskraft förstai hand USAgentemot och i någon mån Japan.

Pâ militäradet området har utvecklingen. tillväxttrots en
långaunder perioder. också präglats svårigheter attav rymma

både höga tekniska och prestandamässiga ambitioner och önskvär-
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finansiellatillgängligaanskaffningsvolymer inomda ramar.
periodenunderökadeiflertalet länderFörsvarssatsningarna
åttiotalethälftentillfrån sjuttiotaletslutet avsenareav

USASpeciellt iår i realanågramed termer. varprocent per
kraftig.åttiotalethälften mycketförstatillväxten under av
iuttryck bl.a.flygindustrinför rymd- och sats-sigDetta tog

försvarsinitiativet ochstrategiskaSDI. detningar nya
radarreflektion Stealth-litenflygplan mycketmedtyper av

göras inominsatseravsevärdadärmedUSA komegenskaper. I att
allaäven inteutvecklingforskning ochflygteknisk omsom.

bidragit tilländåfullföljas. harprojekt kan atttilltänkta
rymd- ochför amerikanskadenteknologiska basensäkra den

Ävenmilitärt.både ochciviltställningflygindustrins ledande
stridsflygplan EFA.flerautvecklingpågår docki Europa av

Rafale Gripen.och

försvarssatsningarttaåttiotalet hardelenFrån den avsenare
säkerhetspo-Med detåterhållsamma.blivitgenerellt nyamer

för-framgångsrikaoch deöst-västrelatioiteritailägetlitiska
styrkori Europamilitärabegränsningarhandlingarna avom

försvarsutgifter-nedskärningmånga falliCFE sker avennu
krympandemedförtflygindustrinfor ochrymd-harDetta enna.

däri USASpecielltökad konkurrens.marknad ochmilitär en
flygindustriei medefterfrågan harvaritisvängningarna stora

underleverantörermångaliksomproduktionmilitärandelhög
antalförsäljningminskadgrundsvårigheterfått ettavav

bedömaför tidigtär ännuflygplansystem. Detmilitära att
ochflygindustrin Irak-krigetför ochrymdkonsekvenserna av

dockkanSovjetunionen. Detiutvecklingen noterasosäkraden
våren l99ladministrationen ännuamerikanska trotsdenatt

samtidigtForsvarssatsningaiför minskadeGulfkriget planerar
beställningmycketockså nyligen lagt stor nyaensom man

Stealth-egenskaper.stridsflygplan med

decennietunder detflygindustrin hareuropeiska senasteDen
ökandefått snabbttillväxt och harstarkhaft mycket enen

välsamtidigtför flygciviltvärldsmarknadenandel mansomav
åstadkommitsposition. harmilitära Detta ettsinhävdat genom

deoch mellanregeringarmellannationsgränseritaöversamarbete
kraftfullt iuttryckkommit tillflygföretagen och meststora

Tornado-flygpla-militäraoch detAirbus-programmetdet civila
flera länderpågår mellannärvarandeFör ut-gemensamnet. en
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veckling stridsflygplaneuropeiskt EFA.ett nyttav

Flygindustrin karakteriseras långamycket produktcykler ochav
långvarigamycket omfattandeoch utvecklingsprojekt med stora

inslag och avancerad teknologi. långsiktigaDetta kräverav ny
strategier uthålligaoch investeringar. satsningar och näraett
samband mellan företag och formerregeringar. Lämpliga för or-
ganisation finansieringoch flygindustrielladen mycketav
storskaliga verksamheten är avgörande Förmåganbetydelse.av

utveckla ianspråktaoch teknikatt spelar större roll änny
inom flestade industriella områden. Konkurrenskraften hos nya

beror i hög vilkagradsystem prestanda kan erbjudasav som
samtidigt det också är nödvändigt med teknik kunnaattsom ny
begränsa kostnaderna för utveckling, konstruktion, ochprov
tillverkning dem.av

Inom de länderna i Europa och inom EG finns klar strä-stora en
i samarbete mellan och industrier skapaatt ettvan stater

långsiktiga Förutsättningar för Europa och den europeiskaatt
industrin skall kunna spela väsentlig framtidenroll även ien
inom tlyg- rymdområdet.och När det gäller den teknologiska
basen för verksamheten främjas den satsningar högsko-genom
Ieutlvildning och statligt stöd till för forskninginstitut och
försök llygtekmskadet området. flygområdetFöretag inom
samarbetar teknologiutveckling. Gemensammateknologiprogramom
inom EG också sådanstöd till Påverksamhet. rymdomrádetger
finns omfattande europeiskt rymdprogram ochett gemensamt en

europeisk förorganisation rymdverksamhet ESA.gemensam
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flygteknikenUtveckling inom3

drivakunnaväsentligtflygverksamhet är detcivilFör att
flygföretagen.kostnadseffektivt sätt i Enverksamheten ett

För flygpla-kapitalkostnaderutgörskostnadspostväsentlig av
drift-ocksåför lönsamheten harbetydelsemycket stormennen

underhâllskostnader ochsåsom bränslekostnader,kostnader
ioch prestandaegenskaperpersonalkostnader. Flygplanens styr

driftkostnaderna.begränsamöjligheternautsträckning attstor

därför tillsyftar mycketflygtekniska utvecklingenDen att
utveck-tilldriftkostnaderna. har lettbegränsa Detkunna en

optimal designtlygplanstyper medspektrumling brettett avav
uppnåtransportavstånd. Förför laststorlekar ocholika att

struktu-egenskaper,aerodynamiskaflygplanensdetta utvecklas
elektroniska kon-framdrivningssystem ochrella uppbyggnad.

dyrbart ochUnderhållet är mycketochtroll- storstyrsystem.
underhållsbehovet ochdärför reduceramöda läggs attattner

trafikområden intensivmedförlänga Speciellt ilivslängden.
terminalhanteringsfrågor kommitflygledningskapacitet ochhar

både kapacitetför ökamöjligheternagränssättandebli attatt
ävenutvecklingTekniskeffektivitetoch i transporterna. av

därförområden är viktig.dessa

Även driftenför ärförutsättningarbraegenskaper som gerom
ocksåflygplan givetvisför är detcivilamycket väsentliga

påverkasPrisetprismässigt.nödvändigt kunna konkurreraatt
produktionsproces-effektiviteten utvecklings- ochimycket av

aerodynamiskaför beräkna ochmetoderAvancerade att provasen.
effekti-utvecklahållfasthet strukturer ochoch hosegenskaper

konstruktionsstadiethär idesign- ochspelarmotorer enva
systemegenskaperprövaliksom möjligheternaroll attstor genom

begränsa deväsentligt kunnamycketsimulering. Det är att
ocksåflygproven markenmycket dyrbara attmengenom prov

vindtunnlai ochfortfarande idyra markprovendriva dekunna
så långtkostnadseffektivt sätt ochtestriggar attett
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möjligt stötta och begränsa dem med hjälp avancerade beräk-av
ningar. I produktionen spelar datorstödda föroch de mycket

kvalitetskravenhöga anpassade produktionsprocesser rollstor
förmåganliksom bearbeta och utnyttja avancerade materialatt

såsom metallegeringai fiberkompositeroch med speciella egen-
skaper. framtidenFör blir det väsentligt flygplanen kon-att

så produktionen kan göras tillräckligt effektivstrueras att
billig.och

Såväl konstruktion produktion måste genomföras med desom ex-
höga anspråk säkerhet tillförlitlighetoch flyg-tremt som

verksamheten kräver. På tid har dessutom kravensenare
miljöhänsyn begränsning utsläpp och buller liksomgenom av
komfort kommit bli allt högre, vilket kräver tekniskaatt nya

förlösningar dessa krav ska kunna tillgodoses.att

När det gäller militära flygplan är oftastkraven stora att
de skall ha prestanda. Deras uppgift är iextrema regel att
under eller mindre duelliknande situationer kunna mötamer
motståndare i strid. Krigserfarenheterna visar då tydligt att

är fördeldet för den kunnatstor utnyttja denen part som
militärtekniska utvecklingen till flygsystemsina över-att ge
lägsna egenskaper och prestanda förmåroch taktisktatt utnytt-

dem. Utvecklingen har här skapat flygplan med successivt
förmågabättre manövrera och bära last förbättradeatt och

egenskaper vad gäller sårbarhet och signatur. Men utvecklingen
ocksåhar gällt för navigation. spaning. mål-ledning.system

upptäckt och telekrigföring inteoch flygplanensminst vapen-
med robotutvecklingen oftasystem. kommit bli mycketsom att

avancerade flygfarkoster i sig själva.

militära flygplanenDe karakteriseras de förkonstruerasattav
klara påkänningar flygprofilerochatt extrema medan den plane-

flygtidenrade är lägremycket förän civila flygplan. För
flygplanmilitära är det viktigt under deras operativaatt

livstid genomförakunna modifieringar och vidareutveckling så
tekniska rön kan utnyttjas för behållade skallatt sinattnya

effektivitet i strid. Speciellt sker sådan vidareutveckling i
elektroniksystem. i modifieringar datorprogram ochav genom
kompletteringar vad gäller och last. Vidyttrevapen annan

uppgraderingarstörre ocksåkan motorutveckling aktuell.vara
Flygplansystemen är så komplexa och integrerade modifieringatt
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förmåga kontrolleraochkräver samlad kompetensi regel atten
hâllfasthet ochegenskaper.flygplanets aerodynainiskahur

påverkas.systemfunktion

Även kostnadsaspekterna väsentliga.flygplan ärför militära
försvarsramar.pressadeläge mednågot i dagensaccentuerassom

enhet medprestandaanspråken prisethar gjorthögaDe att per
finns strävankraftigt. Samtidigtökatgenerationvarje enny

flygplan.bibehålla Detnunterärenså långt möjligtsökaatt av
utvecklingskostita-minskadetrycktill starkthar lett ett
for flyg-också militäraproduktionsekoitomiförbättradder.

livslängden.operativaförlänga denmöjligheterplan och att
samgáenden samarbetenochuttryck itagit sighar bl.a.Detta

flygindustrin.inom

huvud-längetekniska utvecklingenrymdområdet denharInom
delsför Uppskjutningraketteknologinsakligen dels gällt

styrning,funktionergenomföra olikaförteknologi att som
fjärranalys ochkommunikation.energiförsörjning.kontroll.

Genom detsatellit.och medexperimentvetenskapliga enav
sambandet medför rymdflygplan harfinnsökade intresse som nu

kommit öka.Hygteknologiernaklassiskade att

militäratillämpningarnaflygtekniskaolikadeUtvecklingen av
mindreellerutveckling inom antalcivila byggeroch ett mer

EUROMART-grundområdett. s.k.denspecifikt flygtekniska I
flygindustrieigenomförd antal europeiskastudien ettav

områden iföljande1988publicerad harEG ochuppdrag avav
identifierats.forsta intressehand civilt

teoretiskaflygmekanik omfattande bl.a.aerodynamik inklusive
reducerinhöglyftsaerodynamik,garCFDström gav,

luftintagsaerodynamik,luftmotstånd,
metoderomfattande beräkningsmetoder,hâllfasthet bl.a. nyanya

för oförstörande provning.
kompositer,omfattande metallegeringar,bl.a.material mate-nya-

tål tilIverkningsprocesser.högarial temperaturer,som
aktiv bullerkon-buller,omfattande och inrebl.a.akustik yttre

strukturutmattning,akustiskbullerdämpning,troll.
för beräk-storskaligaomfattande mjukvaraberäkningsmetoder .a.-

simulering,modellering ochningar.
omfattande elektriskaflygburna bl.a. meto-styrsystem,system nya-
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der för samspel människamaskin, för upptäckt och igen-system
känning, kontrollsystem.

framdrivning omfattande bl.a. integration flygkropp,ochmotorav-
motorprinciper och bränslesystem,nya

mångdisciplinära insatser omfattande bl.a. utformning cockpitav-
och statuskontroll avancerade och strukturer,systemav

konstruktionsmetoder omfattande bl.a. fordatorstöd ökad produk--
tivitet integration mellan konstruktion och tillverkning,genom
tillverkningstekitik omfattande bl.a. datorstöd, flexibla tillverk--
ningssystem. robotisering och icke-forstörande provning,
tlygdriftsystem omfattande flygtrafikledning,bl.a. operations-
analys. hantering flygplansflottor och avancerade navigations-av
metoder.

Inom EGs försöksvis genomförda forskningsprogram for flygteknik
AERONAUTICS. förvilketEUROMARToch utgjorde förstudie,en
har satsningar gjorts områden bedömts ha särskilt storsom
betydelse för långsiktigt stärka flygindustrieuropeisk ochatt

heller inte behandlas någotinom forsknings-EGssom annat av
Projekt har fyravalts inom områden, nämligenprogram. aero-

dynamik. akustik. flygburna framdrivning.ochsystem
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försöks-ochforskningFlygteknisk4

andra länderverksamhet i

Inledning4. l

försöksverksamhetforskning ochflygtekniskbeskrivningDen av
civilingenjörutarbetatskapitel hari dettaredovisas avsom

Gustafsson FFA.Anders

betydandeförsöksverksamhet harforskning ochFlygteknisk en
flygindustri. USAetableradländer haromfattning i de som en

Frankrike,hardominerat. Europaflera decennier Isedanhar
flygomrâdet.inomvarit ledandeStorbritannienochVästtyskland

flygteknisk FörFoU.iFlygindustrin ut-storasatsar summor
kostnadskrävande. ärflygplan. ärmilitäraveckling mestsomav

finansierade meddirektallmänhetiutvecklingskostnaderna
stark ochär konkurrensenprojektförsvarsmedel. För civila

subventioneringindirektindustrins risktagande stort, av
förekommerflygplan dockför civilautvecklingskostnaderna

lånFörmånligastatligt ägande.ibland etc.genom

vidflygtekniska disciplinerforskarutbildning inomGrund- och
flygtekniskaför denviktig bashögskolor äruniversitet och en

utvecklingen.

koncentreradgradi högflygtekniska forskningen är dockDen
forskningsorganisationer. lflygtekniskasärskildatill samt-

finnsflygindustri.liga länder, har separatetten egensom
iflygteknisk medforskning, ägt ellerför stat-statenavorgan

forskningsorganisationer harflygtekniskaligt stöd. Dessa
länder.Fleraoch arbetsvillkor.något varierande historia som

flygindustriellutvecklaochsträvan byggahar att enuppen
provningsfaci-byggabeloppverksamhet. attsatsar stora nya

exempelEttigång forskningsverksamhet.ochliteter att
åren påbörjat uppbyggnadendeär Italiendetta senastesom
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llygtekniskt forskningsinstitut CIRAett Centro Italianoav
Ricerche Aerospzitiale.

följandedetI beskrivs kortfattat flygteknisk forsknings-
verksamhet och dess villkori några utvalda länder USA.-
Tyskland Frankrike. Nederländerna och Storbritannien.

Redovisningen förhållandena sådana de hittills varit. Deavser
behov omställning flygtekniskaden forskningen i Sverigeav som
för närvarande upplever grund minskade militära ambitio-av

och ökad internationalisering gör sig sannolikt gällandener
mångaäven i andra länder. Några förändringarstörre forsk-i

ningsorganens villkor tillskan vidare dock bara iakttas i
Storbritannien. där lörsvarsforskningall håller att om-

mångaställas till i avseenden villkor.nya

USA4.2

Flyg- och rymdteknisk forskning i USA har inom flestade omrâ-
den världsledande ställning. dominerasDen NASA med sinaen av
forskningscentra Ames. Langley och Lewis. NASAs totala budget
uppgår till hela l5 miljarder dollar, ökning med 23 från%en
föregående år. Rymdsidan för huvuddelen omsättningensvarar av
med de för rymdfärjan Space-Shuttle.stora rymdsta-programmen
tionen Freedom och det satellitbaserade markobservations-nya

EOS Earth Observation System Missionsystemet Planetto-
llygtekniskEarth. Andelen verksamhet inom NASA är blygsam

jämfört med rymdprograminet uppgår ändå till drygt 500men
miljoner dollar.

Verksamheten är anslagsñnansieradhelt och industrin kan
viss del sin provning genomförd gratis it.o.m. NASAsav

vindtunnlar. NASA lägger också och bekostar FoU-projekt hosut
flygindustrin. Exempel denna projekt är omfattandetyp av

förinsatser minimera bränsleâtgângen for flygplanatt civila
motståndsmiiiskande åtgärder eller framdriv-genom typernya av

ningssystem s.k. propfan. Denna genomförsprojekt ityp av-
samverkan med industrin och drivs framända till teknologi-
demonstration i fullskala. Detta har flerai fall lett till ett
betydande teknologiskt försprång for amerikanska flygplantill-
verkare.
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fleraockså haft och berörings-harrymdverksamhet harNASAs
Rymdfáijan exempelär detta.flygtekniken.medpunkter ett

finan-flygteknik går 20 tillårets för drygt %budget attAv
rymdflygplanet NASPFör hypersoniskaNASAs arbeten detsiera -

ocksåfinansierasNASP-projektetPlane.Natinal Aerospace av
försvarsdepartementet DoD.

vid NASA bekostasförsöksanläggningaiiInvesteringar avnya
vind-transsonisk. nedkyldexemplet ärDet senastestaten. en

vid NASA Langley.Transsonic FacilityNationaltunnel NTF
StoraETW-tunneln.föregångaren för den sameuropeiskaärDenna

också i vind-llygplantillverkare Boeing investerar egnasom
tunnlar.

Defense Advanced Re-spelar DARPAmilitära sektornInom den
finan-driva ochrollProjectssearch Agency attstor genomen
tekno-för pröva och demonstrerahögriskprojektsiera att nya

uppgifter.militäramöjligheter lösa olikalogiska typeratt av

flygindustri.europeiskamerikansk ochmellandiskussionernaI
anför subventioneratsAirbus-projektet hardär amerikanerna att

anföras USAbrukartillverkarländerna. attmotargumentsomavl llygindustri NASA ochamerikansksubventioneraiindirekt genom
USAbörutvecklingsprogram. Detmilitära attnoterasgenom

beträffande sprid-infört starka restriktioner80-taletunder
industrin.förforskningsresultat skydda denningen att egnaav

Tyskland4.3

Forsch-flygforskningsorganisationen DLR DeutschetyskaDen
Raumfahrt störstafür Luft- är Tysklandsundungsanstalt

400 anställda.forskningsorganisation med 4tekniska varavca
också rymdteknisktNyligenär akademiker. hardrygt 35 % ett

f.d. iinkluderatsforskningsinstitut i östra Tyskland DDR
flygtekniska forsk-sammanslagning antalärDLRDLR. ettaven

förefanns andravilka redanprovningsinstitut,nings- och
många idärför platseranläggningarvärldskriget. och har

Tyskland.

stiftelse hari sin styrelseochDLR har ställning som en

SOU 199153 glitter 4



för såväl de olika ministerier.representanter vilka är hu-
vudintressenter, för flygindustri.tysksom

DLRs uppgifter i sammanfattning är

bedriva flyg- och forskningatt rymdteknisk-
uppföra och driva försöksansläggningaratt stora-
vidareutbilda forskareatt unga-
delta i planering och genomförandeatt projektav-
stödja federalaatt och delstatliga myndigheter-

Verksamheten bedrivs inom forskningsprogramstörretrenumera -flygteknik. rymdteknik och energiteknik. Flyg- och rymdteknik
dominerar med 35 % 55 %.ca resp.

Omsättningen 1989. 675 miljoner DM. finansierasDLR tillvar ca
65-70 % foranslag och resterande delen kontrakteradeav genom
uppdrag. För flygtekniskaden delen är relationen närmare 80 %
anslag och 20 Z- uppdrag.

Anslagsdelett används till finansiera omfattandeatt grund-ett
läggande forskningsprogram till investeringar församt att
vidareutveckla och driva provningsanläggningarna. anslagetAv
kommer den största delen från70ca % BMFT Bundesministerium
für Forschung und Technologi och resterande 30 från% dels
BMVg Bundesministerium fiir Verteidigung och fråndels de
delstater där DLRs anläggningar finns. Genom denna konstruktion

finansieringenär grundläggande flygteknisk forskning säker-av
ställd för såväl militära- civila ändamål.som

DLR har vindtunnlar för hela fartregistret, provanläggningar
för tlyg- och raketmotorer. simulatorer för flyg- och rymd-
forskning antal forskningsflygplan.ochsamt ett prov-

För större provningsaitläggitittgar vindtunnlar erhåller DLRsom
särskilda medel. Denna investeringar direktavskrivs.typ av
varför driften belastas med kapitalkostnader.

DLR hälftendelägareär i den låghasligltetsvindtunnelnstora DNW
byggdes vid slutet 70-talet i Emmelord isom Holland till-av

med den nederländska systerorganisationensammans NLR och
deltar också med 38 iden% sameuropeiska ETW-tunneln som
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Köln.ibyggs

Frankrike4.4

OfficeONERAforskningsorganisationenflygtekniskafranskaDen
Aerospatiales grundadesRecherchesdedEtudeNational et

forsknings-I963 ochONERAindkluderades iRymdforskningl946.
Toulouse iRecherches dededEtudesCERT Centre etcentret

1968.Toulouse

anställda drygt3002för närvarandeONERA har envaravca
är akademiker.tredjedel

definieratshuvuduppgifter harONERAs som

flyg- och rymd-inomforskningtekniskvetenskapligbedrivaatt-
teknik

utrustningtekniskvetenskapligtillhandahållaatt-
projektarbeteindustrinsassistera vidochmedverka iatt-

försvars-tillhörnon-profit organisation.ärONERA. ensom
direktanslagsin budget30 70och hardepartementet somavca

uppgifterna Resterandetvâ förstnämndaför täcka deatt ovan.
dessauppdrag.kontrakterade Avkommer70 intäkterna57e genomav

ochmyndigheterfrån statligaandrahuvuddelenkommer program-
forskningsministeriernakommunikations- ochförsvars-.organ

Spatiales.dEtudesNationalCNES Centrerymdorganetsamt
civilsåväl militärförteknikansvaretbörDet att somnoteras

försvarsdepar-underFrankrike liggerforskning illygteknisk
tementet.

miljoner Fr.l600för l99lbudgetentotalaDen varauppges
för flygplananvändsbudgeteninvesteringar.20 är Av70varav

rymdteknik l5 % och3040 robotar c.helikoptrar cirkaoch
motorteknik lO %.

ONERA-ModanewärvidtinnsdelsnelanläggningarvindtunONERAs
underljuds-transsoniskaatmosfáriskafinns bl.a. den stora

tryck-där deni Toulouse8 och delsdiametertunneln med m
högt Reynoldsl medlâghastighetstunneln Fl977modernasatta

sameuropeiska projek-i detmed 28 %finns. ONERA deltartal
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för den transsoniskatet tunneln ETW.nya

Investeringar i anläggningar bekostas tillstora 75 direkt70 av
vindtunneltaxzinl ingåstaten. avskrivningsdel meduppges en

cirka 20 70. Intjänade áterinvesterasmedel i anläggningarna.
varför det torde korrekt säga nyinvesteringar iattvara att
praktiken direktavskrivs.

4.5 Nederländerna

Den holländska llyg- rymdforskningsorganisationenoch NLR
National Lucht- Ruimtevaartlaboratorium organiserades ien

formsin nuvarande l937. NLR har 800 anställda och ärca en
fristående stiftelse. vilken subventioneras I NLRsstaten.av

ingårstyrelse för holländska flygin-representanter staten.
llygbolzig.dustrin och

uppgifterNLRs lormuleratshar vetenskaplig ochattsom ge
teknisk ;assistans till

holländska och utländska llyg- och rymdtekniskzi industrier och-
organisationer

anviintlzire civila och militära flygplanav-
myndigheter med behov llygteknisk assistansav-

Omsättningen l990 [09 miljoner Fl. Av detta kan 85 76 karak-var
teriseras llygteknik och l5 % rymdteknik. linan-NLRsom som
sieras till 30 V4 via anslag och till 70 92- kont-ca ca genom
rakterade uppdrag. kontraktenAv NIVR ochsvarar programorganet
llygvapnet för cirka tredjedel utländska förkunderen samt

fjärdedelcirka 19 miljoner Fl.. Anslagsdelen används delsen
för linansierzt NLRs grundläggande forskningsprogramatt och

för förbättratdels och utvecklaatt provningsanläggningarna.

Nederländernal görs betydande satsningar flygteknisk torsk-
mångaSedan årning. finns särskilt NIVRett NIVRprogramorgan

Netherlands forAgency Aerospace Programs såvälsom svarar
för Hygtekniskstödet till forskning för tinansieriitgsom av
llygindustrins Fokkers projekt villkorslån etc. l styrelsen
för ingårNIVR ledamöter från berörda departement tvåsex samt

frånledamöter Fokker några från industri.samt Flygin-annan
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erhållitslåntill NIVR deroyaltiesdustrin betalar som
linan-tillsägas bidradärmedllygplanprojekt kantill och

roll skulleforskningen. NlVRsflygtekniskadensiering av
roll inom denrymddelegationenjämföras med DFRskunna svens-

rymdverksantheten.ka

dels Eminelord. Ioch ifinns dels i AmsterdamanläggningarNLRs
DNW.samägdalâghasligltetstunnelnfinns den med DLREmmelord
HST ivindtunneltranssoniskastörsta. NLRsvilken är Europas
flygin-europeiskllitigtvarit användlängeAmsterdam har av

ISOO-till FFAs Tiir konkurrenttunnelduslri. Denna som en
detmed 70 imoderniseras. NLR deltar ovindtunnel skall nu

vindtunnelnför transsoniskadenprojektetsameuropeiska nya
provllyg-förfogar antalöverflygprovavdelningETW. NLRs ett

llygutprovning ochaktivt i FokkersNLR deltarplan. ansvarar
också NLRkanför mätdatainsaniling. Detbl.a. noteras att

SX3.kraftfull NECförfogar superdatoröver egenen

uppgiftenligttillämpasvindtunneltaxorVid beräkning av
investeratränta NLRAvskrivning ochföljande princip av

marknadssitua-utsträckningi denmed ikapital taxantas som
uppgiftEnligtmarknadspris.tillåter. dvs.tionen tar utman

iför förbättringsinvesteringarmedelintjänadeanvänds an-
in-läggningarna. myndigheterholländska och dessMot staten

ställetialdrig kapitalkostnader Ikluderas statentaxan. ger
Dettaomsättningen.l0årligt investeringsbidragett ca av

Fl.109 miljonerutanför driftomsättningettbidrag ligger
vid NLRårliga investeringsvolymeittotalaDenenligt ovan.

uppgift 20 miljonercirka Fl.utgör enligt

erhållits.direktanslagi harFör deltagandet ETW ett separat

Storbritannien4.6

EstablishmentRAE Royal Aemspace-

Royalrymdforskningsorganisationettflyg- RAE,ochengelskaDen
sedanharär den äldsta i Europa ochEstablishment.Aerospace

inkorporeradesförsvarsministeriet RAEtillhört MoD.länge
DefenceiDRADivisionfrom. l99llapril Aerospacesom
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Research Agency. Antalet anställda vid RAE är för närvarande
drygt 000.5 kraftig reduktion planeras.men en

RAEs uppgifter definieratshar som

tillhandahålla opartiskatt teknisk expertis och utvärderingska--
pacitet för försvarets upphandling flygplamhelikoptrar ochav
vapen

bedriva långsiktig forskningatt inom brett spektrum tek-ett- av
nologier

stödja Försvarets utvecklingsprojektatt-
bedriva flygforskningCivilatt uppdrag ofDepartment Tradeav-

and Industry DTI
tillhandahålla försöksanläggningaiatt vindtunnlar och motor--

provbän kar

RAE har hittills varit huvudsakligen anslagsñnansierat förmen
närvarande pågår omläggning till uppdragsfinansiering ävenen
för den del finansieras staten.som av

RAE har tillgång till många provningsanläggningar. Anlägg-
ningarna finns Farnborough i Bedford.och På Farnborough
finns bLzi. modernt låghastighetsvindtunneltrycksatt 4.2en m

5 i fullskale-reynoldstalvilken kan uppnås förmx ochstart-
landningslallet. Denna tunnel har utnyttjats flera utländskaav
industrier. För investeringar i anläggningar har RAE hittills
erhållit anslag huvudsakligen från försvaret. För anläggningar,

också föranvänds civila ändantål. har DTI bidragitsom till
investeringarna. Vid beräkning vindtunneltaxor för externaav
kunder kapitalkostnader har tagits med beroendeattuppges
marknadssituatioiten.

RAEs roll och villkor är kraftigunder förändring i samband med
omorganisationeii försvarets myndigheter. England deltar medav
28 Tá i den sameuropeiskzt ETW-tunneln. Finansieringen delta-av
gandet i ETW delas mellan Ministry of Defence och Department of
Trade and Industry.
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LtdAssociationResearchAircraftLtdARA -

för aerody-organisationfriståendeocksåfinnsEnglandI en
Association Ltd. ARAResearchAircraftprovning ARA.namisk

flygmotorindustriföretag medochtlygplan-l41952grundades av
transsonisk vindtun-drivaochbygga stormålsättningen enatt

förockså investe-svaradegrundade ARAFöretagDenel. som
laboratorier.tillhörandemedvindtunnelnFörringskostnaderna

storlekenmedmätsträckadrift har1956.iTunneln. togs ensom
medärför ARA-tunnelnspecialitetEn2.7 prov2.4 m.m x
mät-också akustiskagörMangående propellrar.medmodeller

flitigtvaritbyggdesdensedan utnytt-ARA-tunneln harningar.
flygindustri.utländskbrittisk ochjad av

höran-därtillochvindtunnelprovninguppgifter ärprimäraARAs
harmätteknik. ARAochvindtunnelmodellerutvecklingde av

tillämpningutveckling ochmedsysslarockså avsomgruppen
provnings-måste sinaberäkningsmetoder. ARAaerodynamiska

ochFörbättringarförkostnadersådan vinstgörauppdrag atten
metodik kanochprovningsanläggningarvidareutveckling av

fått någraintegrundandetsedanuppgift ARAharEnligttäckas.
frånellerfrån industrinkapitaltillskottellersubventioner

staten.

provningsanläggningarGemensamma4.7

provningsanlägg-trendfinns klarI Europa mot gemensammaen
lâghastighets-atmosfáriskatysk-holländska storaningar. Den

iWindkanalDeutsch-Niederländischer togsvindtunneln DNW
DLRägsstiftelse ochdrift drivs gemensamtl980. DNW avsom en

och NLR.

länderför flerabyggandetpåbörjadesl99OUnder gemensamenav
Wind-TranssonicEuropeanETWvindtunneltranssonisknedkyld.

investeringskostnadvindtunnel.Köln.i Dennatunnel vars
underbli klarberäknas300 MSEK.2uppgår till senareca

ochEnglandför 38 %.Tysklandhälften l990-talet. svararav
För ETW harför 8Holland ettochvarderaför 28Frankrike

bildats.bolagsamägt
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En för diskussion kring samordning investeringargrupp av
försöks- och provningsanläggningar i Europa har nyligen ini-
lierats inom GARTEUR.

4.8 Internationellt samarbete

En viktig förutsättning för den flygtekniska utvecklingen har
varit och är det forskningssatnarbete förekommer iolikasom
forntcr. För svensk del har varit hänvisade dels till delta-
gande i internationella konferenser och kongresser och dels
till olika former bilaterala samarbetsprojekt eftersomav
svenskt leltagzutde i viktiga samarbetsorganisationer hittills
inte varit möjligt.

forskningssamarbeteFlygtekniskt den civila sidan har sedan
70-talet inom Europa bedrivits inom GARTEUR Group for Aero-
nautical Research and Technology Europe. Detta samarbete.

startade kring Airbus-länderna. har hittills varit begrän-som
till England. Tyskland. Frankrikesat och Holland. Samarbetet

är forskningsorganisatiotternakringcentrerat även indu-men
strin deltar i projekten. Sverige har sedan I986 varit Guest
member i projekt och har l990 inbjuditsett fullvärdigsom
medlem i organisationen.

Forskningssamarbetet den militära sidan har sedan 50-talet
bedrivits via AGARD Advisory Group for Aerospace Research and
Development. är santarbetsorgattisation inom NATO. Verksam-som

ärheten organiserad ämnesvis i s.k. paneler FDP FluidLex.
Dynamics Panel och SMP Structures and Materials Panel och

främstbedrivs via symposier. specialistmöten och konferenser.
Dessa är i allmänhet stängda för svenska deltagare.arrangemang

Utvecklingen i Europa går multinationella forsknings-motnu
för såväl militär IEPGEUCLID för civil flyg-program som

EG-AERONAUTICS.teknik Den málsättltiitgenuttalade För EG-
är det samlade Europaprogrammet skallatt bli konkurrens-

kraftigt USA. måsteDet dockmot bådanoteras att programmen
relativthar begränsad volym mångaoch praktiska problem att

hantera. De spelar därför åtminstone ännu inte centralasamma
de militäraroll och NASA gör i USA. Jämförsom programmen

avsnitt 10.vidare l.
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samarbetebortglömmasheller intefår sammanhangetiDel att
Sådantroll.fall och spelarmånga spelatiUSAmed storen

tiygtek-för svenskviktigtvarittraditionelltharsamarbete
medsamverkansprojekthaftåren antalharnik. FFA ettgenom

NASA. i utbytedärprojektexempel är motNASA. Ett ett en
medgenomför detaljeradetillverkar ochlneräkningskod. enprov

varvidNTF-tunneln.nedkyldatranssoniskai denieltaxiinge nya
haftocksåFFA harkvalitetbcräkningskodeits etttestas. sam-

i USA.Hera universitetmedarbete
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5 flygindustriSvensk

5.1 Historik verksamhetsområdenoch

Svensk flygindustri företaghar sin grund i grundades redansom
l930-talet och utvecklats till de tillverkarestorasom av

flygplan flygmotorer finnsoch idag. Under decenniersom senare
har den elektronikindustrin ocksåsvenska i betydande utsträck-
ning flygomrádet.sig iengagerat

Statsminister Albin pådrivande kraf-Per Hansson devar en av
i ursprungliga förden utvecklingen. motivHans dettaterna var

göra så långtlandet möjligt för vâroberoende omvärldenatt av
försörjning med även stridsflyg.vad gäller militäraDevapen
projekten också långunder Förtid mycket dominerande denvar
svenska flygindustrin. Saab eftervisserligensatsade andra
världskriget civil produktion propellerflyg-med det lätta
planet Saab Safir passagerarflygplanetoch Saab Scandia. Det

tillverkades dock bara i 18 exemplar. Skälet till dettasenare
den svenska under Koreakrisen ville utnyttjaatt allstatenvar

kapacitet för tillverkning flygplan.militära vilka sedanav
under flera decennier blev nästan allenarâdande.helt Under de

tio åren har flygindustrindock kraftigt ökatsenaste sina
satsningar på civila produkter. föridag den domi-som svarar
nerande företagensdelen fakturering.av

förstaDe flygplanavancerade militära tillverkades imer som
Sverige byggde licenser frånoch teknik Tyskland och USA. I
och frånmed J 2l mitten l940-talet frågablev det kon-av om
struktioner byggda i huvudsak inhemskt tekniskt kunnande.
Detta utvecklades utöver vid industrin vid årKTH och det I94O
grundade FFA.

De svenskutvecklade militära flygprojekt följdesedansom
för flerasvarade tekniska genombrott. 2l förstJ medvar

katapultstol. 2lJ förstaR det svenskbyggda jetflygplanet.var
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flygplanen i världenförstabland deFlygande 29Jtunnan var
pilvingeform flertal hastighetsre-slådärmedkundeoch ettmed

passeradeflygplanförsta svenska32 Lansenkord. A somvar
världenmed dubbladenförst iljudvallen. 35 DrakenJ var

37 Viggenflygprestanda. AJgodavilkendeltavingen, vargav
någotnosvinge.medi världenflygplanetförsta modernadet som

strâlbromsenmedtillsammansochmanövrerbarhetenförbättrar
väsentliga med denärlandningsegenskaperna,Förbättrar som
förstockså medbasñlosofln. Viggen attsvenska varavar

användbarallsidigtoch harcentraldatormedutrustad enen
Förmåga tillflygplanetsväsentligt ökarpulsdopplerradar som

uppträdande.självständigt

jetflygplan.fjärde generation39 GripenJAS representerar en
flexibilitetochmanövrerbarhethögkarakteriserasDet av

kontrolleradinstabilitetaerodynamiskuppnåttsvilket avgenom
även iochelektrisktdatoriserat styrsystem engenomett

avanceradeutnyttjandeochdatoriseringlångt drivenövrigt av
ochkonstruktionsmetodermaterial ochelektroniska Nyasystem.

än singöras mindreplanet kunnatgörmotorprestandahöga att
företrädare.

stidsflygplanen byggersvenskaanvänts i deflygmotorerDe som
tillverkareledandefrån utländskakonstruktioner som av

För sedande svenska kraventill attVolvo Flygmotor anpassats
8-motor byggerViggens RMunderhållas landet.iochtillverkas

Gripens RMWhitney medanfrån Prattsålunda civil motoren
Electric.med Generalsamarbeteutvecklats il2-motor

utveck-flygvapnet harsvenskatill detStridsledningssystemet
elektronikindustristridsflygplanen. Svensklats parallellt med

fleraimaterielenhuvuddelenoch levererathar utvecklat av
koncentre-är idagVerksamhetensådanagenerationer system.av

ärobjektAktuellaEricssonkoncernerna.rad till Nobel- och en
flygburen90StriC ochstridsledningssystemetuppgradering av

och tillverkarutvecklarElektronikindustrinPS 890.radar
flygvapnetsförelektroniskaockså andrasedan länge system

kommunikation.telekrigföring ochförbl.a.behov

iockså engageradindustrinsvenskaär denl950-taletSedan
MissilesSaabrobotar.militäraoch tillverkningutveckling av

sjömålsro-olikasåväl jaktrobotarlevererat sortershar som
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botar till det försvaret.svenska Huvudprodukten idag är RBS
l5-fantiljen sjömålsrobotar.olika Ammunitionsindustrin harav
sedan länge haft pansarvärns- luftvärnsrobotaroch sitt

och har under år också utvecklat intelligentprogram senare
ammunition robotkaraktär. Ett exempel det är denav senare
målsökande ammunition STRIX till granatkastare. utveck-som
lats FFV och Saab Missiles.gemensamt av

civilaDe satsningar flygindustrininom skett undersom senare
Föravsågtid Saab-Scanias del inledningsvis komponentleveran-

till McD0nnel Douglas och British Aerospace. I större skalaser
har verksamheten fortsatt med utveckling och tillverkning av
transportllygplan föravsedda regionalt Förstbruk. Saabmed
340 och sedan med den pågående utvecklingen Saab 2000.nu av

FlygmotorVolvo har i sin civila verksamhet gått in partnersom
flygmotorprojektcivilai tillsammans med Garrett. General

Electric. Pratt Whitney och Rolls-Royce. Samarbetet täcker
llygmotorer alla storlekar. Volvos medverkan gäller utveck-av

tillverkningling och komponenter och innebär specialiseringav
och världsledande ställning inom vissa högteknologiskaen
nischer.

Underhåll både militära och civila flygplan utgör omfat-av en
tande verksamhet särskilt vad flygmotorergäller kräversom

industriella insatser. Svensk industristora har långsedan tid
omfattande verksamhet detta område under åren som senare

blivitäven exportinriktad.

Svensk industri har under tid också sig iengageratsenare
rymdområdet. Ericsson är verksamt radarområdet. Saab Space
vad gäller datorer och Volvo Flygmotor med vissa komponenter
till raketmotorer.

viktigaste företagen5.2 De

HygdivisionenSaab i Linköping utgör kärnan i flyg-svensk
industri. Företaget utvecklar och tillverkar både militära och

flygplancivila och Förmågahar sammanhálla även mycketatt
flygprojekt.avancerade Flygdivisionen hade l990 faktureringen

fyradrygt miljarder kronor, cirka avsågtredjedelvarav en
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cirka7000.cirkaanställdaförsvarsmateriel. Antalet varavvar
militära projekt.medsysselsatta4000 var

fakturering cirkaI990hadeTrollhättanflygmotor iVolvo en
avsåg flyg-tvåcirkamiljarder kronortvå halvoch varaven

är idagllygproduktcrnatvâ tredjedelarCirkaprodukter. av
3700.cirkaärvid Volvo FlygmotoranställdaAntaletcivila.

överenskommit bildanyligen gemensamtoch FFV har ettVolvo att
hittillsnågotflygmotorer.militäraunderhållförbolag somav

Aerotech i Arboga.utförts FFVvidhuvudsaki

Möln-verksamheten ihuvuddelenmedFörsvarssystemEricsson av
två kronor.miljarderfakturering knapptl99Odal hade en

radaromrâdet är tillochtyngdpunkt inomhar sinVerksamheten
Iuftvärnssys-tlyg- ochtillämpningar iinriktaddel motstor

för datorer.företaget radar.GripensystentetItem. svarar
äranställdaAntaletmotmedel.presentationsutrustning samt

2800.cirka

ElectronicsStockholmsområdet Boforselektronikföretag iBofors
I990 totalSATech hadeochBofors Aerotronics BAABBEAB. en

företagensMångatvå miljarder kronor.cirkafakturering av
motmedel harochledningssystemavseendebl.a.produkter an-

utgör cirkaanställdaflyg. Antaletmilitärttillknytning
2500.

flygunderhâllföretag specialiseratärAerotechFFV somett
delutanför Sverige. Enår ävenexpanderat storunder avsenare
fortfa-försvaretcivilt inriktad ävenärverksamhten omnumera

företagetdelensvenskakunden. Denviktigasteär denrande av
harochtvå kronormiljarderknapptfaktureringI990hade en

anställda.2900cirka

verksamtMissilesinnehåller Saabbl.a.CombitechSaab-Scania
också bolagfinns andradäromrâdet militära robotar.inom men
bl.a. Saab Instru-rymdverksamhetför flyg- ochmed produkter

tvâ miljar-1990 cirkaFaktureringenSpace.Saabochments var
2500.anställda cirkaantaletder och

väsentligenammunitionsindustrin,ochsvenskaDen numeravapen-
samgående delarSwedish Ordnancesamlad i ett avavgenom

även robotartillverkarutvecklar ochBofors Ordnance.och FFV
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faktureradeoch styrd ammunition. Tillsammans dessa vapenindu-
strier under förI99O närmare miljarder kronor och hadesex
närmare 7000 anställda.
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flyg-forskning iochUtbildning6

högskolorsvenskavidteknik

för sinkompliceradesynnerligenärFlygfarkoster system som
kunskapervidmakthållande krävertillverkning ochutveckling,

företrädda vidämnesområden ärmängd defrån somstor aven
ochkunskaperBåde grundläggandehögskolor. avancerattekniska

tilläm-grundläggande ämnenfrån såvälbehövskunnande mersom
matematik, ström-nämnasnågra viktigare kandeBlandpade. av

reglerteknik,elektronik,kemi,hållfasthetslära.ningslära.
produktionsteknik.ochmaterialteknikdatavetenskap,akustik.

flygteknisk verksamhetiandra intressenterFlygindustrin och
frånforskarutbildade teknikercivilingenjörer ochanställer

ihögskolorna,tekniskadeutbildningslinjer vidflertalet
elektroteknik,för farkostteknik.från sektionernaförsta hand

Flygindustrinmaskinteknik.fysik. datateknik ochteknisk som
därför högiindustrier ärhögteknologiskalandets mesten av

utbildning.tekniskalandets samladeberoendegrad av

för flygtekniska tillämpningarspecifiktutbildningAkademisk
DäriStockholm KTH.högskolanvid tekniskabedrivs bara

flygteknik. Förinriktninglång tillbakafinns tidsedan moten
organiseradcivilingenjörsutbildningenden inomnärvarande är

linjeför farkosttekniklinjenfem inriktningar inomsom en av
åttiota-efter i börjanökninglinje idag.harT. Denna aven

årskull,90 utbildningsplatsernominellt totaltlet. varavper
demfullföljer studierna till Avtvâ tredjedelarcirka examen.

fjärdedelår cirka ellerutexamineras har under ensenaresom
âr flygteknisk inriktning.valttiotaldrygtett per

I99O utredningi junivid tillsatteRektorsämbetet KTH omen
utredningensvid högskolan.flygtekniska utbildningen Avden

förföljande karakteristika91-01-28 bl.a.kan ut-rapport
utläsas.bildningen
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Målsättningen med studieinriktningen flygteknik är utbildaatt
ingenjörer för arbeten inom områdena konstruktion driftoch av
flygfarkoster. Utbildningen skall kunskap färdigheteroch ige

konstruktion och flygfarkoster.systembyggnad av-
beräkning och experimentell bestämning krafter och momentav-

flygfarkost.en
identifiering och analys för flygfarkosten speciella ström-av-

gsfenomenn .
beräkning och tlygfarkostensanalys rörelse och manövrerbar-av-
hel samt

tillförlitlighets-analys och säkerhetsfrågor.av-

Utbildningen skall också insikt fori andra flygteknikenge
områdenviktiga flygteknisk apparatteknik, llygmotorteknik,som

man-maskinproblem ergonomi. underhållsanalys och behovsana-
lys.

för flygtekniskadenDe inriktningen specifika kurserna iges
flygtekniskahuvudsak den institutionen vid ocksåKTHav men av

andra institutioner med stark anknytning till flygtekniken
institutionerna för gasdynamik. lättkonstruktionert.ex. och

mekanik. [ltbildningen omfattar relativt inslagett stort av
laborativa element För vilka främst antal vindtunnlarett av

finnsolika slag tillgängliga vid högskolan. Vindtunnlarna
främst foranvänds grundutbildningen några falloch i föräven

forskarutbildning och forskning.grundläggande De är dock inte
tillräckligt avancerade eller i övrigt lämpade for externa
forskningsuppdrag till högskolan. Sådana förekommer endasti
mycket begränsad utsträckning.

Forskarutbildning sker idag i mycket ringa utsträckning inom
flygtekniskaden institutionen. Sådan utbildning och dokto-

randarlueten med flygteknisk inriktning finns lock inom insti-
fortutionerna gasdynamik. mekanik strömningsområdet. lätt-

konstruktioner och hållfasthetslära.

Samband mellan utbildningen forskningenoch vid KTH och verk-
vid finnsFFA mångasamheten sätt. Många de grund- ochav

forskarutbildade vid gåttKTH har vidare till FFA. FFA iger
utsträckningviss miljö och problem för examensarbeten och

doktorsavhandlingar. FFA medverkar i undervisning och handled-
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lokaliseradeärdelar FPASpeciellt devid KTH.ning somav
bl.a.där.verksamhetenmednära kontakterhartill KTH genom

service.för tekniskutsträckning delari vissatt resurserman
utsträck-begränsadendast iutnyttjas dockanläggningarFFAs

utbildning.i KTHsning direkt

litenrelativtharvid KTHinstitutionenflygtekniskaDen
upplevsbegränsningarekonomiskapersonalstyrka och somsom

utbild-grundläggandeUngefär hälften denmycket kännbara. av
flyg-från Saabpersonalgenomförs hjälpmedningen externav

genomförda utredningenEnligt denoch FFA.divisionen. FMV om
otillfreds-klartär situationenutbildningenflygtekniskaden

finns flygtek-bedömerutredningenbehovställande. Det avsom
år dvs.30utgör cirkacivilingenjörerutbildade-niskt av-per
Resursbristför produceras.närvarandeän vadsevärt sommer

riskerarvid KTHutbildningenrekryteringssvârigheter tilloch
flyg-framtidaför denFörutsättningarnaallvarligt urholkaatt

detutredningKTHsi landet.verksamhetenindustriella anser
ekonomiskt ochförstärka verksamhetenangelägetsynnerligen att

forskning tillochlivskraftig forskarutbildningatt meren
stånd.
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7 lygtekniska försöksanstaltenF

Den beskrivning FFA görs i detta kapitel har utarbetatsav som
civilingenjör GustafssonAnders FFA.av

7.l Historik

En utredning, utfördes professor Ivar Malmer vid KTH,som av
1937 sitt Betänkande förslag angåendemed inrättandeavgav av

forsöksanstaltvetenskaplig för flygindustrins behov. Dennaen
utredning låg försedan till grund beslutet inrättandetom av
Flygtekniska försöksanstalten, FFA. startade I 1940.septsom
Verksamheten avgränsades frånredan början flygtekniskatill de
områdena aerodynamik hâllfasthet.och Till FOA, Försvarets
forskningsanstalt. tillkom fem år förlades övrigsom senare,
lörsvarsteknisk forskning.

FFA tillhörde från 1940 handelsdepartementet över-starten men
fördes l963 till försvarsdepartementet med motiveringen att
verksamheten då med undantag militär natur.var av

Under förstade åren40 den militärt inriktade verksamhetenvar
helt dominerande vid FFA. olika sätt medverkat i utveck-som
lingen samtliga militärflygplansvenska från J22 40-taletav
till JAS 39 Gripen. harFFA därvid varit förviktigt stödett
flygindustrin också kunnat olika flygmyn-men vara en resurs
digheter flygvapnet. FörFMV och LFV sakkunnig bedömning av
frågor flygtekniskadet omrâdet.

FFAs traditionella verksamhetsområden har varit aerodynamik och
hållfasthet. Dessa har kompletterats flygsystemtek-medsenare
nik och under 80-talet även med akustik. Försök och provning
inom aerodynamik hållfasthetoch har varit förviktig grunden
verksamheten vid FFA alltsedan I takt med den data-starten.
tekniska utvecklingen beräkningsverksamhetenhar under de se-
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aerodynamik ochbådeinomstarkaresigvuxitdecenniernanaste
För dator-också möjligheteröppnadeDatateknikenhâllfasthet.

också kun-område därflygsystemtekniken.inom ettsimulering
där operativaochkrävsdisciplinerflygtekniskaandraskap om

ingår.aspekter

denbyggandetinnehöll1940-talet,decenniet.första avDet
l94l ochLTIlåghastighetstunneln3.6 mdiameterstora

0.9O.9 mhögfartstuniteln HTförstadenspinntunneln m xsamt
småfärdigställdes40-talet ettslutet1948. Mot parav

erfarenheternaförstadeforöverljudsvindtunnlar att av
domineradeflygplanprojektÖverljudsfart. Devidprovning som

29flygplan Tun-40-taleti slutetprovningsverksamheten varav
32 Lansen.ochnan

skede medexpansivtl950-talet,decenniet.andra ettDet var
S5och1955lS4 l mvindtunnlarnatillkomsten m xav

överljuds-farter ochtranssoniskaför19560.50.5 mm x
flygplans-Devakuumsystem.drivstunnlarfart. Dessa ettgenom

fpl 3250-taletunderverksamhetenidomineradeprojekt varsom
För fplkompletteringardelfpl 35 DrakenochLansen samt en

29.

högtrycks-tillkoml960-talet,decenniet.tredje ettdetUnder
500Hypvindtunnelnhypersoniskaför drivning densystem nyaav

skedeiprojekteradestunnel1965. Denna ett0.5diameter m
flygplanmilitärabemannadeuppfattningdå utbredd attvaren

högtrycksssystemetTillrobotar.ersättas medskulle komma att
0.5500vindtunneln TVMtrisoniskaockså denanslöts m xnya

dominerades60-taletunderprovningochFörsökl965.0.5 m
fplfpl och35undersökningarfortsattafpl 37 Viggen avmenav

också.förekomSK60IO5

karak-för delFFAskomfjärde l970-talet,decenniet. attDet
samtidigtbeställningsvolymstagnerandeteriseras somenav

eftersatt. studierDeblevförsöksanläggningarnaförnyelsen av
pilvingargälldedå gjordesflygplanmilitära sveptasomnyaav

vindtunnlar. medutländskaiJämförande mätningarB3LA.t.ex.
skillnader.flera fallivisadeprestanda.moderna stora

gjordestyputprovningendelledde tillvilket storatt aven
vindtunnlar harFFAsmoderniteten hosbristandeutomlands. Den

omfattningi ringaendast1980-taletmedfört de underatt
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utnyttjats utvecklingenunder JAS 39 Gripen. Vid sidanav av
flygtekniken genomfördes förstaFFA under delen 70-taletav

kvalificerat strömningstekniskt forskningsprogram avseendeett
gascenlrifuger för urananrikning.

Det decenniet. 1980-talet. innehållithar flertalsenaste ett
förändringar. Den militära flygindu-verksamheten inom svensk
stri har kompletterats med utveckling och produktion civilaav
flygplan. Detta har inneburit verksamheten också vid FFAatt

innehållsmässigt förändrats.har genomfört forskningFFA har
flygtekniskinom avseende civil forskning.ett ramprogram som

påbörjadeSTU l98l82. förutomInom detta har. projektprogram
grundläggande karaktär inom aerodynamik hâllfasthet.ochav

tillämpningstudiei är specifika för civilflygplansom genom-
förts. Uppbyggnaden kompetens inom akustikomrádet ocksåharav
genomförts inom STU-programmets anknytning tillMed dettaram.
uppfördes. med särskilda investeringsmedel. strukturakus-ett

laboratoriumtiskt l989. Verksamheten inom akustikområdet har
främsta målsättning åstadkomma lågt kabinbttller.attsom

Flygtekniska laboratoriet vid KTH. med vindtunneln L2 2.0 m x
forskningssiinulatorn2.0 och FOSIM. inlemntadesm 1983 i FFA.

denBeslutet trycksatta transsoniska vindtunneln I500Tom nya
l.5 l.5 l985 och driftm tunneln i under 1990togs togsm x

två årsefter leveranslörsening. Därmed har äterFFAca en
högmodern vindtunnelanläggning.

80-taletUnder har ocksåFFA arbetat aktivt omrâdet vind-inom
energiteknik. vilket innehåller FFAs traditionella specialite-

aerodynamik. hallftasthet och mätteknik. Vid slutetter av
80-talet tillkom verksamhet inom rymdomrâdet såvälavseende
utveckling beräkningsmetodik vindtunnelprovningav som av
rymdfzirjait Hermes. Det svensk-tyska samarbetet kring rymd-

Sängenflygplanet kommer innebära flera uppgifter för FFAatt
rymdoinrådet.inom

Personalstyrkan vid FFA har varierat över aren. Under FFAs
tvâ decennier växteförsta personalen till 300 ochpersoner var
störst i början 60-talet 340 mittenIpersoner.som av av

när huvuddelen provningen för60-talet, fpl 37 Viggenav var
genomförd. skedde 30%-ig personalreduktion. Andelen personalen

akademisk utbildning har ökat frånmed l0% 60-talet tillca
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35 %för närvarande drygtutgör80-talets början och25% vid av
250 anställda.cirkade

uppgift7.2 FFAs

flyg-förflygsektornsuppgift iirroll ochFFAs att organvara
skall FFAinstruktionenEnligtprovning.forskning ochteknisk

FFA harinom landet.flygteknikenfrämja utvecklingen enav
bidraförsöksverksamhetochforsknings-rollviktig att genom

flygplan och robotarutvecklingflygindustrinssåvältill av
kompe-behovLFVflygmyndigheters FV. FMV.olikatill avsom

vidmakthâl-certifiering ochupphamlling.medsambanditens
flygmateriel.lande av

högskola ochmellansägas liggaför kanFFA.rollEn somannan
detforskning inomsådan tillämpadbedrivaärindustri att

industrins dags-föreområdet liggerflygtekniska stegetsom
blirframkunskapskall denDärigenombehov.aktuella tas som

rollfördelningnaturligframtid.industrins Enforbetydelseav
grund-medsysslarindustrin är FFAochmellan FFA att mera
behovmyndigheternassamtidigtmetodikutxrecklingläggande som

granskningsfunktion beaktas.enav

för sin verk-uppgiftermål ochuttrycktsammandragiFFA har
följande sättsamhet

forsknings-sådanmål bedrivahuvuduppgift ärochFFAs att
långsiktigaförerfordras denförsöksverksamhetoch som
flyg- ochkonkurrenskraftig svenskutvecklingen av en

behovflygmyndighetersför svenskarobotindustri avsamt
certifiering ochupphandling.samband medikompetens

flygmateriel.vidmakthâllande av

marknadsföraändamål ochutvecklaför dettaskallFFA
provning. Verksamhetenteknologi ochflygteknisk kompetens.

kostnadseffektivitet inomgenomföras godmedskall ramen
ioch resulteraför intäktermyndighetens

internationellaklass,högstametodikochforskningsresultat av-
tillfredsställer kunderna,provningsresultatförsöks- och som-

tekniker.forskare ochkompetenta-
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FFAs kunder och hur de FFA redovisas i kapitel 8.ser

7.3 Aerodynamik

Den övergripande målsättningen för FFAs verksamhet inom aerody-
namikonirâdet är utveckla lueräkningsmetoder och experimen-att
tell metodik forskningsprojekttillämpadesamt att ut-genom
veckla det aerodynamiska kunnandet. Därigenom kan industrin
stöd för konkurrenskraftigautveckling effektiva flyg-ochav
plan och flygvapnetrobotar och FMV utökat besluts-samt ett
underlag inför anskaffningbeslut modifieringarochom av
flygmateriel. förProjektstyrd provning i vindtunnlar aktuella
svenska forprojekt och utländska kunder har varit och är en

viktig del verksamheten.annan av

flygplansEtt utformningaerodynamiska och bestämningen dessav
aerodynamiska skeregenskaper med hjälp kombinationav en av
beräkningar. flygprov.vindtunnelprov Pâoch lberäkningssidan
har utveckling skett de decennierna.under senasteen enorm
Denna förväntas fortsättautveckling kan och leda till allt

tillförlitliga föroch metoder aerodynamiskadmera noggranna
beräkningar. Beräkningsmetodik experimentellaoch metoder
används eftersomkompletterade sätt. förde sig harett var
unika fördelar och begränsningar. Valet beräkningarmellan och
experiment i utvecklingsarbetet flygtillstândet;beror vid
anliggande såsomströmning. vid konstruktionspunkten, användes
i huvudsak beräkningar någotmed kontrollerade vindtunnelprov.
l utkanterna flygenveloppen, där betydande avlösningar kanav
förekomma däroch stabilitet kontroll är för flyg-och viktiga
säkerheten. är experiment den viktigaste för informa-källan
tion. Möjligheterna förlita sig enbart beräkningar beroratt
också kravet noggrannhet. Konstruktionsunderlag kräverav
vissa vindtunnelprov.

fördelenDen i det industriella utvecklingsarbetet medstora
den aerodynamiska beräkningsteknik utvecklats är attsom geo-
metrin enkelt kan varieras och därmed antalatt ett stort

utforntningaialternativa flygplan snabbt kan studeras iettav
tidigt utvecklingsskede. För bestämma det aerodynamiskaett att

förunderlaget den slutgiltiga konfigurationen erfordras nog-
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vind-vindtunnelmodeller iskalenligamätningar engranna
fullskaleströmningen.simulerarmöjligtså näratunnel. somsom

följandeinnehållervid FFAAerodynamikverksamheten program-
aerodynamik,experimentellberäkningsaerodynamik,områden

aerodynamik.tillämpadgränsskiktsforskning samt

CFDFluid DynamicsComputatioiualBeräkningsaerodynamik -

verifieringomfattar utveckling ochPrograntområdet av aero-
innehåller såväl grundläggandeochberäkningsmetoderdynamiska

ärMålet for arbetettillämpningar.metodikutveckling attsom
verktygslåda. ärbeprövadtillmetodernautveckla som an-en

verifierad med experimentellaekonomisk ochvändarvänlig,
resultat.

utvecklats ärindustrinochrollfördelning mellan FFADen som
in-metodikutvecklinggrundläggandemedFFA sysslaratt mera

indu-för tillämpningar hossådan inte är aktuellklusive som
möjliggördatorkapacitetenfram tiden närförrän istrin längre

roll varitIndustrins hargeometrier.fullständiga attmera
och inte-användarvänligaframtagna beräkningsverktyggöra att

tillämpa i designprocessen.och demgrera

strömningenbehandlaberäkningarkan medFör närvarande man
enkelbeskrivs medströmningengeometrier.komplexakring enom

geometriei medenklafysikalisk och kringmodell. en mera
beräknastryckfördelningarfysikalisk modell. Dekomplett som

lyft-för bestämningtillräckligtär i allmänhet avnoggranna
för motstånd.undantagsfall Iikraft och tippmoment baramen

kraftfullare kan alltmeradatoreralltmed utvecklingentakt av
strömningsfall beräknas.komplicerade

beräkningsmetodeiframgång aerodynamiskautvecklaFör medatt
matematikströmningsmekanik. ocherfordras inomkompetens
beräkningsnte-aerodynamiskUtvecklingennumeriska metoder. av

hög-universitet ochsamverkan medi näratodik vid FFA sker
forskningsinstitutioner.utländskaskolor medsamt

i hög gradrymdflygplan och Sånger kommerHermesFör typ man
farter eftersomhögaförlita beräkningar vidsigatt prov-
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ningsniöjligheter försaknas höga machtal.

FFA har under åren flertalutvecklat beräkningsmetoder forett
olika tillämpningar. vilka kommit flitigtill användning

NågraSaab Flygdivisionen. exempel

beräkningsmetod.En FFA Wing-Body. forhar använts beräkt.ex.
ning effekteraerodynamiskzi formförändringarelastiska iav av

belastad vinge ErfarenheternaJAS 39. beträffande över-en
ensstämmelse med experiment fall såvari detta frångoda

förfpl 37 fpl 39 avstå frånkunnat den dyrbara ochatt man
kostnadskrävande vindtunnelprovningen fenomen.dessaav

lveräkitingsresultat förIntressanta deltavingar med virvel-
förströmning. typisk fpl 37 och fpl 39. har framtagits med

utveckladevid- FFA avancerade beräkningskoder. vidEn FFA ut-
sådan kodvecklad har varit förbasen framgångsriktett sam-

mellan förarbete FFA och Saab hypersoniska strömningsberäk-
den europeiska rymdfärjanringar Hermes.

FFA-medarbetare gjorde tidigt banbrytande förinsatser utveck-
förmetoderling generering beräkningsnät. Metoderna harav av

vidareutvecklatsnyligen s.k. ntulti-lvlock teknik och tilläm-
det geometriskt fplkomplexa JAS 39 Gripen. För visua-pas

strömningsresullztllisering beräknade och uppmättaav
grafiska arbetsstationei har kod. FloVieW. utvecklad vid FFAen
vidareutvecklats införtsoch i produktion vid Saab.

flygteknikenUtanför har FFA i samverkan med olika industrier
vidareutvecklat aerodynamiska beräkningsntetodei för tillämpning

och turbinströinning.pump-

Experimentell aerndynamik metodikutveckling och provning-

verksamhet omrâdetinom omfattarFFAs försök och i vind-prov
med schematiskatunnel modeller och typmodeller flygplan ochav

Vindtunnlarna förrobotar. är FFA och faciliteter.landet unika
transsoniska vindtunnelnDen T l500 är kvalifice-mycketnya en

förtunnel provning fartområde.rad i detta För andra tunnlar
utvecklats förhar provriggar studier speciella fenomen.av

för förunderlag JAS.iattt.ex. styrsystemetge
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krävsVllldllllllllalverksamhet iexperimentellFör bedrivaatt
specialiteter.stödfunktioner olikamedflertal tekniskaett

vik-ärvindtunttelntodellertillverkningKonstruktion och enav
måste kontinuerligtprovningsmetotlikMätteknik ochtig del.
vågar. för mätningförnyas. Utvecklingvidareutvecklas och av

nödvän-ärkalibrering dessakrafter och samtmoment. enavav
analys mätdata.mätdatainsantling ochliksomdig komponent av

för samtligakompetenshaft ochhittillsharFFA egenresurser
stödfunktioner.dessa

äraerodynamikenför experimentellaroll denviktigEn alltmera
tryck-undersökningargenomföra experimentellaatt noggranna

frantfältet lör detal-sonderingar imätningar och ta ettatt
beräkningsntetoder. Exempelför verifieringjerat underlag av

omfattande mätningar iär dedennaprojekt etttyp som.av
genomförts deltavingcsamarbetsprojekt,internationellt en

beräkningar. Ettverifiera speciellför annattypatt aven
låghastighets-genomförts i FFAsmätningarexempel är de som

in-propellerslipströmmenskartläggaför i detaljtunnel att
detta slag i denntätningarflytande. exempelaktuelltEtt av

genomförts delta-är mätningarhypersoniska tunneln ensom
testfall för medverkandeanfallsvinkelvinge vid hög ettsom

HERMES-progrannnet.inomberäkningsgruppei

Gränsskiktsforskning

påver-strömningen närmastskikt iGränsskiktet är det ytan som
friktion. Gränsskiktetmediets inreströmmandekas det sva-av

frik-flygplanlultmotstândetför del ettstor avenrar
friktionsmotståndet erhålles ström-tionsmotståndet. Minsta om

När gränsskikts-skiktad.hållas lantinärvälordnad.ningen kan
ökarströmningslår oordnadtill turbulentströmningen om

kraftigt.friktionsmotståndet

kun-område är utvecklaMålet för insatserna inom detta att
friktions-minimerarttinskaförmetodik kunnaskaper och att

transportflygplatt olikastuderasmotstâttdet. civilaFör t.ex.
i nästaströmning projekt ELFINåstadkomma laminärsätt seatt

utforma visst sätt minskaavsnitt eller mot-att ytangenom
genomförsståndet gränsskiktet. projektturbulenta Dei det som
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vid FFA såväl utveckling beräkningsmetoderavser av ettsom
antal experimentella undersökningar.

FFA initierade och deltar sedan flera år i samarbetsprojektett
inom GARTEUR målsättningenmed göra detaljerade mätningaratt i
gränsskiktet tredimensionell vinge. FFAs bidragen svept
till projektet har varit tillverka tvâ likformigaatt vind-
tunnelmodeller i olika storlek. På dessa genomförs för närva-
rande i flerârigtett detaljerade mätningar i franskprogram en
ONERA och holländsk NLR vindtunnel.en

Tillämpade aerodynamiska projekt

Målsättningen för den tillämpade aerodynamiska verksamheten är
med hjälpatt teoretiska och experimentella metoder studeraav

olika aerodynamiska fenomen och problem tillsammanssamt att
med industrin aerodynamiskt optimera flygplan och robotar eller
delar flygplan profilert.ex. och vingar. finnsav Det vid
FFA strävan öka omfattningenatt dennaen projekt.typav av

Ett aktuellt exempel är projekt för utformaett vingeatt en
som....aitanpa_s_sbar_för olika flyguppdrag s.k. Mission Adaptive

variablaWing, MAW. Den geometrin för sådan vinge utformasen
med hjälp omfattande beräkningar. För några deav beräknadeav
geometrierna görs sedan verifierande mätningar i vindtunnel
T 1500. Detta är exempel hurett beräkningar ochman genom
vindtunnelprov i samverkan kan studera alternativa vingutform-
ningar innan eventuellt beslut driva projektettas attom
vidare till kostnadskrävande fullskala och flygutprovning.

Ett exempel är detannat europeiska samarbetsprojektet ELFIN
European Laminar Flow INvestigation där FFA deltar till-

Saab-Scania.med Inomsammans projektet studeras olika sätt att
åstadkomma laminärströmning flygplansvinge och därigenomen
minska luftmotståndet. Projektet inkluderar såväl beräknings-
arhete vindtunnelprov och flygprov. Saabsom 2000 är exempel
den klass flygplan för vilka vingar med delvisav laminär
strömning. och därmed motståndsminskning, förväntas först bli
infört i praktisk tjänst.
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Hållfasthet7.4

Bogsering,tiden.medvarierarför lasterutsättsFlygplan som
lastermedför varierandelandningochmarkkörning, attstart

luftturbulentFlygning ivia landställen.införs i kroppen
Stridsflygplanvarierar.lyftkraften vingarnamedför att

Slutligenmanöverlaster.för mycketiblandutsätts stora ger
pákänningar itill varierandekabinen upphovtrycksättning av

kroppen.

främst aluminium-idagflygplan användskonstruktionVid av
kännetecknasmaterialfiberkompositer. Dessaochlegeringar av

för-hållfasthet ärstatiskFörutomhöglåg vikt och styvhet.
nödvändigabelastningsväxlingatmotstå upprepademågan att

flygplanmaterial.förmaterialegenskaper

områdetinomför verksamhetenmålsättningenövergripandeDen
för metal-materialdatafastställahållfasthetsteknik är att

hållfast-statiskafiberkompositmaterial,material ochliska
större struk-förband ochhosutmattningsegenskaperhets-och

beräkningsmetodikochprovnings-utvecklaturelement attsamt
önskadelåg ochviktflygfarkoster medför dimensionering av

flygsäkerhetskrav. Enuppfyllandestyvhetsegenskaper med av
bibehålla kompe-ochutvecklamålsättning ärviktig attannan

flygplan-ltållfasthetsgranskning vidför idelta FMVsatttens
material-hållfasthets- ochfungeraanskaffning kunnasamt som

certifieringsfrågorioch LFVFMV samtteknisk konsult
flygmateriel.användareandra av

forskningsprogramföljandebedrivs inomVerksamheten tre
fiberkompositerberäkningsmetoder.Datorbaserade samt utmatt-

brottmekanik.ning och

beräkningsmetoderDatorbaserade
CSMStructural MechanicsCumputational -

beräkningsmetoder,utvecklingbedrivsInom detta avprogram
med inriktningFEM.finita elementmetoderbaserade mot

stabilitetsanalys.metoder ochadaptivastrukturoptimering.
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Utvecklingen strukturoptimeringsmetoder har målav att tasom
fram metodik och beräkningssystem för numeriskt tillförlitlig
optimering mekaniska komponenter fiygplans-struktureriav med
uppfyllande olika bivillkor beträffandeav utmattnings-t.ex.
och bucklingsegenskaper. Detta projekt genomförs i nära samver-
kan flygindustrin.med Utvecklade moduler har integrerats i
Saab Flygdivisionens lueräkningssystem och utgör stöd förett
konstruktörerna.

Målet lör utveckling adaptiva metoder är fram beräk-av att ta
ningssysteiu förutsäger beteendet hos materialsom och struk-

under olika bclastningstillstând.turer Adaptiva metoder känne-
tecknas elementindelitingenatt automatisktav Ökadges en
finindelniiig iområden med pâkänningar. Härigenomstora ut-
nyttjas den tillgängliga datorkapaciteten optimalt sätt.

För beräkning stabilitet hos förstyvade skalkonstruk-av tunna
tioner. vilka är typiska för moderna civilflygplan Saabt.ex.
340 utvecklas robusta analysverktyg. Genom tillgång till denna

moderna beräkningsverktygtyp kan omfattningenav experi-av
ntentella reduceras.provprogram

Fibe

Forskningsinsatserna omfattar korttids- och långtidsmekaniska
egenskaper hos kompositmaterial med hög specifik styvhet och
hâllfasthet och därmed har potential för tillämpningisom
primära fiygplansstrukturer. För detta ändamål vidareutvecklas
analys- och dimensioneringsförfarandett provningsmetodik.samt I
laboratoriet genomförs provning med provforentâl utförda i
aktuella material.

Målet är erfarenheternamedatt från forskningsverksaittheten
kunna flygindustrin fiygmyndigheterochvara FMV. LFV be-
hjälplig vid val kompositmaterial. vid dimensionering.av vid
verifierande provning vid värderingsamt kravuppfyllelse ochav

certifiering.vid Ett aktuellt exempel inverkan skadoravser av
och tillverkningsdefckter hos kompositmaterial varvid resulta-

direkt kan tillgodogörasten i utvecklingsarbetet för JAS 39
Gripen. Skadeinverkan hör till de viktigaste kriterierna vid
dimensionering kompositstrukturer.av
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brottmekanikochUtmattning

för dimen-metodikframtagningomfattarForskningsinsatserna av
moder-enligtmetallegeringatflygplansstruktutsionering avav

isprickorinnebärprinciper. Dettabrottmekaniska attna
initieradesprickorskadetålighet ellerutgångsmaterialet

huvuduppgiftcrna ärförekomma. Enutmattning attantas avgenom
spricktillväxtför beräkningtillförlitliga metoderutveckla av

varierandeoregelbundelinverkanunderolika legeringari av
förmekanismerstuderasmetoderexperimentellaMedlaster.

för olika last-långa sprickorochtillväxt korta utsattaav
materialinnebärlintensioneringBrottmekanisksekveitser. att

även-förekomst sprickor intesåväljesoch egenskaper att av
planeradehela desssäkerhet underflygplansstrukturenstyrar

livslängd.

godåstadkommaförutveckla kompetensMålet är att enatt
tillämpningflygplan. medcivilamilitära ochflygsäkerhet i av

flyg-livslängden hosekonomiskaskadetålighetskonceptet. Den
klassiskbehandlats medtraditionelltharplansstrukturer

brottmekaniskadär introducerasävenutmattningsteori men
sådanvunnitSkadetålighetskonceptet har acceptansntetodcr. nu

flygplan.fördimensionerandedet äratt nya

gransk-vidkunskapertillämpat dessauppdrag FMVharFFA av
39 Gripen. IJASmetallstruktur hosprimär ettallning av

provningochtillämpningsprojekt har analyseromfattandeannat
genomförtsflygplan 37 Viggenstrukturkomponenterviktigaav

möjlig-undersökaflygsäkerheten ochsyftei attgaranteraatt
gångtidsförlängning.tillheterna

Akustik7.5

tillämpningomfattar utveckling ochAkustikverksantheten av
ochbullergenereringför aerodynamiskberäkningsmetodei ut-

strukturakus-bullertransmissionaeroakustikbredning samt
medoch kunnandekompetensMålsättningen är byggatik. att upp

transportflyg-ikabinbullerminimeraltuvudinriktning attmot
kedjaheltäckandemâl framärviktigtplan. Ett att ta aven

tillförlitliga analysermöjliggörmetoderteoretiska avsom
transportflygplan.propeller-drivetmoderntinutibullret ett
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Akustikområdet område kraftigär under utveckling där be-ett
räkningar i skala tidigare Områdetutnyttjats. iden-stor
tifnerades områdeprioriterat för flygteknikcivilettsom
inför STUs flygtekniska och den samladestarten av ramprogram
kompetensuppbyggnaden området tioårs-inom har skett under en
period i nära samverkan med svenska och utländska högskolor.

Forskningsinsatserna rörande aeroakustik gäller i huvudsak
propellrar förknippadeoch därmed fenomen. medan insatserna
inom strukturakustik är inriktad det generella problemetmot
med transmission både luftbuller struktur.och Inomav genom
båda dessa delområden är utvecklingtonvikten lagd da-av
toriserade beräkningsmetoder med kompletterande laborato-en
rieverksamhet för strukturakustiken. det strukturakustiskaI
laboratoriet genomförts fullska-har mätningar akustisken
Iemodell Saab 340.av

Verksamheten kännetecknas mycket nära kontakter med indu-av
strin för projekt Saab 2000 beställer direkta tillämp-som nu
ningar såvälde utvecklade metoderna inom struk-av aero- som
turakustik. Från ESA erhållits forhar uppdrag analysett av
buller verifieringoch vibrationer i bärraketer Ariane. Förtyp

le aeroakustiska metoderna deltar i samarbetsprojektFFA ettav
inom GARTEUR. också, tillsammans Saab-Scania,FFA deltar med i

EG-projekt försameuropeiskt aktiv bullerkontroll iett trans-
portllygplan.

7.6 Flygsystemteknik

Verksamhetsområdet llygsystemteknik är begrepp vid FFAnyttett
sedan l juli I99O då sammanfördesolika itre grupper en ny
avdelning detta området omfattamed I korthet kan sägasnamn.
de discipliner har göra med rationell användningattsom av
tlygmateriel. Verksamheten områdetinom sker i huvudsak

flygvapnetuppdrag och FMV.av

Området omfattar beräkning. analys och studier förprestandaav
llygsystem eller delar därav i tekniska. taktiska och operativa

l takt med utvecklingen inom datorområdet följer möj-termer.
ligheter utföra flygförloppalltmer avancerad simuleringatt av
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kansimulatorer. Dettabemannadespeciellaielleri datorer
drift hosi ellerflygmaterieleffektiviteten hosökadels nya

förkostnadernabegränsadelsfram, ochprodukter tassom
för verksamhetenMålsättningenflygprov.fullskaleexperiment

förunderlagmetoder ochtilllämpatillhandahålla ochär att
ellervärderaoperativt studera,ochtaktiskttekniskt,att

flygsystem.utveckla

uppgifterinriktningföljande ochharolikaDe tre grupperna

flygsäkerhetSystemstudier och

för flygplansimuleringsmodellerutvecklingArbetet av,avser
Prestanda-luftstridssituationer.olikabeväpning iinkl
varieras ifinns och kanför flygplanstyper medolikaunderlag

taktikutvecklingför teknik- ochModellerna användsmodellerna.
avseende kun-aktuellt projektfor flygvapnets räkning. Ett

förare-flygplan, därsamspeletsimulering belyserskapsbaserad
för hurstuderainformationsteknik användsmodern att man

handlingssätt ienolikakonsekvensernasnabbt kan pröva av
stridssituation.pressad

Robotsystemanalys

olikabeskrivning deArbetet analys och systemegen-avavser
utrustning inås olika tekniskmed hjälpskaper kan avsom

följd användaflygplan sättetoch och tillrobot syste-attav
handboksunderlagflygvapnet förutnyttjasResultatenmet. av

Iuftstrids-förför givnaskjutgränser robotarvisar t exsom
utvecklatssimuleringsmodellerituationer. De gruppenavsom

flygvapen-finns vidocksåanvänds i de analyshjälpmedel som
flngeradeför efteranalys stridssitua-förband UTB. UTA av

tioner.

FOSIMForskningssintulatorn

ärlokaliserad till KTH.Flygforskningssimulatorn FOSIM, en
flyg-förareför ntellair ochavsedd studier samspeletavresurs

frågorsåväl ergonometriskaStudiernaplan. t.ex. pre-avser
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sentationssystent förarens upplevelser flygegenskapernasont av
i samband med okonventionella styrfunktioner. FOSIM har nyligen
försetts med för omvärldspresetttation.ett vilketnytt system
innebär avsevärd kvalitetshöjtting.en

Övrig7. 7 verksamhet

FFAs kompetens inom mätteknik har lett till FFA sedan 1976att
iir riksmätplztts för tryck ingåroch i den svenska mätplatsor-
ganisattioiten.

FFAs kompetens inom aerodynamik. ltâllfasthet och mätteknik har
medfört FFA sedan slutet 70-talet haftatt viktig rollav en
inom det svenska vindenergiprogrammet. finansieratsvilket av
Sll&#39;V. energiverk. Inom detta uppfördesstatens tvâprogram

prototypvindkraftverk vid Näsudden Gotlandstora och i
iSkâite.Maglarp FFA medverkade i upphandlingen kravspeci-

fikation oflertgranskiting,och i den tekniska granskningen
uppförandefasenunder i det omfattande för mätningsamt program

utvärderingoch genomfördes i kraftbolagens regi.som

lorskningsprograntEtt för grundläggande vindenergiteknik in-
leddes vid FFA l978 målsättningenmed utveckla metodik ochatt

fram underlag för stödja svensk vidareutvecklingatt ta att av
vindkrafttekniken ökad kostnadseffektivitet och säkerhet.mot

teknikomrâdeitDe prioriterats inom programmetsom avser

förvinduitderlag dimensionering-
vidareutveckling heräkningsmetodei för prestanda. laster ochav-
slrukturdynamik

tterodynantiskt underlag
materialfrágoi-

lerfrâb I goru
tilliimpitingsstudiei med anknytning till aktuella projekt-
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Kundernas på FFA8 syn

Genomförd kartläggning8.|

läggs ochkartlägga de uppdrag FFAFör strukturenatt somav
flyg-förför framtida marknadenbedöma denunderlag attett

utredareforskning försöksverksamhet jagoch harteknisk som
företrädare för viktigasteantal deintervjuat ledande ett av

För-materielverk,nämligen Flygvapnet, Försvaretskunderna,
flygdivisionen Saab Mis-forskningsanstalt, Saab ochsvarets

utveckling,för tekniskVolvo Flygmotor, Styrelsensiles.
energiverk.för Statensdelegation rymdverksamhet ochStatens

medkompletterats med samtalIntervjuerna med kunderna har
frånoch med material FFAspersonal vid olika delar FFAav

genomförd verksamhet.redovisning av

åren varitfrånintäkter uppdragsverksamhet har deFFAs senaste
det sättfördelat olika kunder och uppdragtyper somav

for harnedanståendeframgår tabell 8.|. Llnderlaget tabellenav
åren delvisfrån redovisning med överhämtats FFAs interna

behäftat vissaindelningsgruitder och kan medvarierande vara
909lVärdena har omräknats till prisläge med konsu-brister.

februariprisläget ärvarvid antagitsmentprisindex. har att
för budgetår.representativt resp.

haft årligt statligtuppdragsintäkterna harUtöver FFA ett
prisläge 909l.cirka l0 miljoner kronor ianslag om

årens uppdragföljande redovisas karaktärendet deI senasteav
och derasolika kundernas uppdragendesamt prognosersyn

för framtiden.
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Uppdrag 8788 8889 8990 9091
prognos

Från FMV
Gem. försvarsforskn. 8,5 8,0 5,3 7,7
Tillämpad forskn. 25,2 32,0 27,0 33,5
Forskningssimulatorn 5,2 5,5 5,3 5,0
Systemstudier flyg 4,5 6,2 5,3 5,6
Systemstudier robot 2,6 2,5 2,6
Invest 1500T 25,5 10,4 3,8 2,0
Investeringar övr 6,7 4,6 7,5 13,3
Bidrag underhåll 3,9 4,5 6,6 4,2
Konsultuppdrag 9,5 4,6 5,4 6,3

summa från FMV 69,1 78,6 70,5 80,8

Från saab-Scania AB 4,6 3,2 3,3 4,7
Från STU 15,3 18,2 15,4 11,4
Från STEV 10,1 11,4 11,1 9,9
Från övriga kunder 14,7 21,5 19,0 13,a
SUMMATOTALT 133,8 132,9 119,3 120,5

Tabell 8.1. Uppdragsintäkter vid FFA. prisläge 9091Mkr

8.2 myndigheterFörsvarets

Inriktning uppdragenav

FMV utgör finansiâren verksamhetenden dominerande vid FFAav
âr foroch har cirka 60%under uppdragsvoly-svaratsenare av

förgrundläggande motivet materielverkets stöd tillDetmen.
FFA vidmakthålla kvalificeratär skapa, och utnyttjaatt ett
flygtekniskt förkunnande i landet säkerställa kanatt att
utveckla. modifiera. underhålla flygsystemoch driva militära
och robotar.

fram finansieradeDe kunskaper dekommer FMVsom genom av
första flygindustrinsatsningarna utnyttjas i hand attav genom

förfogande.ställs till Sáresultat och metoder industrins
industrin förbygger de metoder använder aerodyna-t.ex. som

För hållfasthetsbe-miska beräkningar eller optimering och
oftaräkning mekaniska metoderstrukturer och kunskaperav

fram forskning försökochkommit vid FFA. FMV harsom genom som
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tillverkningutveckling ochbeställare avdominerandehelt av
flyg-inriktademilitärtheltnästantidigarefrån densystem

finan-direktrationelltdet attrobotindustrin mestansettoch
från FFA.stödflygtekniskaindustrinssiera

betydelseocksåharFFAsatsningar stor somMaterielverkets
följa ochförkompetens, attför verketsstöddirekt egen

förutvecklingen,flygtekniska attinternationelladenbedöma
produk-ochprestationerofferter,flygindustrinsgranskakunna

flygvärdighetochflygsäkerhetfrågorbedömaför att omter,
kankvalificerad kompetenstillgång tillfor ha somattsamt en

flygplan-olikamedproblemuppdykandelösatillmedverka att
också tillsystemstudieområdet FFAbidrarInomrobotsystem.och

robo-hosprestandamellansambandenförståelseflygvapnets av
taktiskaochstridstekniskamöjligaflygplan och derasochtar

utnyttjande.

forsk-flygteknisksatsningarmaterielverketsdelEn stor av
utformas ilångsiktigaforinomning sker somprogramramen

medreferensgrupperhjälpmedochoch FFAFMVmellandialog av
högskolan. Dessasåväl industrinfrånrepresentation pro-som

övervarieratforskningsprojektenenskildadeävenhar omgram
varitstabilitetochkontinuitetändå inneburittiden somen

och interna-högt kompetentauppbyggnadfornödvändig FFAs av
omrâ-antalinomforskningsgruppervälmeriterade etttionellt

den.

in-tillbidraglämnatFMVharforskningsprogrammenUtöver
ochmycketförsta hand deunderhåll i tungaochvesteringar av

experimentellaerodynamiskförharFFAdyra somresurser,
resursmässiga basenhar denDärigenomprovning.ochforskning

vidmakthállaskunnatverksamhetaerodynamiskfor tillämpad
transsoniskmodernanskaffadesåttiotaletUnderbättre. en

investe-statligafrån särskildafinansieringmedvindtunnel
inves-Saab-Scania AB. Dennafrånbidragmedringsmedel samt

skulleför detforemellertidgjordes atttering sent vara
tekniskaanläggningarsbefintligatillhänsynmedmöjligt att

aerodynamiskadetdelmindreänförläggastandard annat aven
vind-Dentill FFA.JAS-39 Gripenförprovningsarbetet nya

I990. Därmed harförst underi brukkunde1500.tunneln, T tas
klass.internationellgodmycketanläggningfåttFFA avennu
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långsiktiga forskningsuppdragUtöver bidrag tilloch vidmakt-
hållande experimentella lämnar slutligenFMVav resurser upp-

Omfattandedrag till FFA konkret konsulthjälp. sådanasom avser
hâllfasthet skadetâlighetsanalysergällt ochhar t.ex. av

flygplan 37. Viggen.strukturen hos Denna äruppdragtyp av mer
tillämpade. akuta behov vid och oftaFMV gransk-styrs av avser

industrilösningar och driftning problem vad gäller ellerav
modifiering befintliga system.av

området inriktas forskningendet aerodynamiskaInom mot att
förbättrade föroch metoderutveckla aerodynamiska beräk-nya

verifiera sådana kvalificeradeochningar vindtun-att genom
Problem samband med gränsskiktsströmningi har ägnatsnelprov.

Forskningensärskilt intresse. har tid kommit tillsenare
beräkningsmetoderde Saab utnyttjat vidt.ex.nytta genom som

förprojekteringenaerodynamiskaden JAS, FFAattav genom
tutforniningenmedverka till vingar luftintagkunnat och hosav

medverka utform-JAS och FFA kunnat till aerodynamiskattgenom
provning flygplanburna såsomochning kapslar ochsystemav

robotaroch och styrd ammunition.radar av

hållfasthetsområdet forskningenPå egenskaper hos lättaavser
hâllfasthets-metalliska material och kompositmaterial. och

förbandutmattningsegenskaper hos och större strukturelement
utveckling beräknings- Föroch provningsmetoder dimen-och av

flygfarkoster.sionering Forskningen har tidav senare
tillkommit avancerade beräkningsmetoderattnytta genom mer

flygplanstrukturerför och kunskaper kompositkonstruktionerom
överförts till flygindustrinoch utnyttjats samt attav genom

hög fungeramed kompetens kunnat problemlösandeFFA som avan-
konsult förstacerad i hand FMV. -

Flygsimulator för forskningdenl FFA har vid KTH harsom man
studerat siktes- och flygplansbl.a. presentationssystem och

bl.a.markfordonsegenskaper. Systemstudierna har gällt simu-
robotskjutningar från flygplan luftstridlering och mel-av av

flygplan.lan

FFAsVärdering insatserav

visar uppskattning insatserna hâllfasthetsom-FMV inomstor av
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förenaområden lyckatshär vissarådet. Enligt FMV har FFA
toppklass medforskningsfronten internationellinsatser av

dettaoch kunskapförmåga tillämpa den överblickatt somen
förkvalificerad FMVockså fungera konsultskapar att somgenom

Förmågan mellan teoretisk ochtill samverkanindustrin.och
från tilläm-denverksamhet är god och resultatenexperimentell

påtagligt ekonomisksättharverksamhetenpade storett
påverka säkerhets- ochflygvapnetförbetydelse attgenom

Iivslängdsfrågor.

kompe-området värdering FFAsär FMVsaerodynamiskadetInom av
teoretiska verksamhetenblandad. Denoch insatsertens mera

med denkontakternavetenskaplig kompetens,högha menanses
förmåganså ochär inte utveckladeexperimentella sidan att

konsultform inte lika godi är hellerkunskapernatillämpa som
aerodynamiken ltarhållfasthetsområdet. experimentellaDeninom

finansierainte kunnathaft problemnaturligtvis att mangenom
ochprovningsanläggningarförnyelse sinatillräcklig aven

stridsflygplan,vid tidigare utvecklinginte.därigenom avsom
aerodynamiska utprovningenför huvudsakligadenkunnat avsvara

uppfattning verksam-finns ocksådetJAS-39. Gripen. Men atten
erford-effektivitet ledningochdrivits med denheten inte som

problemen ochbidragit till de ekonomiskadettaoch ettattras
kostnadsläge.högt

experimentellfinnsdet inhemskdockuppskattarFMV att en
iför och komponentnödvändig baskompetens,aerodynamisk som

ärlandet. letaerodynamiska kunnandet iallmännadet resursen
förindustrinväl nyttjasunder tid kunnatäven avsenaresom

stridsflygplanutveckling helaomfattande projekt änmindre av
i lägen därutnyttja konsultkunnatFMVoch avmansomsom

utomlandsvelattidsskäl intekonkurrens- ellersekretess-.
vindtunnelndenindustrin. Tillkomstenutnyttjaeller nyaav

ånyo spelaförförutsättningar FFAskapabör kunna1500T att
förutsättningflygindustri.för svensk Enrollcentralen mer

för FFA kaninte blir högt ochkostnadslägetär dock attatt
förmarknadsorienterattillräckligtuppträda motatt uppsvara

behov.kundernas
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Prognos för framtiden

Försvaret befinner försig närvarande i ekonomiskt mycketen
besvärlig situation. Inom de förhittills gälltramar som
försvaret är det inte möjligt både inrymma hittillsvarandeatt
numerär förnyelseoch materiell försvaret moten av som svarar
den ntilitärtekniska utvecklingen i omvärlden. Enligt FMVs
bedömning kommer medföradetta hårtmycket kostnads-att ett
tryck.

Enligt FMVs bedömning kommer det i situationdenna att vara
svårare än tidigare for satsningar teknik-att acceptans
utveckling och kunskapsuppbyggnad inte påtagligtmycket ochsom
i relativ närtid kommer till tillämpad svårtDet ärnytta. att

gehör för långsiktiga strategiska insatser i läge medett
akut ekonomisk kris. Med hänsyn till den säkerhetspo-att nya
litiska situationen i Europa och CFE-avtalets begränsningar av
de militära pekar minskat militärbehovmot ettresurserna av
styrka och hög beredskap under närmasteden tiden, kunde det i

föroch sig motiverat långsiktigamed satsningar justsynas mer
Inför den omställning föreståoch bantning torde tende-nu. som
dock försvarsmakten flygvapnetoch organisationerrar attsom

prioritera funktionsduglighetsin i överblickbar närtid.egen

Ytterligare faktor påverkar de satsningar FMV kanen som som
tänkas vilja göra framtidenteknikutveckling i utgörs deav
förändringar försvarsindustrinsi omfattning och arbetssätt som
är förvänta. Någon självständig svensk utvecklingatt ettav

stridsflygplan är inte flyg-aktuell. För den svenska ochnytt
robotindustrins främst uppgifterdel vidareutvecklaattser man
och vidmakthålla befintliga militära med möjliga själv-system
ständiga nyutvecklingsinsatser beträffandeendast system av
måttlig komplexitet. Man konstaterar samtidigt nödvändigheten

ökande internationellt samarbete med specialisering ochettav
arbetsfördelning och hög grad samutnyttjandeen av av resurser
och kompetenser for både militära och civila tillämpningar.
Trots denna utveckling omfattandemindre och specia-mot en mer
liserad försvarsindustrisvensk finns samtidigt klartett
intresse vid FMV såskapa goda villkor förmöjligtatt attsom
bibehålla sådan industriell kompetens, har betydelsestorsom
för försvaretsvenska tillgångskall ha tillatt vapensystem
med hög modernitet effektivitetoch och där speciellt högtekno-

SOU I99l53 Kapitel 8



74

exploaterats.harmöjligheterlogiska

FörsvaretsbildenallmännatecknadehärdenbakgrundMot avav
gör FMVteknologiför satsningarintressetochsituation

framtida uppdrag tillvolymensamladedenbedömningen att av
fram-även idockkommerminska. FFAsannolikt kommerFFA att

Efterfråganflyg.for militärtrollviktigspelatiden att en
förutser problem ochområden därbestå inomkommer att man

åren. gällernärmaste Detdeunder t.ex.kompetensbehov av
flygindustrinsgranskning37-systemet,vidmakthállande avav

för vida-insatserochtill 39-systemetanslutningiinsatser
forsk-långsiktigagällerNär detreutveckling detta. merav

i betyd-civila intressenskäligtdetningsinsatser attmanser
ntedfiitansiärer. Historisktomfattning uppträderökandeligt som

omrâde,finansiären dettadominerandevarit denhar FMV
klartflygindustrimotiverat mednågot varsomenvarsom

stridsflygplanutveckladesjälvständigtochinriktadmilitärt
beträffande mili-deambitionernaIdag harför Sveriges behov.

faktu-flygindustrinssamtidigtminskatsatsningarnatära som
flygplan.civiladominerande delrering till avser

oförändradi huvudsakhållfasthetsområdet FMVInom enser
områdensådanahär inomefterfrågebild. liggerinsatserna som

Förmå-bedöms ha godmåste högt och FFAfortfarande prioriteras
behoven.motatt svara uppga

vikandeefterfråganomrâdet däremotärPå aerodynamiskadet
ärnyutvecklingar intenågra riktigtdärförfrämst storaatt

JAS skett iutprovningengrundläggandedenaktuella och att av
iinsatserTillämpadevindtunnlar.utländskavidhuvudsak

dockJAS kanvidareutvecklinginförande ochanslutning till av
ochförntâga kundaitpassatharbli aktuella FFA att ageraom

konkurrenskraftigt Medsätt.någorlundakostnadsmässigtett
dock dessaliggerJAS-programmetFörseningarna itillhänsyn

några år fram i tiden.främstbehov

iaktualitet detfått ökadområde styrsystemetEtt nyaavsom
manövrerar iflygplanetstudier hurflygmekanik medJAS är av

flyplanetskrafter.aerodynamiskaluften växelverkan mellani
uppfattning ochpilotensochegenskaper.mekaniska styrsystem

område gällerinom dettamedverkakompetensFFAsagerande. att
Hyg-speciellabeträffandebl.a.aerodynamiskt underlagdels
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fall med höga infallsvinklar och dels simuleringar iforsk-
ningssimulatorrt. finnsEtt klart intresse vid förFMV att
stärka landets kompetens flygmekaniskainom området,det som

övervägandengenerellt är otillräckligt tillgodosedd. harsett
gjorts eventuell satsning på forkningssimulatorom en en ny

någotNYSIM. skulle kräva investering åtskilligasom en om
tiotal miljoner kronor. FFA skulle kunna tänkbar värdvara en
för NYSIM andra alternativ med placering i Linköping vidmen
FOA eller FMV och störremed närhet till Saab har också disku-
terats.

FFA har utvecklat antal simuleringsmodeller för beskri-ett att
flygstrid och robotskjutningar från flygplan. Insatsernasva

volym är totalt relativt begränsad. modellerna spelarsett men
ändå viktig roll för de studier flygsystem flygvapneten av som
bedriver. Pâ systemstudieområdet FMV ochett stort snarastser
ökande behov studieinsatser for säkerställa flygvap-att attav

förmår stridstekniskt och taktisktnet utnyttja de komplexaatt
flygsystemen effektivt sätt såoch utformningenett att av

mångade kring flygplanensjälva telekrig-systemen vapen.
föringsmedel. stridsledning görs lämpligtmm. och välett
avvägt sätt. Krigserfarenheterna. från kriget vidsenastnu
Persiska viken. pekar den vikten effektivtstora ettav
utnyttjande flygsystemeit i deras helhet. FMV härav ettser
behov även fortsättningsvis utnyttja den kompetensattav som
finns vid FFA. Det är dock nödvändigt detta sker i näraatt
samverkan med andra nödvändiga kompetenser vid staber. FMV och
FOA och den totala verksamheten bättreatt och enhet-ges en
ligare ledning än vad hittills åstadkommas.kunnatsom

8.3 Flygindustrin

Saab F lygdivisionen

SaabsUr synpunkt utgör FFA organisation utför grund-en som
läggande forskning och provning medan själv ägnar sigman
tillämpning forskningsresultat och utveckling produk-av av

forskningFFAs bör resultera iter. utvecklingen metodikav som
är förvärde Saab i produktutvecklingen. Oftast erfordrasav

den grundmetodik utvecklas vidatt FFA vidareutvecklas vidsom
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verktyg.ingenjörsmässigaSaab till

synvinkel utbyteSaabsuppgift för ärFFAviktigEn avurannan
forskarvärlden.internationelladenforskningsresultat med

inteänavnämarenhuvudsakligautgöra denSaab sägaskan om
de kunskaperochutförs vid FFAfinansiären det arbete somav

forskning vid FFAdirektfinansierarFMVdärigenom skapas.som
FFAväsentligtär detsynpunktSaabs attför Saabs behov. Ur

landet. FFAiverksamhetenflygtekniskafinns dendel avsom en
verksam-tillämpadedengörsiktvilketforskning,bedriver

följa denSverigeförunderlättaroch atteffektivheten mer
besittaGenomomvärlden. ettiflygtekniska utvecklingen att

flyg-ochforskarekvalificeradehögtmycketantal grupper av
också uppträdaspjutspetsomrâden FFAkannâgratekniker inom

flygindustrin.tillproblemlösareochkonsultkvalificeradsom
flygtekniskatill densättviktigtocksåFFA medverkar ett

betydelseuppgifter ärAlla dessa storhögskoleutbildningen. av
tek-fungeramöjligheter ettdessför flygindustrin och att

sätt.niskt kompetent

förindustrin tillgång tillstort havärdeockså attärDet av
flygomrâdet görKonkurrensenprovningskapacitet.inhemsken

tillhänsynstarkaockså nödvändigtemellertid tadet att
harFFAiprovningsverksamheten.effektivitetochkostnader

industrinsår kunnat motdärvid underinte uppsvarasenare
betydelseärdetmeddels storsammanhängerkrav. Det att av

aerodynamiskhögmycketfkunnzi medvindtunnlarutnyttjaatt
kandärigenomflygplanutvecklingeftersomkvalitet nyaav

billigare. FFAstotaltochsäkrareoch settgöras snabbare
1500Tår och innanunderharIiöghastighetstunnlai senare

bristandeFFAskvalitet. Mentillräcklighafttillfördes inte
Saabsenligtockså FFAmedsammanhängerkonkurrenskraft att

ieffektivitettillräckliguppvisatuppfattning inte prov-
ochför högalättblirKostnadernaningsverksamheten. pro-

harJASIâghastighetsprovninglåg.för Förduktionstakten av
hartunneln iEmmen,schweiziskadensiganväntSaab somav

produk-långt störreuppvisatharfördelar ochtekniska som
ibörgöra. Detkunnatåtminstone tidigarevad FFAtivitct än

utländskautnyttjalätthetendock attsammanhanget attnoteras
finnsför närvarandedetmedsammanhängervindtunnlar att en

beroendevindtunnelomrâdet; bl.a; attinom.överetablering
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behoven minskat militära projekt blir alltatt storagenom
färre.

Enligt Saabs mening kommer det svårt för FFA skapaattvara
konkurrenskraft för sin aerodynamiska provningsverksamhet utan

större specialisering parad med större kundorienteringen en
och effektivitet. Sannolikt är det nödvändigt koncentreraatt
verksamheten till kvalificerad aerodynamisk provning någrainom
utvalda områden och minska ambitionerna vad gälleratt egen
kapacitet för konstruktion och verkstadsarbete. modellbyggnad
och mätteknik. Det bra åstadkommakunde sambrukettvore om man

någotmed någraeller andra länder i Europa. Detav resurser
kräver dock lyckas etablera sig provningsresursatt man som
inom några nischer även för utländsk fiygindustri och att man
lyckas kringgå de tendenser till nationell protektionism detav

landets aerodynamiska provningsresurser finns mångaiegna som
länder.

Verksamheten hållfasthetsområdetinom vid FFA bedöms Saabav
hålla hög kvalitet samtidigt produktiviteten är hög. Desom

sysslar med aerodynamiska beräkningar ocksåärgrupper som
duktiga och utgör klar tillgång. Inom akustikområdet har FFAen
framsynt utvecklat god kompetens idag utnyttjas Saaben som av
för utveckling de civila transportflygplanen.av

områdeEtt dåligtärsom i Sverige och vid ärFFArepresenterat
flygmekanik. Utländska tekniska högskolor har här gjort större
satsningar än vad gjorts i Sverige och återspeglasdet isom
landets samlade kompetens området. Saab har intresse attav

kvalificerad forskningssimulator anskaffas till landet ochen
kan tänka sig för driften sådan.att svara av en

Simulering utgör generellt viktigt hjälpmedel ärett som av
både under utveckling. Förbättringnytta och utnyttjande av

flygsystem. bedömsDet ökande framtiden.betydelse i De
systemstudier genomförs med FFAs simuleringsmodeller harsom
dock främst utnyttjats de militära myndigheterna. Saab harav
inom områdedetta utvecklat modeller.egna

Enligt Saabs mening är det nödvändigt FFAs bidrag tillatt se
den flygindustriella kompetensen i landet i bredareett samman-
hang. Industrin tillgodoser sin kompetensförsörjningegen
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Saabinternationellt samarbete.minstmånga sätt inte ettgenom
ifrån redan mittenFMVdelfinansieringmedsatsade avt.ex.

från amerikanskhjälpmedsjuttiotalet attstora resurser
kolñberteknologi. Saab harkunnandesittutvecklaindustri om

medforskningssamarbeteomfattandedrivitockså länge ett
inomteknologiergrundläggandeMångaflygindustri.brittisk

ärintresse. Detciviltmilitärtsåvälflygindustrin har som
vid skerFFAverksamheteninriktningenväsentligtdärför att av

medsamverkaninäraochhelhetsbildenöverblick övermed
industrin.

internationellt villkorenSaabsamarbetegäHerNär det nuser
Ä internatio-medviktigaredet alltblirsidanförändras. ena

kommersiellttillverkningochutvecklingsamarbetenellt avom
mellansamarbetedirektHär tordeprodukter.gångbara ett
behövaden kanformen ävennödvändigadenbliindustrier om

Å tende-sidanandramellanstatlig samverkan.ocksåstöd av en
ochutsträckningökandeiforskningssztmarbete styrasattrar

flygtek-detsamarbetsorgan. Inomvia överstatligakanaliseras
inomkommit längsthai Europasamarbetetområdetniska synes

för närva-forskningsprogram.llygtekniskaför EGs somramen
synpunktSaabsärpilotprojekt. Detdrivsrande ett ursom

FFAmedllygindustri tillsammans gemensamtsvenskangeläget att
konsta-forskningssamarbetet. Maneuropeiskamedverka i detkan

kan ledasamarbetetÖkandedetemellertid samtidigt attterar
behovsinatillgodosemånga fall kommerSaab i att avtill att

forskningsorgan.ochsamarbetspartnersutländskaviakunskapny
nischer.till smalaredärmedbegränsasfrånstöd FFABehovet av

ävenangelägetsärskiltframstår det attsynpunktSaabsUr som
beräknings-inomtillgång kompetenstill FFAshaframtideni

vindtunnelnågonmedaerodynamiktillämpadaerodynamik. egen
hållfasthetskunnan-llygorienteradespeciellaakustik. Detoch

värdefullt.ocksåärdet

begränsadalltföriuppfattningSaabs statenEnligt satsar
flygindustrinförkunskapsbasutvecklautsträckning att en

ochforskningflygtekniskfinansieringbidra tillatt avgenom
högtek-expanderandeFlygindustrin utgörförsöksverksamhet. en
tillprodukterårligenindustri ettnologisk exporterarsom

satsningdirektaStatenskronor.flera miljardervärde av
l0 miljonercirkaårliga anslagetdetendastutgörsFFA omav
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långakronor plus därutöver stöd med mellanrum till stora
investeringar. finns forsknings-Visserligen därutöver FMVs

föräven har värde civila STUsprojekt och stödettprogram som
forskningen fårtill vid ändåFFA de totala satsningarnamen

små jämförelsei förhållandena flertaletmed i länder medanses
omfattande flygindustriell verksamhet. Ett land atten mer

jämföra Sverige flygtek-med kan Nederländerna. där denvara
forskningen finansieras fondniska delvis byggsav en som upp

återbetalningar från villkorslân flygindustrin.tillav

främstuppdrag Saab lagt aerodynamiskDe FFA har avsettsom
omfattning årprovning och varit under stor-av en senare

år.leksordningen miljoner kronor För närvarande5 domine-per
Någonutvecklingen Saab 2000 och provning i 1500.Trar av ny

civil utveckling är inte Saabsomedelbart aktuell,stor men
fortsättaambition är helt klart med civila projekt. Fram-att

provningtida i anslutning till vidareutveckling JAS-pro-av
också förväntas. dåjektet kan kräver 1500T komplet-attmen

med möjligheter till provning vid högre mach-tal. Alter-teras
fortsättanativet är använda utländska vindtunnlar.att

För Saab skulle kunna sig i större ekonomiskatt engagera
omfattning måstei FFA anstaltens kompetens och kunnaresurser
utnyttjas direkt i ocksåprojektarbete vid Saab och kunnamer

i högre grad industrin. FFAs roll konsult FMVstyras av som
för industrin svår förenagranska kan dock medatt att ettvara

industrielltnära samarbete.

Volvo Flygmotor

Volvo Flygmotor AB har huvuddelen sinVFA verksamhet inomav
flygmotorontrådet även mindre ocksådel andra typerom en avser

produkter med likartad teknologi. Flygmotorverksamhetcnav
både militära och civila och med olika inriktningmotoreravser

verksamheten inom områden.respektiveav

När det gäller militära VFA den inter-motorer anpassar
nationella befintligamarknaden modeller till speciella svenska
krav licenstillverkar underhålleroch även dessasamt numera

företagetFör detta behöver god allmänkunskap demotorer. en om
aktuella och god kunskap roll imotorerna motorns etten om
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förhål-bränsleekonomi högtflygsystem. Såväl kraven ettsom
högförbränning vidlande dragkraftvikt ställer krav tempe-

tillgång olika kärntekno-tillbehärska ochFörratur. att
li-replieraflygmotorområdet måste kunnaVFAlogier inom

för göraliksomerfarenhet och kompetenscensgivarens att mer
förmågasjälvständigharFöretagetkomplicerade analyser. en

likasåoch harvindtunnelresurserspeciellatill provning med
underhâllsomrâdet.stor-självständighetrelativten

för rymd-flygmotorer raketmotorerochNär civiladet gäller
till internationellsamverkanspartnertillämpningar är VFA en

tillverkningochutvecklingflygindustri specialiseringmed
tilliskivormotorhus.vissa komponenter. t.ex. navenav

raketmotorer.tillutloppsmunstyckenjetmotorer och stora
efterframförområdet alltciviladetFöretaget strävar inom

kräverproduktionssynpunkt. Dettakostnadseffektivtatt urvara
verk-och kvalitetnoggrannhethögFörmåga medmycket god att

speciellaforma material medochbearbetastadstekniskt egen-
Mankomponenter.komplicerade ochskaper myckettill stora

förbrän-gällervadegenkompetenseftersträvar också goden
materialomrádet heltär inomningsteknik och t.ex.menpumpar

ämnen.inköptaberoende av

sittförsöka tillgodoseförsta handiprincipharVFA attsom
inom sinaochvia samverkanspartnersteknologibehov attav
medSamverkan FFAhög kompetens.mycketnischer ha egenenegna

inriktadvariteftersom primärtFFAbegränsadhar varit mot
skepsisochså vissfinns inom VFAflygmotorteknik. motDet en

verksamhetenFörkonsultinstitut FFA attatt ansermansom som
industriellaanknytning tillför litensynpunkt harVFAsur

skett haralltsamarbetevillkor.produkter och Det trotssom
omrâdet. Förstrukturdynamiskaomfattande detinomvarit mest

för behöver FFAindustrindirekt nytta meratt varavara av
bra inter-ochkompetenstopparutprägladespecialiserat med

områden därutövernågra ochutvaldainomnationellt samarbete
konkretaspeciella kunskaperförmåga sinatillämpaha att

industriprojekt.

Även begränsad VFAför ärbetydelse VFAdirektaFFAs anserom
totaltbetydelseindirektändå harFFA settattatt genomen

flygteknisk verksamhet i lan-förförutsättningarnaFörbättra
nödvän-är i grundenlivskraftig sådan verksamhetdet. En en

Kapitel 8l99lz53SOU



8l

dighet föräven hållerVFA. FFA områdeninom vissa högen
vetenskaplig kompetens föroch har betydelse högskolan.stor
FFA utgör god för llygteknikcrrekryteringsväg till indu-en
strin utgör spridningskälla llygteknisktoch för kunnandeen

jämfört högskolanmed har hög tillåimpningsnivå. För detsom att
skall finnaskunna vindtunnelverksamhet i landet. vilket haren
betydelse för långsiktigt vidmakthålla aerodyna-att ett gott
iniskt mästekunnande. för linan-delstaten storsvara en av
sieringen.

8.4 intressenterStatliga flygtekniki civil

I det följande redovisas framkommitsynpunkter vid minasom
samtal inom STU också företrädare förmed industridepar-men
tementet.

STU har årsedan cirka tio för civilt inriktadett ramprogram
flygteknisk forskning i utsträckning förutnyttjatsstorsom

finansiera forskning vid pågåendeFFA. Denatt programperioden
är den fjärde i ordningen. Ramprogram detta slag beslutasav
för treârsperiod i och efteravslutas tvånormalttageten
perioder. år.dvs. STU är angelägen dessattsex om resurser
inte långsiktigt binds inom etablerade områden successivtutan
kan överföras till utveckling områden. Syftet med STUsav nya

för forskning är bidra förnyelsetill ökad inomramprogram att
områden strategisk Förbetydelse industris långsik-svenskav
tiga utveckling.

flygtekniskaDet är utpräglat tvärvetenskapligtramprogrammet
haroch starkt bidragit till bilda förgrund den civiltatt en

inriktade verksamheten inom svensk flygindustri. STU har här
uthâlligarevarit än vad är förnormalt kunskapsutveck-som

lingSpFOgFam. Programmet har framgångsriktvarit civiltdenmen
inriktade flygtekniska basforskningen måste finnasuccessivtnu

ñnansieringsformer.andra Som för nivånuttryck detta harett
flygtekniskadet fjärde halverats förhållan-iramprogrammet

de omfattartill ochtidigare cirka miljoner6 kronornu per
år. tveksamt någonDet förnyelseär ytterligareom av rampro-

efterske budgetåret 9293.kommer attgrammet

Som exempel område överförtSTU medel till kanett annat som
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syftar tillDetströmningstekniskadetnämnas programmet.nya
industrinsför lösa helakunskap och kompetensutveckla attatt

produk-med utvecklingi sambandströnmmgstekniska problem av
görsdetinominsatsernaoch programmetnyater processer.

forsknings-allmännai linje med denockså högskolannärmare
finansieradförlägga statligtsökaambitionenpolitiska att
STU-medeloch medhögskolortill universitet ochforskning att

inom högskole-förnyelsen ävenforskarutbildningen ochfrämja
strömningstek-STU inom dethindratinteDetta harvärlden. att

år kunnatnâgra kronormiljoneräven medniska programmet per
iförsta teoretiskhandmedforskning vid FFAtillstödge

konkur-varje projektmåste idockaerodynamisk inriktning. FFA
specifiktsindärvidoch hämmastillgängliga medel avomrera

universitetenjämfört medoch sittinriktningflygtekniska
för baskostnader.kostnadstäckningbehovstörre av

forsknings-andraockså konkurrens medmöjlighet iharFFA att
områdenfrånprogrammedel andraochsöka projekt-institutioner

denmaterialteknik. Imiljöteknik ochstödjer.STU t.ex.som
stödjasutförs kan dengrundforskning vid FFAntån teknisk av

ärforskningsrådet KonkurrensenTFR.från tekniskabidrag
hård.ytterligthärdock

uppfattasmån kommiti visssynvinkel har FFASTUs attUr som
för verksamhetunderstöd denvill haorganisation somsomen

förnyel-definieradehardriva. STU däremotvillsjälv egnaman
för STUförutsättningsatsningar. Ensinasesyftcn med att

FFAvid ärverksamhet FFAgöra satsningarkunna attskall
tillmötesgâr syften STU har.de som

uttryckfilosofi. tillkommernäringspolitiskaRegeringens som
flygtekniskinställning till stödindustridepartementetsi

forsk-för tekniskSTUoch i de rollerverksamhet organsom som
stödjaskallspela. ärutveckling harochning att statenatt

främst högskolansinfrastrukturella satsningar inomallmänna
intetill ännudärutöver skall lämnasstödoch att nyaram

områden etableradeområden. bör medDäremotetablerade stora
branschspecifika teknologiskaför sinindustrier egensvara

etable-långsiktiga statliga teknikstöd tillDetförnyelse. mer
delfinansie-fall förekommervissabranscher irade avsersom

självindustrin dockforskningsinstitut. därkollektivaring av
finansieringen.står för merparten av
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grunder restriktiva inställ-principiellanärmastTrots den
forskning och till FFA, jagflygteknisktill stöd tillning som

och samtal inom industridepartementetfunnit intervjueri mina
framgåttockså den allmänna uppskatt-vid STU. har detoch att

omfattandeflygindustrin är utgörDen ochningen stor. enav
förframgångsrik högteknologisk verksamhet, ickesom svarar en

verksamheten inomoväsentlig del den avancerade svenskmerav
Därigenom utgörverkstadsindustri. den inte bara branschsom en

ocksåväsentlig spelar strategisk irollutan ettresurs en mer
allmänt teknik- och industripolitiskt bör ocksåperspektiv. Det

flygindustringivit finansielltavsevärtnoteras att staten ett
villkorslânstöd och riskavlastning industrifon-och viagenom

den.

finns ocksåDet förståelse för den mycket komplexa ochatten
forskningsintensiva flygindustriella verksamheten kan behöva
forskning försöksverksamhetoch institutform föri sitt stöd
och brygga mellan högskolans grundläggande kompetenssom en mer
och den tillämpade industriella verksamheten renodlat kom-
mersiella villkor. I de länder omfattande flygindu-harsom en

finnsstri regelmässigt statligt blandfinan-understödda och
sierade forskningsinstitut sådandriver ofta mycket stor-som
skalig och samtidigt mycket tillämpningsspecifik forskning och
försöksverksamhet är nödvändig för flygindustri-avanceradsom
ell verksamhet.

Mot den bakgrunden för främjaoch industriell integra-att en
tion har Sverige positiv inställning till svensk medverkan ien
europeisk forskningssamverkan förstai hand inom EGs Inomram.

för EGs materialforskningsprogram har under deramen senaste
åren försöksverksamhet flygteknisktdrivits med etten program
BRITEEURAM-AERONAUTICS där Sverige företagoch svenska

,kunnat delta projektbasis och där förSTU de 50%svarat av
kostnaderna för företag,svenska för företag i EG-ländersom
finansieras forskningsprogrammetsöver budget. FFAgemensamma
har sitt goda kontaktnät verksamt bidragit tillgenom att ett

deltagandesvenskt snabbt kommit till stånd och har tillsammans
flygindustrimed svensk haft tillräcklig kvalitet och kompetens

för framgångsrikt kunna konkurrera deltagande. Under deatt om
två åren frånhar FFA STU erhållit cirkasenaste 4 miljoner

kronor för täckning 50 kostnaderna för deltagande iav av
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AERONAUTICS-programmet.projekt inom

Sverige uttalatEGimedlemsskapsökaden avsiktMed nuatt som
ideltagandesvensktutökatsuccessivtsigförväntakan ettman

fall kanskemångaåren, inärmastedeEGs forskningsprogram
utöka detplanerfinnsEGprogramnivå. attInomäven

självständigtdet tillgöraoch ettflygtekniska attprogrammet
kunnaprogramnivå detskullemedlemSverigeMed somprogram.

till detbidragsvensktinnebära årligt program-gemensammaett
framgångsrikt kanmån FFAden3 %. Istorleksordningenimet

projektberördadå inommedel kandessa enkonkurrera manom
denoch dessutomkostnadersinafemtioprocentig täckning av

internationellkunskapsinflödestimulans och det samver-ensom
kan kan ge.

utvärderingarenligt deerfarenheter och manEnligt STUs som
projekt.i dekvalitetentekniskt-vetenskapligagjort har den

FFA harvarit god. ettallmänhetivid FFA.finansieratsom man
förbin-godaoch harforskareframståendeinternationelltantal

harforskare vid FFAförtidDebiteradhögskolan.delser med
högsko-jämfört meddekostsamofta ganskasigdock genomtett

tillämpat.FFApålägglan stora som

allmänt in-och STUindustridepartementet ettfinns inomDet
kvalificeradochvitalleva kvarkanFFA som entresse attav

skalldettaFörlandet.i attfiygteknisk kompetensförkälla
karaktär.verksamhetensförändringkrävasdetlyckas kan aven

experimentelladenbegränsanödvändigt tungakanDet attvara
anläggningarutländskafrånstödställetiochverksamheten ta

gällerDetinhemsk kompetens.vidmakthålla högför att en
ökadkunnaomrâdet. Föraerodynamiska attdetspeciellt en

detindustrin kaninomkundernaslutligafrån definansiering
kvali-verksamheteninrikta motnödvändigtockså att mervara

till denparallellintressantEnkonsultverksamhet.ficerad
denkanvid FFAmåste skesannoliktomställning om-varasom

provnings-skeppstekniskaStatensvidgjordesställning som
för-huvudsakförankring iinhemskadessnärSSPA.anstalt

sjuttiotalet.slutetivarvskrisenmedsambandisvann

erfa-dessdelförSSPAbesöktutredare taattharJag avsom
frånombildadesSSPAbild.följandeframkomDärvidrenheter.

generösadärvidfickoch start-bolagtillmyndighetstatlig
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villkor luefintliga anläggningar och lokaler kundeattgenom tas
med i boet. Trots detta har det varit nödvändigt kraftigtatt
begränsa verksamhetens volym. Antalet anställda ungefärhar
halverats samtidigt den genomsnittliga kompetensnivån harsom
höjts. Verksamheten har blivit mycket klarare marknadsorieitte-

grundidénrad och är kvalificerad konsult och inteatt vara
primärt bedriva forskning. Man har dockatt vid omställningen
vinnlagt sig behålla vidareutvecklaoch högatt kompetensom en
inom verksamhetens skeppstekniska kärnområde, vilket man anser
måste inkludera viss experimentell verksamhet. Interna service-
funktioner har reducerats kraftigt. Stor möda har lagts ned

öka produktivitet ochatt kvalitetsanspråk såatt attanpassa
kostnadsnivân vad kunderna kanmot Man hadeacceptera.svarar
tidigare hierarkiskt uppbyggd organisation arbetaren men nu
med platt organisation med decentraliserat affärsområdenen
projekt- och resultatsansvar. Konsulterna i organisationen

i utsträckning för sinstor marknadsföring ochsvarar egen
ledningen främstsig långsiktigai frågor gällandeengagerar

marknadsstrategier.t.ex. personalens kompetens och investe-
ringar. Verksamheten är idag ekonomiskt bärkraftig sånär som

inte klarar göraatt investeringar i sina experi-attman stora
mentella anläggningar.

8.5 Vindkraftsintressenter

Den dominerande delen uppdragen till inom vindkrafts-FFAav
området frånkommer energiverk såsomstatens ansvarig myndighet
för det statliga för energiforskning.programmet

De svenska statliga satsningarna vindkraft inleddes l975.
Programmet inledningsvis inriktat undersöka ekono-var mot att
miska. tekniska och miljömässiga Förutsättningar för att ut-
nyttja vindkraft i Sverige. Arbetet inriktades hori-mot stora,
sontalaxlade turbiner. En central del i verksamheten uppfö-var

driftrande. och utvärdering vindkraftverken vid Maglarp ochav
Näsudden 3 MW 2 MW. fortsattaI det vindkraftprogram-resp.

de statliga forskningsinsatsernamet styrs vindkraft-mot stora
verk. eftersom förstai sådanahand bedöms förutsättningarha

kunnaatt betydande tillskott till landets elenergiför-ge mer
sörjning. Insatserna förbättra kunskapernaatt grund-avser om
läggande vindkraftteknik och utveckla aggregatlösningaratt med
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lägre kostnader.prestanda ochbättre

anförl9909l88energipropositionen prop.denI senaste
vindkraft bördelssatsningarstatligaindustriministerii att

och ienergiforskning dels,forförinomske programmetramen
energiteknikfonden. Detfrånstödutsträckning.ökad genom

för denkraftföretagenförstai hand attankommer att svara
kanStatenoch demonstreras.vindkraften utvecklasstorskaliga

energitek-stödverksamhet bl.a.understödja denna urgenom
ökad prio-medpropositionenSådant bör enligtstödnikfonden.

storskaligutvecklinginnebärprojekt.tillritet avsomges
iintroduktionenfrån juli l99llskallvindkraft. Vidare av

vindkraftverk stödjasmedelstoramindre ochhandförsta genom
for anläggningar,investeringskostnaden25%medbidrag somav

föravsattesutveckling. Totaltochför forskningstödinte ges
femårsperio-för den närmastekronorändamål 250 miljonerdetta

den.

varitvindkraftprogrammet har FFAAlltsedan enstarten av
del dengenomföra väsentligförinstitutioncentral att aven
vindkrafts-utvecklaförfinansieratforskning attstatensom

etable-sålunda välärvidVindkraftsforskningen FFAtekniken.
miljonerIOvolymomfattar för närvarandeochrad om czaen

genomströmnings-tredjedelår. cirkakronor avserenvaravper
konsulttjänster.köperi sindär FFAuppdrag. tur

tillgången till FFAs kompetensbedömerenergiverkStatens att
svenskt kunnan-för utvecklingenbetydelseharhaft och stor av

kvalificerad kompetensvindkraft. besitter mate-FFAde omom
ochär aktuella.hållfasthet de strukturer.hosoch omrial som

harMansammanhanget.centrala ieffekter. äraerodynamiska som
försökskraftverkenvidanvändarnanäraförmåga arbetavisat att

kunskapsbasteoretisksåväl god ettutnyttja somoch att en
FFAför ochexperimentkunnandemätteknisktkvalificerat prov.

förmågavindkraftsområdet och harsystemkompetetlsgodhar en
Förävendelkompetenser.tekniskaolikaintegrera om manatt

behandlaförmågautveckladänönska sig attkanframtiden mer
spelarreglertekniska aspekter. storävenintegreraoch som

vindkraftstekniken.forroll

devindkrafttekniken underbörbedömningenergiverketsEnligt
kommersiellttillsig möjligheteråren närmafem kunnanärmaste
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förväntasbasisindustriell ökautnyttjande. Verksamhet
statliga tillföljd ökade bidragen utveck-debl.a. avsom en

småskalig vindkraft.introduktionstorskalig ochling av merav
vindkraftverktillverkningUtveckling och stora rentav

för nå tillräcklig förbasis torde dock volymkommersiell att
internationellkräva marknad och knappastlönsamhet en vara

åren.närmasteaktuellt de Det statliga stödet kommerunder
därför fortsatt spela viktig roll.även att en

förutser ingen ökning någonMan kanske minskningutan snarare
Åforskningsprogrammet.statligadet andra sidan kan medav man

också förväntaökande grad tillämpning ökande industri-ettav
ellt Det internationella samarbetet inom vind-engagemang.
kraftsomrâdet ocksåkan förväntas öka. haftDanmark, som en
stark statsunderstödd småskaligutveckling vindkraft. börjarav
visa intresse för tekniskt avancerade konstruktioner ochmer
svenskt kunnande i det sammanhanget. Tyskland gör stora sats-
ningar vindkraftsteknologi,utveckling delvis inomav ramen
för EG-forskning. och ävensamarbetar med Sverige.

Vad gäller utnyttjande vindkraftstekniskaFFAs kompetensav
bedömer energiverket forskningsuppdragdess till FFA iatt egna
huvudsak kommer lvestâ, knappast för-öka. Med denatt attmen
hållandevis unika kompetens. besitter. börFFA det docksom
finnas förmarknad kvalificerade frånkonsultinsatsei FFAsen
sida i sannolikt ökande antal tillämpade vindkraftsprojektett
både inom och landet. ärDet energipolitisk synpunktutom ur
angeläget den kompetens skapats vid FFA i ökandeatt som nu
utsträckning kommer till sådant utnyttjande. därförFFA bör ur
energiverkets synvinkel förmågautveckla sin verkaatt som
konsult vindkraftsindustrin.gentemot

I den mån vindkraften blir vanligare kommer normfrágoi att
större aktualitet. dåFFA kan komma aktivt delta iatt norm-

för vindkraftarbete och i arbetet fram ochatt ta prov-
inspcktionsmetoder för vindkraftverk. förBoverket arbetar
närvarande tillsammans naturvårdsverketmed och energi-statens

fram rådverk föroch anvisningar hantering bygglovs- ochav
miljöskyddsfrågoi vindkraftverk.avseende I samband därmed tar

fram riktlinjer för typgodkännande vindkraftverk.man av
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Övriga8.6 uppdragsgivare

Övriga ungefär samlade10 % denbeläggeruppdragsgivare av
tvâkan större ochBland demvolymen verksamheten vid FFA.av

försvarsindustriär svenskviktigare urskiljas. Den enagrupper
omfattarandra olikautanför flygindustrin. denegentligaden

former rymdverksamhet.av

Övrig försvarsindustrisvensk

flygindu-utanför egentligadenfrån försvarsindustrinUppdrag
området.aerodynamiskafrämst inom detstrin lagts FFAhar

utformningaerodynamisk ochgälltEtt uppdrag harantal prov-
både Saab Missilesdärstyrd ammunition,ning ochrobotarav

ström-Kompliceradetjänster.Bofors utnyttjat sig FFAsoch av
kan i dessastyrningsproblemningsförlopp, stabilitets- och

utnyttjandetstartfaser och viduppträda isammanhang bl.a. av
ocksåregelär iutfällbara styrfenor och styrraketer. Det

för nâströmningsmotståndet kunnaväsentligt minimera attatt
gällt aerodynamiskhartillämpningarräckvidder. Andrastora

fått hjälputformning Ericcson harflygburna t.ex.system.av
flygburna radar PSkylning till deninkl. inremed antennen

890 för utvecklas.närvarandesom

aerodynamiskomfattande kompe-För svenska industrier utan egen
tillgåsådan finnsinhemskvärdeär det attattstorttens av

uppskattats ochtycks haerfordras. insatsernär FFAsden
tillgång till den in-Industriernasbedömts god kvalitet.ha

konkur-internationellatill derashemska bidrarkompetensen
aerodynamiskavolymenrenskraft. Samtidigt är den totala av

mycketenskilt projekterfordras varjeinsatser i mersom
flygplan.begränsad än när det gäller

förförsvaret närvarandeiekonomiska situationenSom den ser
fordetta slag aktuella denprojektär dock mycketut av

utvecklande verksamhetfranttiden. Försvarsindustrinsnärmaste
Försvarsbeslut. För densparlåga nästadrivs i väntan

därför förvänta begränsadframtidennärmaste kan upp-enman
försvarsindustri. minskningfrån övrig Entilldragsvolyitten FFA

år. På längreunder innevaranderedanhar kunnat konstateras
fråga utsträckning svenskai vilken denavgörandesikt bli en
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försvarsindustrin förmår överleva. falll varje torde ökaden
samverkan med andra länder bli aktuell. vilket i så fall även
torde komma gälla aerodynamisk utfortnning.att

Rymdverksamhet

De statliga satsningarna ryntdverksamhet har i Sverige länge
haft relativt omfattning. cirka halv miljardstor kronoren per
år i dagens prisläge. Under några år i början åttiotaletav var

grund Tele-X projektet satsningarna cirka sådubbeltav
Huvuddelen cirka 80570stora. de medel användssatsasav som

för Sveriges deltagande i internationella inomprogram ramen
för European Space Agency ESA. Deltagandeti ESA utgör en
förutsättning för den svenska rymdindustrins deltagande i
europeisk rymdverksamhet. Hittills har väsentligen företagtre

Ericsson Radar Electronics. Saab Spaceengagerats. och Volvo
Flygmotor. Speciellt Volvos produktion delar till raketmo-av

fåtthar avsevärd industriell omfattning.torer De nationella
satsningarna rymdverksamhet grundläggande rymdforsk-avser
tting. utveckling fjärranalyssystem och utveckling indu-av av
strins rymdtekniska kunnande.

De statliga satsningarna rymdområdet sammanhålls och leds av
liten självständig programmyndiget, Delegationen för rymd-en

verksamhet DFR. En del den inhemska produktionenstor av
utanför den tillverkande industrin genomförs inom Rymdbolaget,

får frånuppdrag rymddelegationen också säljer tjänstersom men
kommersiellt och internationellt inom fjärranalysområdet och

rymdteknisk konsult.som

FFA har under år i rymdverksamheten i ökandeengageratssenare
omfattning även den totala volymen ännu är begränsad, inne-om

budgetårvarande knappt 3 miljoner kronor. Engagemanget har
internationella projekt och främst omfattatavsett aerodynamik

har även gällt akustiska problem. FFA har medverkat imen
bådestudier det europeiska rymdflygplanet Hermes och detav

tyska Sånger.

Enligt bedömningDFRs har FFAs insatser Förklart värdeett
svensk rymdverksamhet. I det internationella samarbetet är det
i tidiga stadier betydelse besitta högstor tekniskav att
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konkurrenskraft blikanekonomiskimedankompetens. mersenare
sådan ibesittavisat sig kompetensFFA haravgörande. att man

från europeiskfått ESA ochuppdraginternationell konkurrens
rymd-inom detforskning och studierrymdindustri avseende

ävengod grundomrâdet. Sverige harvisarDettatekniska att en
inom de kompetensom-rymdteknisk verksamhettillämpadför mer

rymduppdragvolymtänkbarEnråden FFA representerar. avsom
rymddelegationenåren bedömsnärmasteunder detill FFA av

år. Om Sverigecirka 5 miljoner kronorblikunna engagerarper
rymdflygplan denna volymbörutvecklingytterligare isig av

fördelas mellanfråga satsningar skaär dock huröka. Enkunna
industrin.ochFFA
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ekonomiGranskning FFAs9 av

Inledning9.1

de två verksamhetsårenFFA har under redovisatsenaste en
gått från tvâförlust till tio miljoner kronor. verksam-Isom

hetsberättelsen förorsaker uppdragen vindtunn-attanges som
minskat i fördyrningarlarna har antal och allmänna gjortatt

verksamheten inte någotkunnat överskott. Manatt generera
framhåller också fåttuppdrag har även derasatt accepteras om
vinstmarginal För låg.varit Vidare hänvisar till antalettman
engángskostnader till två miljoner belastat verksam-en som
heten.

Mot denna bakgrund blir uppgift förväsentlig utredningenen
analysera for ändamålFFAs ekonomi. Jag har dettaatt engagerat

FOA forskare.ställt tvâ Madelene Sandström Christinaochsom
frånMalm. institutionen för försvarsekonomi förfo-till mitt

gande. Detta kapitel redovisar den lämnat överderapport som
sitt uppdrag.

9.2 situationFFAs ekonomiska

De myndighetens intäkter relateras till uppdrag harav som
endast ökat något i nominellt åren.värde under de senaste tre
I reala har intäkterna legat förvånansvärt jämntermer en
nivå förundantar intäkterna den vindtunneln 1500.Tom man nya

gåttresultatet därför främstAtt kan relateras till attner
verksamhetens kostnader ökat âret.har under det senaste
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198990198788 198889198687198586

430180 192 111 571 131951Rörelseintäkter 79 736 147
10 240000150 10 10 4679 304 7X2anslagvarav

1551970 681 1 48248 0361500T -
03510299 511 99 62276570 432 92uppdrag
744-114-100 237 -96 982838655 -93Rörelsekostnader -78
490-15 255 -17-13 434757030 -10Planenliga avskr -7

-535-218 650833731rinansnetto
562-9-65 161 -2 772-42 163-2 989Avskr över plan
3657982 036008år 254 5Intäkter, tid 3

536-10-1 9903 178033953 7Resultat -4

i kkrvärdenMonetäraFemårsöversikt9.1Tabell
8990.verksamhetsberättelseKälla FFAs

Vidhelhet.myndighetenbehandlarVerksamhetsberättelsen ensom
funnit betydel-detdärförharekonomiFFAsgranskningen av

denanalyseraredovisningensefullt denutöver externaatt
olika hjälpmeddelarför verksamhetenssituationenekonomiska

bildärAvsiktenredovisningen. att avden interna engeav
iden-föravdelningsvisoch atttotaltintäkterochkostnader

kostnadsimen-ärverksamheter mesttifiera vilka somtyper av
uppdrag.sinaöverskottvilkenvilkasiva och genererarsom

ekonomiska datatillgängligaiOsäkerheten9.3

analysgenomföraför kunnaförutsättning en orga-En avatt en
deproducerakanredovisningssystemetärekonominisations att

redovisninginternaorganisationensOfta detärkrävs.data som
ieftersom dennasituationeri dessastuderaaktuellär attsom

För-redovisningen.ändetaljerad denärallmänhet externamer
externredo-visas isituationekonomiskaklaringar till den som

redovisningen.internafinna i denståskallvisningen att
förverktyginternredovisningenskall ettGenerellt varasett

verksam-anpassningarframtidaorganisationensstyrningen avav
inomutvecklatärADMM,redovisningssystem,FFAs internaheten.

projektuppföljningssys-ursprungligenärADMM ettmyndigheten.
fungerasyfteprimärthaftdärför attintehar somoch somtem
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ekonomisystem.ett

En förutsättning för god ekonomisk ocksåanalys är atten un-
derlaget omfattar så många år tillfälligainte elleratt upp-
nedgångar tillåts dominera bilden. Det material erhållitssom
från FFA och legat till förgrund vår ekonomiska bedömningsom
löper från 198788endast l98990. alltså förhållan-t.0.m. en
devis kort tidsperiod. Därutöver finns för l9909l.prognos

Under tiden mellan l988 och l99l har myndighetens organisation
förändrats vilket medfört redovisningen verksamhets-att per
område inte är helt jämförbar. Analys förändringar i resul-av

och omsättning kan endast görastat mått.ett grovtsom ex.
För den aerodynamiska avdelningen, för inte behäftatatt vara

alltförmed hög grad osäkerhet.av

Vid bedömning och analys FFAs ekonomiska situation måsteav
osäkcrheterna i det underliggande materialet beaktas särskilt.

9.4 Kritik det interna redovisningssystemetav

stårDet myndigheter företagoch fritt själva utforma sinatt
interna redovisning. fungeraFör denna skall ef-att ettsom
fektivt verktygi den ekonomiska styrningen verksamhetenav
krävs är logisktatt uppbyggt, är fi-systemet tillanpassat
nansieringsformen och kan hantera gängse ekonomiska begrepp. Vi

inte ADMM helt uppfyller önskemålatt de tydlighet vadanser
gäller överblick över kostnadsutveckling i Förhållande till
myndighetens ñnansieringsform.

För närvarande pågår omfattande arbete ekonomistyr-ett
ningens område inom FFA. Man eftersträvar enklareatta
fram ekonomiska data och underlag. Ett ekonomisystem harnytt
upphandlats driftoch i i maj l99l. Ekonomisystemet behövstas
För det ekonomiska skall fördelaskunnaatt avdel-ansvaret
ningarna sättdet planeras.som nu
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tillgängliga ekonomiska datamedAnalys9.5

intäk-kostnaderhaft för avsikt ställaUtredningen har motatt
kanverksamhetermindre lönsammaså lönsamma respektiveattter

lokalise-kostnadsutvecklingar kanidentifieras specifikaoch

ras.

intäkterna realt legatinledningsvis harSom angetts en
Sär-studerade perioden.nivå denjämn underförhållandevis

intäkternaproportionerligavarithar ikostnaderna motstort
kostnaderfasta ökat. Dessakostnadernaindirekta ochdemedan

därför utförligt.diskuteras mer

fasta.indirekta ochbehandlaskostnaderDe ex.somsom
omkostnaderallmännaför centraldata, hyra.kansli,kostnader

fördel-sektioner medkostnadsställen ochfördelas allaetc.
görskostnaderFördelningen dessaningsnycklar. gemensammaav
för-i ärunderskottsådant sätt verksamhetens stortattett

identifie-därför svårtäravdelningar. Detöver alladelad att
frân övrigaskiljer sig deverksamhetendelarvilka somavra

fördelning uppdrag ochi sinkostnadsbildenoch veta av-om
Ettför faktiska situationen.denär representativdelning

fördelningssyf-för ii verksamheten avdelning kanöverskott en
Alternativetför kostnader ianvändas täckaattte en annan.

ratio-förbättraåtgärder för ochi stället vidta attattvore
kostnader. Dettahögadel verksamheten hardennalisera somav

verksam-FFAsfördela kan ha inneburitkostnadernasätt attatt
omfattningbefintliga ochi sin strukturkonserveratshet

grunder.felaktiga

efter fördelning samtligaresultat avdelningFFAs gemen-avper
år följande.l98990kostnader varsamma

AerodynamikAvdelning
4000Al kkrEnhet -

A2 318 kkrEnhet -
Hållfasthet 2300 kkrAvdelning
TeknikAvdelning 4800 kkr-

1989909.2 ResultatTabell
från Resul-Materialet till är hämtat tab. 6.5tabellenKälla

ADMM.efter fördelning allmänna omkostnader il9899Otat av
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sålunda förför -7000 kkrNettoresultatet FFA blev verk-ca
samhetsâret 198990. Täckningsbidraget före fördelning av
indirekta kostnader, dvs. kostnader inte är direkt rela-som

till 28000till uppdragen. uppgick kkr. indirektaterade deAv
utgjorde 20000 kkr allmännakostnaderna omkostnader vilkas.

fördelas i proportion till personalkostnaden, och 6000 kkrca
datorfrågor.kansli och service fototeknisk service, och

bibliotek. fasta kostnader utgjordeAv hyra och 9000 kkrca
och 5800central data kkr.ca

Mellan 198889 och 198990 ökade de allmänna omkostnaderna
markant. ökning framförDenna hänföraskan allt till ökningar

hyra. och räntekostnader. Genom förhandlingar med bygg-av
nadsstyrelsen och Stockholm förväntas kraftigEnergi minsk-en
ning utgifterdessa innevarande budgetår.underav

Indirekta fastaoch måstekostnader fördelasalltid över verk-
samheten helhet. fördelning fårDenna förhindradock intesom

försvåraeller möjligheten urskilja vilka verksamheteratt som
kan i behov rationaliscringsåtgärder. framgårSomvara av av

svårtär det utröna huruvida negati-FFAsresonemanget attovan
förresultat respektive avdelning är konsekvens deva atten av

kostnaderna är för höga eller marginalernagemensamma om
avdelningarnas föruppdrag är låga skillnaden mellan pris och
rörlig kostnad.

Kostnaderna för stödfunktioner utför interna uppdrag löpersom
risken bli betraktade gratis användarnaatt dessasom av om
kostnader fördelas jämnt över verksamheten. misstänkaMan kan

FFAs stödfunktioner denna anledning haftatt tidigare harav en
större efterfrågan sina tjänster än avdelningarna hadeom
fått förbetala dessa. När interndebitering fullmed kostnads-
täckning infördes tjänster teknisk utveckling ochtypenav
service visade det sig också efterfrågan drastiskt mins-att

Stödfunktioneritakade. såledeskan ha varit överdimensionerade.

Värdet inom myndighet stödfunktionerha kan alltidattav en
diskuteras. Möjligheten specialdesigna utrustningatt ex.

upprätthållaoch stand-by kapacitet är viktiga faktorer i
FFAs verksamhet får inte helt dominera beslut dimen-men om
sionering och krav kostnadstäckning eller avkastning.

SOU l99lz53 Kapitel 9



96

9.6 överskottVerksamhetens

olika delarFör inblick i verksamhetens presenterasatt enge
resultatutvecklingenochkostnads-nedan i tabell 9.3 intäktsa

förkostnadernaför före fördelningrespektive avdelning av
fördelningsnyckel. In-medkansliet omkostnaderoch allmänna

fasttillräknatsför tidsperioden hartäkter och kostnader om
feb med hjälp KPI.penningvärde 1991kkr, av

även inkluderartabelleniDet bör kostnadernaobserveras att
utgifter för investeringar.

förepositivt resultatSom framgår avdelningredovisar A ett
allmännafördelningochfördelningen kansliets kostnader avav

på höghastighets-Intäkternafördelningsnyckel.omkostnader med
lägre än debetydligtsidan myndighetenhar ansetts varaav

1500, kunnatvindtunneln, Tdenskulle kunnat nyaomvara
tillorsakutsträckning. kananvändas planerad Dettai vara en
sinlågt överskottförhållandevisavdelning harAatt ett

resultatavdelningens1500 belastatverksamhet. harT attgenom
deoproportionerligt tillkostnadskrävandeårenden varitunder

fram-även1500sannolikt Tintäkter ärDetden attgenererat.
över resultat.kommer belasta FFAsatt

inte medsammanhängerresultatetAvdelning höjningarHs enav
minskning kostnaderna.Ökning intäkterna utan avsnarare enav

Allmän strukturanalysframförallt sektion HTär detInom H
uppvisar resultat.Fiberkompositoch HM ett gottsom

diskuterafall inte intressantKansliet är i detta att som en
andrafördelas mellan deeftersom kostnaderresultatenhet dess

avdelningarna.
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Aerodynamiska avdelningen

Period 8823.4 891,2 893,4 901,2 903,4
Intäkter 34499 44107 38215 50136 37081
Kostnader 24478 43262 33366 43028 29524

Resultat 10021 845 4851 7108 7558

Hållfasthetsavdelningen

Period 883,4 891,2 893,4 901,2 903,4
Intäkter 13393 15405 11404 16125 11485
Kostnader 8850 13590 9398 10720 9054

Resultat 4543 1815 1999 5406 2430

Tekniska avdelningen

Period 883,4 891,2 893,4 901,2 903,4
Intäkter 13943 14970 15575 14899 13034
Kostnader 17730 23179 20514 20711 16246

Resultat -3786 -8208 -4946 -5812 -3211

Kans1iet

Period B83,4 891,2 893,4 901,2 903,4
Intäkter 1430 2845 867 1792 1542
Kostnader 10060 9729 9802 11465 11461

Tabell 9.3 Intäkter, kostnader och resultat avdelning.per
Källa Materialet till tabellerna är frånhämtat tab. 6.4
Budgetutfall för hela FFA i ADMM.

9.7 Slutsatser

Vi positivt pá ekonomistyrningssystem haratt ett nyttser
upphandlats och planeras infört under 1991. Systemet borvara
resultera imöjligheter när helst åretunder kunnaatt som
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ekonomiska situation.verksamhetsområdenasolikaöverblicka de
âretåtgärder undervidtaför skall kunnamyndighetenLedningen

inför situa-verksamhetsårets ställasslutför inte vidatt en
haft över.kontrollintetion anal menman

tilldela de verksam-framdeles börmyndighetenVi attanser
börKanslietresultatansvar.avdelningarnaItetsrelalerade

myndigheten hatycksHittillsåläggas kostnadsansvar.alltfort
nuvarandeför denmål totala kostnadernatäcka dehaft attsom

omfattning bekostnadinriktning ochorganisationens av en
iresulterasådan inställning kandrift. attrationell En

möjlighetergivitsutökas inte harskulle kunnaverksamhet som
lönsammainte varitverksamheterSamtidigt hardetta.till som

uppdrag.från sektionersövrigaöverskottfinansieraskunnat av

pâtörtskostnadertäcka allainte kunnatT-avdelningen har som
stödfunktio-kan teckenverksamhet. Detta attdess ettvara

För närvarandevidtarfeldimensionerade. Myndighetenärnerna
för tillrätta med detta.kommaåtgärder att

intern-ledningmyndigheten medinomverksamhetendaDen avsom
avdelningresultat årpositivtkan sägas haredovisningen ett

påförtskostnader debära dehar kunnateller TVarken AH. som
omkostnader.och allmännakansliför

kostnadsbildenviktigt överblickaär likadetVi attattanser
utveck-ambitionsttivån gäller intäkterna. Denvadhöjaattsom
ekono-åtgärder inompågår inom FFA vadjustling avsernusom

sådan riktning.mistyrningsområdet avgörande iär ett steg en
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värde, roll10 FFAs och

framtidenställning i

förändradl0.l situationEn i omvärlden

Den omvärld flygtekniskai vilken försöksanstalten verkar för-
ändras för närvarande l antal väsentliga avseenden. Detett
gäller framför allt förhållanden, nämligen minskade möj-tre
ligheter inhemskt utveckla och producera flygplanmilitäraatt
och robotar. ökad betydelse svenska civila flygprojekten av

vad gäller både militärsamt och civil verksamheten ökad
internationalisering. Rymdflygplan fâr därvid större aktuali-

FFA pâverkas också den allmännatet. âtstram-ekonomiskaav
ningen och kraven ändamålsenlighet och hög produkti-stor
vitet.

Minskade militära ambitioner

Inom försvarssektorn karakteriseras verksamheten och synen
framtiden det inte planerat blev möjligtatt fattaav attsom

försvarsbeslut våren l99l. 1988 års försvarskommittéett have-
rerade efter inte inom tillgänglig tid haatt kunnat hantera
både den omprövning de säkerhetspolitiska grunderna,av ut-som
vecklingen i omvärlden motiverade. och behandla de strukturella
förändringar i försvaret. skulle bli nödvändiga såvida intesom
Försvarsanslagen avsevärt kunde höjas.

l99l årsl särproposition försvaret 909llO2prop. redo-om
visar Försvarsministern långsiktigt Försvarsbeslutatt ett mera

fattas riksdagen l992.att Propositionen handlaravses av
följaktligen finna förametod totalförsvaretattom atten

199192 fram till tidpunkten för försvarsbeslut.nästagenom
försvarsministernsEnligt mening är läget iförsvarsmakten

sådant strukturella förändringaratt stora egentligen skulle
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eftersom sådanamöjligtinteär dockbehöva genomföras. Detta
försvarsbeslut.långsiktigaingå nästaiställningstaganden bör

vidtagas.dock kunnaåtgärder börlångsiktigaEtt antal

försvarsministern detförsvarsindustrinVad ange-anseravser
försörjninginhemskfördelarbibehålla deläget sökaatt ensom

nödvändigtär detSamtidigtinnebär.i många attavseenden
förut-förändradeområdenväsentligatill deanpassar oss

mål. krävernå Detdessaföreliggersättningar attattsom nu
utvecklings- ochvilkenprioriterarhittillsklarare än pro-

upprätthålla inomviktigsärskiltduktionskapacitet är attsom
för utvidgatöppnamåste samtidigtlandet. Vi ett samar-vara

förförsvarsindustri, liksomutländskochbete svenskmellan
internatio-till denmåste kunnaindustrisvenskatt anpassas

försvarsindustriellapågår detomstruktureringnella som
omrâdet.

hanvidareanför propositioneniFörsvarsministern att anser
för vidareut-bibehållaskan attdet angeläget kompetensatt

Sam-stridsñygsystemen.svenskavidmakthålla deveckla och
för-inomproblemenekonomiskadetidigt hankonstaterar att

plane-balans imedsvårigheterna ärgör attstoraattsvaret
förmedel detta.tillräckligaavsättaringen i övrigt

utvecklingsverk-neddragningeffektenFör minskaatt avenav
försvarsmi-enligtär detflygindustrisvensksamheten hos

flygindustrinsvenskadennödvändigtmeningnisterns att
såvälavseende tek-samverkaninternationellasikt utökar sin

nologi militära system.som

anför försvars-ammunitionoch styrdBeträffande robotsystem
teknik ärinnehålleravseeendeni vissaministern de somatt

inflytandeavgörandesvårtillgänglig och kan systemens
tör-därför klarärkrig. Detförsvarets effektivitet ioch en

modernitethögsvenska. kanhar ärdel de robotsystem gesom
dockFörsvarsministern harvidareutvecklas.successivtoch

längrekostnaderna knappasthögagrund defunnit detatt av
landettidigareambition inommöjligt haär attatt somsamma

robotar.tillverka avanceradenyutveckla ochsjälvständigt

inhemsk kom-tillgång visslångsiktig tilltillMöjligheter
enligtammunition tordestyrdrobotar ochvadpetens avser
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försvarsministerns mening ligga i ökad samverkan mellanen
svensk och utländsk robotindustri. där svensk industri med-
verkar inom vissa delområden iutveckling och produktion av
robotar och styrd ammunition för flera länder.gemensam

Den bild försvarspropositionen tecknar kan enligt mittsom
bedömande utredare indikera förändringklarsom anses en av
FFAs militära marknad. Detta ocksåbestyrks den bedömningav

FFAs militära kunder jämförgör kapitel 8.som

Självständig inhemsk nyutveckling militära därstora system,av
flygtekniskaFFAs kompetens behövs. torde knappast ifrå-komma

Däremot torde samverkan med utländsk försvarsindustriga. om
sådana komma öka. Detta kan bedömassystem totaltatt sett
begränsa den svenska volymen särskilt provningsuppdrag tillav
FFA. börDet i sammanhanget dock minskning inoteras att en
Förhållande till tidigare redan skett JAS-39 Gripenattgenom
väsentligen utanför landet, eftersom FFAsutprovats resurser
för provning inte varit konkurrenskraftiga. Den ökade utlands-
samverkan kommer ställa närmast ökade krav förmågaFFAsatt

medverka i projekt konkurrenskraftigtatt sättett gentemot
både svenska och, vilket kan positiv utmaning, utländs-vara en
ka beställare. måsteDet dock de utländska indu-noteras att
strierna i tillgångregel har till inhemsk forsknings-en egen

försöksorganisationoch jämför kapitel 4.

Den svenska försvarsindustrin måste de delområden där den
fortsätter aktiv besitta mycket högatt kompetens. Förvara en

konkurrenskraftig inom vissaatt nischer områdetvara av
stridsflygplan och robotar måste industrin både behärska avan-
cerade metoder för utveckling förmågaoch ha effektivtill
produktion. FFAs roll bidra sådantill kompetens därförböratt
bestå. finnsDet dock många andra teknologiska områden, än de

är representerade vid ocksåFFA. kan bli föravgörandesom som
den svenska industrins konkurrenskraft och val nischer,av

sensorteknik, ocht.ex. tillverkningsteknik. Exaktstyrsystem
fördjupningsbehovende största finnaskommer attvar samman-

hänger både försvarets fortsattamed utveckling och med indu-
strins utveckling och val. Det blir väsentligt svenskaatt
långsiktiga satsningar kompetens sker med överblick och i
nära samverkan mellan industrin statligaoch programorgan.
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ibedömsinhemsk regiVidmakthållande vidareutveckling ioch
efter-ocksåbestå därigenomochutsträckning komma attstor

frågorsammanhänger medfråntjänster FFAfrågan omsom
ochinspektionsbehovskadetålighet. livslängd.flygsäkerhet.

modifieringar.

Ökande flygverksamhetcivil

lång följdsnabbt underluftfarten expanderatharcivilaDen en
bakslagför närvarande drabbatsjustår. även den ettavomav

effekter.Irakkrigets Denochföljd lågkonjunkturenavensom
denåttiotalet etablerat sigflygindustrin har undersvenska

flygmarknaden.civila

Fair-tillsammans medI98O utvecklingfattade beslutSaab om
passagerarflygplanmindreIndustries i USAchild ett nyttav

projektetsig340. Fairchild drogregionaltrafik. Saabför ur
fattadessålts. l989flygplanflera hundraSammanlagt har1985.

turbopropflygplan2000. snabbtSaabutvecklabeslut ettattom
från 1993.för 50 Planet skall levererasplatsmed passagerare.

faktu-hälftenför väl överflygplanen idagcivilaDe avsvarar
miljarder2.5från flygdivisionen eller cirkaSaabreringen

Även något självständigt svensktår. ytterligarekronor omper
efter Saabväntaärllygplansprojekt inte omedelbartcivilt att

förvänta Saab söker medverkasig2000. kan partneratt somman
flygindustrin.internationellainom denprojekti

undersitt civila flygmotorprogramflygmotor startadeVolvo
kraf-haft mycketsedansjuttiotalet och har dessslutet enav

fakturering miljardercirka l.5och har idagtillväxttig omen
föridag endastår. militära produktionenDenkronor svararper

företagets omsättning.tredjedelcirka aven

flygindustriellacivila verksam-tillväxten denstarkaDen av
någon direkt uppdrags-har intelandetiheten genererat stor

för vissnärvarande är engagerad iäventill FFA.volym manom
också uppskattade in-Saab 2000 och har gjortutprovning av

fåttakustikområdet. särskilt SaabIndirekt harinom ettsatser
långsiktigade satsningarstödteknologiskt att somgenom

ställtsforskning vid resultatFFA. ochgjortförsvaret vars
utvecklingförfogande. också förkunnat utnyttjasSaabstill
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flygtek-civila projekten. civilaoch konstruktion de Denav
frånteknologiskt stödniken har vidare givits FFAett genom

finansierats STUs för flyg-den verksamhet av ramprogramsom
jämförteknisk forskning avsnitt 8.4.

för framtidenfinns anledning hysa förhoppningarDet att att
flygindustrielladen civila verksamheten i landet kommer att

omfattning.fortsätta ha betydande även det tordeatt 0n1 vara
svårt vidmakthålla åttiotalets spektakulära tillväxttakt.att

flygindustrinär viktigt finansiärerDet visar sina ochatt
tillskyndare. bl.a. det statliga området, lång-den haratt
siktig lönsamhet foroch betydelse landets industriella ut-
veckling.

Flygindustrin utgör forsknings-synnerligen och utveck-en
lingsintensiv -bransch, därförtordeDet avgörande för denvara

flygindustrinsvenska den kan vidareutveckla sin tekno-att
logiska kompetens. därförIndustrin bör ha intresseett attav
det i landet bl.a. vid FFA utvecklas flygtekno-ett avancerat
logiskt kunnande, den kan dra Som långsiktigtnyttasom av.
lönsam industri finansielltbör den kunna bidra till säker-att
ställa framtidasin kunskapsbas. Sverige åbör andra sidan som
nation ha intresse skapa sådana villkorett bl.a. vadattav
gäller tillgång till teknologi lönsam föroch landet viktigatt
industri i landet alltföroch inte i högstannar grad söker sig
Litomlands.

Dessa sammanfallande intressen borde enligt min mening kunna
utgöra förgrund finansieringsatsning ochen en gemensam
mellan industrin och forskning långsiktigochstaten ut-
veckling flygtekniskaden kompetensen i landet. åter-Jagav
kommer i kapitel ll till hur detta skulle kunna Förarrangeras.

FFA därutöverett kan uppträda avancerad konsult inomsom som
flygtekniskadet området med tillgång till avancerade prov-

ningsresurser borde också den volymmässigt omfattandemycket
flygindustriellacivila verksamheten kunna utgöra avsevärden

Iiemmamarknad. måsteDet dock konstateras mycket dettaatt av
främst måste potential. Det har hittills svårtvaritses som en

framnå till avtalatt satsningar mellanom statengemensamma
och industrin. ocksåFFA har enligt industrins bådebedömning
tekniskt och marknadsmässigt varit mindre väl anpassad till
industrins villkor. En speciell svårighet i sammanhanget, som
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är denockså hanteras,bör kunnamåste uppmärksammas men som
ochmedarbetaredelsofta isomhamnardubbelroll FFAsom

inhemskastörstadendelstill industrin ochunderlagslämnare
industrisoch kritikerbeställarens granskareFMVs sammaav

bedömningar.resultat och

Ökad internationalisering

Ökande ärländermellansamarbeteoch ettinternationalisering
Ekono-flygomrâdet, särskilt i Europa.genomgående inomtema

det direktadominerande ärmiskt volymmässigt heltoch samar-
gällerSamarbetetprojekt.konkretaindustrierbetet mellan om

flygindustriermellansådant direkt samarbetedock inte bara
långsiktigförforskningssamverkanformerockså olikautan av

flygindustrins kunskapsbas.utveckling av

iAECMAsamarbetsorganflygindustrierna harDe europeiska ett
välharOrganisationenindustri medverkar.vilket ettsvensk

kommittéer.ocharbetsgrupperutbyggt system av

Frankrike,iEuropaländernaflygindustriellafyraDe stora
medTyskland startadeStorbritannien och ut-Nederländerna,

forsknings-inriktatciviltgångspunkt Airbus-projekteti ett
for AeronauticalGroupGARTEURorganisationensamarbete inom

berörsamarbeteEURope. DettaTechnologyResearch and
i deforskningsorganisationernaflygtekniskafrämst de statliga

insatser.finansierar sinafyra Varje deltagareländerna. egna
GARTEUR.bli medlemnyligen inbjuditsSverige har att av

forforsöksprograml99lgenomförs l990 ochunderInom EG ett
delforskning AERONAUTICSHygteknisk programmetavsom en

BRITEforskningmaterialtekniskinriktadFör industriellt
for EuropeIndustrial TechnologyinBasic ResearchEURAM

EGvill inomMateriels.Advanced ManinEUropean Research
avsevärdbåde harflygindustrin.europeiskastödja den ensom

högteknologiskasinallmänt värdevolym och ett stort genom
utveckling.för teknologiskabetydelse Europasinriktning och

grad med desskonkurrenskraft sammanhänger i högFlygindustrins
teknologi.utnyttja modernförmåga tillgodogöra sig ochatt

och produk-utvecklingindustrinssubventioneradirektUtan att

Kapitel 10sou 199153



105

tion syftar EGs flygtekniska forskningsprogram till stödjaatt
överförande forskningsresultat och teknologier tillav nya
industrin och klarlägga deras industriella värdeatt research
and technology Validation inom områden med höga risker och
kostnader. Syftet är också stimulera samarbete och kontak-att

med andra EG-programter och nationella forskningsinsatset för
säkerställa effektivtatt resursutnyttjande ochett högen

internationell kvalitetsnivâ. Projekt inom programmets ram
finansieras till hälften EG och hälftentill deltagandeav av

Försöksprogratttmet hafthar finansieringparter. från EGen om
cirka I25 miljoner kronor år. Nu diskuteras fortsättningper en
i större skala.

Med hänsyn till den europeiska flygindustrins storlek och
totalt mycket teknologibehov försett kunna hävdastora sinatt
internationella ställning och konkurrenskraft, är EGs satsning
enligt min mening ännu ganska liten. Mycket samarbete och en
omfattande utveckling teknologier måste ocksåske iav nya
andra former. EGs satsning kan bedömas katalyserandeen
effekt for detta.

På den militära sidan sker forskningssamarbete i NATO inomett
fören sedan länge etablerad organisation AGARD. Underramen

år har det europeiska militärtekniska samarbetet inten-senare
sifterats inom IEPG Independant European Programme Group som
också håller etablera forskningssamarbeteatt EUCLIDett
EUropean Cooperative Long-term Initiative in Defence för att
utveckla kunskapen inom väsentliga försvarsteknologiska omrä-
den. Delar har här flygteknisktklart intresse. inte minst
avionikomrádet.

Pâ rymdomrâdet finns sedan länge den europeiska rymdorganisa-
tionen ESA där även rymdforskningen samordnas.

Även flygområdetsamarbete funnits sedan länge måsteom man
ändå konstatera det i förEuropa närvarandeatt sker ökad,en
satsning i olika internationella former,att med samarbete
mellan både länder, företag och forskningsorganisationer,
utveckla tlygindustrins kunskapsbas. Detta ställer både svensk
flygindustri och införFFA nödvändigheten sig tillatt anpassa
denna förändring. mästeDe deltagande söka draegetgenom nytta

samarbetet och tillgodogöra sig flygtekniskadenav kompetens
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hävdabidrar kanskapas. samtidigt de till Europaattsom som
fiygindustriella redan godavärldsmarknaden. FFAssig den

sådan utveck-bidra tillinternationella kontakter bör kunna en
bort USAdock inte glömmasbör i sammanhangetling. Det att

flygtekniska nationen i världenutgör ledandefortfarande den
ocksåflygindustri flygforskning inomsvensk och svenskoch att

jämförområden USAmånga har väl etablerat samarbete medett
4.8.avsnitt

institutBehövs|O.2 ett

forskningspolitiska strävandena iSverige kommerallmännaDe
uttryck årsforskningspolitiska medi beslut.detill tresom

forskningspo-fattas idag aktuellariksdagen. Denmellanrum av
forskningsproposi-utförligtdiskuteras i denlitiken senaste

l989l90z90.tionen prop.

strävanforskningspolitikeitlinns i den svenskaDet atten
förforskningsinstitutskapa särskilda statligaundvika att

ärutställningsektorforskning. Statsmakternas generella att
första utföras högskolan.i hand bör vidforskningen attmen

håll frånfinansieras från fiera ävendäremot kan och börden
utanför sek-högskolan. Denstatliga sektorintressenterolika

forskning störst inomfinansieringen högskolans ärtoriella av
området. därtill betydande verksamhethartekniskadet som en

forsknings-Särskild vikt tillmätsfinansierad näringslivet.av
finansieradeförnyelsefor statligtråden stimulera denatt av

grundforskning,försöksverksamhet tekniskDen medforskningen.
fåttfråninom STU. har l990drivits permanentmerensom

fristående teknikvetenskapligtinrättandetlösning ettgenom av
forskningsråd ekonomiskamed ökande resurser.

forsknings- utvecklings-landets ochdominerande delenDen av
genomförs utförs främstvid industrin.dock Det dearbete av

flesta fallindustrierna i de produktutveck-ochstora avser
Ansvarsfördelningen industrin imellan och innebärling. staten

för forskarutbildninghar grund-ochprincip att staten ansvar
forskning näringslivet förmedan skall denläggande svara

forskningen och utvecklingsarbetet i nära kontakttillämpade
område.kommersiella bedömningarna inom respektivemed de

l99lz53 Kapitel l0SOU
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flestade länderI med industriavancerad görs stora sats-en
på forskningningar och teknisk utveckling och snabbaatt

effektiviseraoch från forskninggrundläggandeupp processen
till praktiskt utnyttjande insikter och kunskaper.av nya
Utöver statliga satsningar då ocksåhögskolan görs statliga
insatser forskningsinstitutvid med ställning mellan hög-en
skolan och industrin ofta samfmansieradeoch förprogram
teknikutveckling och forskning.kollektiv utförsI Sverige cza
två tredjedelar forskningall Företags-och utveckling inomav
sektorn. vilket är andel internationelltstor sett etten ur
perspektiv. Samtidigt är den statliga koncentrationen till
högskolan också exceptionellt stor.

Mot denna forskningspolitiskaallmänna bakgrund och speciellt
svenska inriktning forskningspolitiken frågakan sigav man
vilket berättigande särskilt för flygtekniskinstitutettsom
forskning, FFA, har i Sverige. Skulle verksamheten i stäl-som
let kunna bedrivas vid högskolan eller vid industrin Enligt
min finnsmening det antal förskäl behållatalarett attsom
nuvarande ordning.

För den flygindustrinsvenska försörjasskall kunnaatt med
kompetent personal och utveckla sitt tekniska kunnande har
högskolans insatser grundläggande och avgörande roll. Aven
högst prioritet när fördet gäller industrin viktiga infra-
strukturella tekniksatsningar är därför enligt min mening att
säkerställa vital forskarutbildninggrundutbildning. ochen
forskning vid högskolan kan flygindustrinkomma tillgodo.som

Samtidigt är flygindustrin i vissa avseenden mycket speciell.
Den kräver för kunna konkurrenskraftig förmågaatt attvara en
utnyttja avancerade metoder och bådekunskaperextremt isom
sin komplexitet och tillämpningsgrad är specifika förmycket
flygområdet. forskningDen förbehövs sådanautvecklaattsom
kunskaper är ofta mycket i meningen den krävertung att stora
försöksanläggningar. tillgång till datakraft ochextrem stora

Eftersom den samtidigt är mycket tillämpningsspeciñkresurser.
blir den svår driva i högskolemiljö är småska-att en som mer
lig. inriktad akademiska ämnesspeciftka kunskaper ochmer
mindre lösa problem avseende speciella tillämpningar.att
Även högskolans verksamhet är måstegrunden den enligt minom
mening kompletteras med omfattande flygspeciñk forskning ien
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former.andra

stället drivaifinnas möjligheterDet borde då kunna att
svårigheternabestårDärflygindustrin.verksamheten vid sna-

snabba resultatmed kravmiljöi industriellirast att en
nyska-långsiktig ochbedrivafinansiera ochoch tillämpningar

Flygindustrin ärperspektiv.ifrågasättandeforskningpande med
konkurrenskraft är mycketför sinsåtillvida denextrem att

teknologiavanceradochberoende utnyttja modern sam-attav
bådeär dyrbar,teknologiutvecklingtidigt förforskningsom

då för mycketävenriskfylld lång kantid. Detkräveroch stora
våga göra deråd ochFöretag medsvårt sig haatt ansevara

behövs.egentligenlångsiktiga forskningsatsningar som

sigindustrin intehävdaMan naturligtviskan att anserom
ide inteså beror detvilja sådana satsningargöra att ens

Internationelltbedöms lönsamma.perspektivstrategisktett
flygindustriomfattandeländer medallahar docksett mer

forskningsinstitutflygtekniskafinansieradedelvis statligt
flygindustri skallsvenskFörverksamhet.stöttar deras attsom

också samverkainternationell konkurrens,kunna uppträda i men
då ävenländer, börindustrin i andralikvärdiga villkor med

försörjninggällerstöd när detindustrin visstden svenska ges
för industrin blirAlternativetflygspecifik teknologi.med

andraverksamhet tillförlägga sinsökaattsnarastannars
områden därsådanavillkor. Inomländer med gynnsammamer

flygområdetverksamhetindustriellbehålla inhemskönskar en
stödjamotiveratdärför min meningbör enligtdet attvara

flyg-statligt stöd tillteknologiförsörjningindustrins genom
institut.forskning särskiltteknisk vid ett

förmotivfinns dessutommilitära sektorndeninom ett tungt
den speciellasammanhänger medfristående FFA upp-ett som

militärasekretessfrågor. svenskaDehandlingssituationen och
förindustrisvenskutveckladeflygsystemen väsentligenär av

från det svenskaspecifikationspecifikt ochbehovsvenska
dåform harFMVupphandlaren iförsvaret. militäraDen ettav

från industrin oberoendetillgång tillhabehov att enav
förområdet kunnafiygtekniskadetteknisk inomkompetens att

och produkter.dess arbetegranskaindustrin ochställa krav
ochkontinuitets-rollväsentlighärFFA spelar som aven

till högskolanförläggas sigsvårligen kansekretesskäl vare
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eller utomlands och kvarstår även upphandling i störresom om
utsträckning skulle komma ske från utländska leverantörer.att

IO.3 Uppgifter för FFA

Flygtekniska försöksanstaltens uppgift är enligt dess instruk-
tion SFS 1988554 med ändring SFS 1990472 främjaattgenom
utvecklingen llygtekniken i landet. Anstalten har ocksåav en
speciell uppgift riksmätplats för tryck. Enligt instruk-som
tionen skall anstalten särskilt ersättning bedriva flyg-mot
teknisk forskning försöksverksamhet.och följa utvecklingen av

flygtekniskaden forskningen i länder har ledande ställ-som en
ning inom området samla. ordna bearbeta offentliggörasamt samt
forskningsresultat och andra rön inom sitt verksamhetsområde.
Ersättning för forsknings- försöksverksamhet.och anstaltensom
utför någon skall enligt fastställstasannan. ut taxa som

anstalten.av

Enligt min uppfattning bör fungeraFFA brygga mellansom en
högskolan och industrin. Det innebär FFA utöver ha godatt att
förmåga forskning försöksverksamhetochatt utveckla detgenom
flygtekniska kunnandet också måste såvälha goda kontakter med
högskolan förmågagod tydliggöra och tillämpaattsom nya
kunskaper så de kommer industrinatt och andra intressenter
tillgodo.

Det förcentrala verksamheten vid förFFA och den i grundenatt
skall kunna motiveras måste organisationen förmårattvara att

vitalt sätt utveckla sin flygtekniskaett kompetens. Det
kunnande måsteutvecklas och tillämp-som avanceratvara mer
ningsspecifikt än vad högskolan kan åstadkomma samtidigt som
det måste explorera och demonstrera metoder och möjligheternya

industrin ännu inte kunnat till sig.som Det ställerta sam-
tidiga krav både vetenskaplig kvalitet och industriell
relevans. Kunskaperna måste ständigt förnyas och vidareutveck-
las liggaoch fronten även internationelladen utveck-av
lingen. På några nyckelområden måste forskareFFA ha med en
kompetens sådan klass de är efterfrågadeatt och intressantaav

i det internationella flygtekniskapartners samarbetet.

FFAs kontakter med högskolan måste goda både för FFAattvara
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också för skall kunnaFFAhögskolanskall dra attnytta menav
forskarutbildning inom dethögskolans grund- ochmedverka till

överföringmedområdet. kan stödja FFAflygtekniska Högskolan
tekniskt vetenskapligafrån spektrumbrettkunskaper ett avav

Nära kontak-för vid FFA.ämnesområden betydelse verksamhtenav
grundforskningsstödjande börolikahögskolan ochmedter organ

vetenskapliga kvaliteten densäkerställaockså denkunna av
till högskolansFFA bör medverkaforskning görs vid FFA.som

tillhandahållamedverka med lärare.utbildning att resur-genom
experiment, medverkakvalificerade laborationer ochför merser

förproblemställning, miljö ochhandledning och medi resurser
FFAdoktorsavhandlingar. Därigenom kanexamensarbeten och

sigflygtekniska kunskaper imedmedverka inte baraverksamt
flygsektornförsörjningockså till rekrytering till ochutan av

flygtekniker.kunnigavälutbildade ochmed

är goda ärmed högskolankontakterviktigt FFAsLika attsom
slutligakunder och degoda relationer till sinaharFFAatt

besitter. FFAsorganisationenkompetensdenzmvändarna somav
kvalificeradenärmast denkani det sammanhangetroll somses

frånstödmyndigheter behöverIndustrier ochkonsultens. som
forskning eller dessprimärt intresseradeinteärFFA re-av

hjälpmedlösa sina problemkunnasultat utan att avegnaav
förmårFFAbesitter. Utanspeciella kompetens FFAden attsom
värde.begränsatmycketnyttiggöra sin kompetens har denatt

för forskningfinna finansiärerärSvårigheterna stora att som
värde. FFAockså påtagligt sitt tillämpadekan demonstrerainte

kvalificerad medockså konsultdärför uppträdakunnamåste som
ochproblemorientering kundenskräverdetallt vad motav

effektivitet. godatidshållning Deaffärsmässighet. ochbehov.
kun-också förbetydelse denkundrelationerna har attstor mer

med insiktforskningen bedrivasskapsuppbyggande skall kunna om
industriella villkoren och behoven.de

formerinstitutionellaTänkbaraIO.4

domine-myndighet verksamhet tillidag statligärFFA en vars
finansieras från direktaintäkter uppdrag.del Detrande av

mindre än 10% den omslut-anslaget utgör totalastatliga av
finansieras verk-Indirekt dock mycket delningen. stor aven

dominerandetilluppdragen heltsamheten staten attgenomav
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fråndel kommer statliga myndigheter. En betydande del av
uppdragen har också långsiktigrelativt karaktär och stabilitet
och långsiktiga mål. Därmed är de i praktiken jämför-styrs av
bara med statliga anslag. Den programmässiga styrningen ligger
dock inte direkt hos regeringen hos de uppdragsställandeutan
myndigheterna. En icke oväsentlig del äruppdragen dockav mer
kortsiktiga och har närmast karaktär konsult- och provnings-av
tjänster. För verksamheten skall kunna fungera fram-väl iatt
tiden behöver enligt min mening FFAs marknadsorientering för-
bättras. Olika interna åtgärder for åstadkomma detta dis-att
kuteras följandei kapitel ll.

Det kan denna bakgrund naturligt även övervägamot attvara
vilken institutionell form är lämplig för verksamheten.som
Alternativet till statlig myndighet skulle då närmast attvara
ombilda FFA till bolag. Verksamheten dåskulle behövaett
drivas affärsmässigahelt grunder med avskrivning inves-av
teringar förräntningoch investerat kapital. förutsätt-Enav

föining detta överhuvud skall kunna övervägasatt torde vara
befintliga anläggningaratt vid bolagsbildningen åsätts ett

mycket begränsat värde. fall.Ett analogt där bolagsbildning
skett. utgörs skeppstekniska provningsanstaltstatensav
SSPA. 1984 ombildades till jämförbolag avsnitt 8.4.som

Fördelar med bolagsform skulle närmast ligga i större tyd-en
lighet i kraven marknadsorientering kostnadseffektivitetoch
i verksamheten störreoch handlingsfrihet för företagsledningen

snabbtatt och självständigt. ocksåDet skulle innebäraagera
stark prioritering konsultrollen bland uppgifter.FFAsen av

Vid SSPA påtaglighar förändring skett från forskningsor-en
ganisation till konsultorganisation.

Med hänsyn till FFA alltfort bör ha väsentligatt som en upp-
gift bedriva forskning stöd Föratt flygindustriellsvensksom
verksamhet och vidare bör ha nära kontakter med högskolan och
bidra till dess utbildning. dock enligt min meningvore en
bolagsform inte lämplig för FFA. Statliga bör ta ettorgan

för och ha inflytande över långsiktigaden verk-ettansvar
samhetens inriktning. något kan svårt med bolags-som vara en
lösning. Det torde också mycket vanskligt bedrivaattvara
långsiktig kunskapsuppbyggnad kommersiella villkor.rent
Även såledesdet kunde fördelar förha konsultverksanthetenom
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försvårabolagsform sådan samtidigtmed skulle den meren en
långsiktiga i enlighetforskningen. För verksamheten medatt
föregående fungera bryggaavsnitt 10.3 skall kunna som en

ändamåls-därförmellan industri bör dethögskola och mestvara
uppdragsfinansieradenligt delvis inombedriva denatt som nu

finansieraför För delstatlig myndighet. att avramen en
stiftelseform aktuell vidareverksamheten dockkan sevaraen

avsnitt l 1.2.

andramed statliga iFFAs internationella kontakter organ
också institutionellaländer underlättas nuvarandetorde attav

dåställning bibehålles. gäller dels samarbete medDet syster-
i regel är statligaorganisationer i andra länder, organ,som

länders militära myndigheter.och dels kontakter med andra

forskningsverk-När statligsamordning meddet gäller annan
gränsdragningsfrâgor över.behöva Detsamhet kan vissa ses

för framtiden viktigauppmärksammade ochtid mycketsenare
integrationflygmekaniska området nära samverkan ochkräver en

företrädda vidvissa ärmellan många discipliner. endastvarav
är regler-sådan liten kompetensFFA. disciplin där FFA harEn

flyg-flygmekanik ochfinns medteknik. där samband inte bara
vindkraftsområdet. kompetenssimulering också FFAsmedutan

tekniskt näraområdet vidare ganskadet aerodynamiska ligger
flyg-ocksåförbränningstekniska omrâdet, hardet storsom

flygtekniken behandlasteknisk Vissa delarrelevans. tra-av
ändå till denära kopplingditionellt inte haralls FFA. menav

flygvapnet och iflygsystem. drivs inomstudier militära somav
avionikomrâdet. Delarvilka medverkar. Främst gäller dettaFFA

karaktärockså så grundläggandeärverksamheten attpassav av
motiverad.nära samröre med högskolan ärett

verksamhetendärför diskuteras inte vissa delarDet kan avom
vid föras någon myndighet ellerFFA borde till ytter-omannan

föras allt väsentligt harligare verksamhet borde till FFA. I
specifikmycketenligt min mening verksamheten vid FFA en

Hygteknisk miljö präglasinriktning. bör bedrivas i somsom en
flygtekniska tillämpningen och sätter ijust dennadenav

också fördel verksamheten kan bedrivasDet ärcentrum. en om
förutsättningarna nåså kritisk storlek blirsamlat. attatt

större olika samverka och stimulera varand-och kompetenser kan
kvarstå sammanhål-därförbör enligt min meningFFA som enra.
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Åtgärder kan dock behöva vidtas för förbättra samverkan ochatt
stärka landets samlade insatser llygmekanikinom llygsys-och
temstudier. Det är också väsentligt FFA i ökad utsträckningatt
kan stödja högskolan och bidra till stärka dess grund- ochatt
forskarutbildning flygteknik.i Samordning forskningmed annan
bör närmare granskas inom för den utredning. aviserasramen som
i den försvarspropositionen propositionsenaste l9909lzlO2,

forskning och teknikutveckling inom försvarsdepartementetsom
verk hetsom råde.sam

Att den institutionella formen och i huvudsak sammanhâlletett
FFA består hindrar dock inte åtgärderantal böratt ett genom-
föras för kostnaderna till intäkternaatt och utvecklaanpassa
kompetens former föroch styrning genomförandeoch verksam-av
heten vid såFFA. den framtida behov. äratt Detmotsvarar
också väsentligt företagskulturen utvecklas iatt mark-mer
nadsorienterad riktning. Detta diskuteras närmare i nästa
kapitel.
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till åtgärderFörslagll

efterfråganframtidatillverksamhetenAnpassal I.I

efterfråganminskadframgått tidigare avsnitt kanSom av en
främstnärmaste tidentjänster under denväntas FFAs

försvaretsituationen inom ochden pressade ekonomiskagrund av
inför försvarsbeslut. Någonnästa och snabbosäkerheten stor

mili-från vikandeandra kunder kan kompensera denökning som
efterfrågan förvänta. intäkter,inte ökadeär Detära att som

industrin,från utökat konsultstöd tillkunnaskulle komma ett
linansieringsformer för civiltutlandssainzirbete ellerökat nya

flera årflygteknisk forskning. i falltorde varjeinriktad ta
befaradestorlek.för växa tillkunna motatt en som svarar
tillmilitära beställningar. Med hänsynminskningar attav

föregående budgetår gick med avsevärt underskottverksamheten
oförändrade. är dethittills i varitkostnadernaoch stortatt

lvelinnei kris.i ekonomiskhetlötnning FFA sig akutmin att en

förutsättningarförblödaorganisationen inte skall ochFör att
för vadskapas ominriktzi verksamhetenskall kunna motatt som

måste åtgärder enligtframtida behovende villkoren ochutgör
omgående för Myndig-vidtas minska kostnaderna.meningmin att

kraftiga åtgärder för rationali-börjat vidtagaharheten att
fasta driftkostnader ochi och sänkaarbetet uppdragensera

för stödfunktioner.kostnader

måste genomföragivetvis minskningarnaSträvan ettattvara
pâverkas såsätt intäkterna litet möjligt ellersådant att som

fall ocksåuppstår. nöd-varje nettobesparing Det äriatt en
sä långt möjligt värna ärkompetenser.vändigt att somom

för framtiden fylla uppgiftmöjligheter i sinFPAscentrala att
flygindustrifrämja sig tillsvensk och deatt nyaanpassa

efterfrågan förutsättning-gällervad marknadens ochvillkoren
för internationellt samarbete.arna
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framgåttSom tidigare avsnitt troligt förscenarioettav synes
framtida flygteknisksvensk verksamhet den militära sidan

införande och vidareutveckling JAS 39 Gripen, vidmakt-vara av
hållande äldre flygplansystem. viss utveckling robotar,av av
;imnumition flygburnaoch längre sikt kanskesystem samt
svensk medverkan i internationellt flygplanprojekt. Civiltett

fortsattär utveckling regionalflyg och svenskt deltagande iav
internationella samarbetsprojekt flygplans- och motorsidan

förvänta. Svenska rymdsatsningar förväntaskan beståatt och
kommakan även omfatta deltagande i utvecklingenatt av euro-

peiska rymdflygplan. flygtekniskaDen forskningen kommer fram-
i större utsträckninggent ochatt samordnas inomstyras ramen

för olika former internationellt samarbete.av

Den omställning, måste genomföras kommer säkert upple-som att
smärtsam. När den väl är genomförd bör den emellertidvas som

också Förutsättningar för skapa förnyadFFA medatt ettge
vitalitet och konkurrenskraft förmågaoch bidra till denatt
framtida flygtekniken.

Exakt hur neddragningar behöverstora göras och hur de skasom
fördelas inom organisationen måste förstai hand verksled-vara
ningens och styrelsens sak bedöma efter detaljeradeatt mer
förhandlingar med olika uppdragsgivare och granskning olikaav
besparings- och rationaliseringsmöjligheter. Den relativt över-
siktliga granskning verksamheten jag gjort enskildav som som
utredare dock anledning följande indikationer.attger notera

Den totala intäktsvolymen kan befaras minska någramed tiotal
miljoner kronor nästa budgetår. Efterfrågan i huvud-synes vara
sak oförändrad inom hållfasthetsområdet och vad gäller studier

flygsystem, minskar det aerodynamiska området.av Dettamen
indikerar minskningarna förstaiatt hand behöver göras inom
det aerodynamiska området och inom de tekniska stödfunktioner-

främst betjänar denna del verksamheten.na. Det ärsom gi-av
vetvis också nödvändigt så långt möjligtatt de ad-pressa
ministrativa kostnaderna så intede blir högre än vadatt som

verksamhetens erforderligaabsolutmot behov.svarar

Den aerodynamiska verksamheten dominerar volymmässigt vid FFA
och har också bredd med varierad teoretiskstor verksamhet och

flertal vindtunnlarett olika i drift. Vad de svenskatyperav
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efterfrågaförväntas ärkunderna min bedömning kanenligt
möjligheter till provning ifrämst hög ochkvalitetinsatser av

flygplan internatio-ochvidareutvecklinganslutning till av
flygplan och robotar. Verk-utvecklingnellt samarbete avom

förväntasflygmekaniska problem kananknytning tillsamhet med
möjligheter till interna-Därtill kanökad uppmärksamhet.

förhållan-ärfinnastionella FFA haruppdrag resurser somom
internationellakostnadseffektiva. Dendevis ochexklusiva

tillgången vindtunnel-hårdkonkurrensen är dock attgenom
bant-utgångspunkt vidkapacitet är god. Engenerellt sett en

kvalitativaning således värna debör spetsarna,attvara om
beläggning ochlförväntat inhemskmedprovningsresurser stor

exklusiva ochkompetenser resurser.

bearbe-samtidigtkapacitetenI stället avkall görasbör att
medproblem ochmånga projekt ocholika attta typer egnaav

ban-denOlika delaralla specialiteter.behärska avresurser
flexibilitetvisa störrebehöver i gengäldtade organisationen

viduppdragtiden till densig över typatt somavanpassa
utsträckning kom-störretillfälle efterfrågas och ivarje

samarbetekapacitetenochplettera kompetensenden genomegna
beläggningförväntatutifrån.eller Vindtunnlar medköp svag

malpâse.bör läggas ställas ined eller

är detverksamhetenSärskilt den experimentellanär gällerdet
efterblir kvarså denviktigt de delarattatt ensomavagera

börsin storlek. Detunderkritiska tillbantning blirinte
änvissa delardärför fråga helt välja bortbli attomsnarare

gäller ijämsöver. Dettagöra likartade besparingaratt synner-
genomförtsbesparingardär dessutomhet vindtunnelverksamheten.

beläggning.följd minskandel980-talet tillsedan början avav
bedöm-såledesförändringar börStyrande för valet envaraav

förväntasframtidaområden marknaden kandenning inom vilkaav
verk-finansieraomfattande för kunnabli tillräckligt att en

storlek.än kritisksamhet av mer

denfinns beläggafråga blir möjlighetercentralEn att nyaom
omfattning dessisådan1500 med uppdragvindtunneln T att

svenskafrån svensk industri ochfinansieras.drift Uppdragkan
ärSamtidigtförväntas göra detta.kan intemyndigheter ensamma

för möj-betydelseochtill tunnelns kvalitethänsyndet. med
aerody-vidareutveckla landetsvidmakthålla ochligheterna att
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namiska kompetens. mycket angeläget söka bibehålla den.att
Viss finansiering torde kunna motiveras forskningsom snarare
än provning. Därutöver är det avgörande betydelse sökaav att
sälja provningstjänstei T l50O utanför landet.

Bantningen måste också genomföras med sikte framtidaett
större internationellt samarbete och därmed följande speciali-
sering och arbetsfördelning. Val forskningsområden ochav
experimentella lvehålles respektive måsteavvecklasresurser som
sålunda göras med hänsyn till inom vilka nischer FFA i densom
internationella arbetsfördelningen förutsättningarhar bliatt
framgångsrik. Det utvecklade internationella kontaktnät FFAsom
redan besitter utgör god grund bygga på. Det bör denatten ge
bild konkurrenssituationen och möjligheterav till uppdrag, som
lika mycket preferenser och kompetenser måstesom egna vara en
utgångspunkt for valet nischer.av

Den begränsade bild marknadssituationeix, jag fått underav som
mitt utredningsarbete. indikerar finnsdet vissa förutsätt-att
ningar internationella kunderatt T l500. Vad krävssom
för detta är de potentiella kunderna fåratt kännedom ochom
förtroende för tunneln. dess personal och kapacitet, och att

inte överskridertaxan marknadsbilden. En lämplig ntarknadsfo-
ringsåtgärd kan erbjuda potentiellaatt kunder möjlighetervara
till fri prövning och validering tunneln.av

Vidare har jag fått intrycket FFA har kapacitet föratt aero-
dynamisk utprovning robotar håller god klass i inter-av som
nationell jämförelse. Med insats för marknadsföring skulleen
ökade internationella uppdrag kunna möjliga inom dettavara
område. I synnerhet kan sådana möjligheter föreligga svenskom
robotindustri medverkar i internationella projekt.

Inom rymdområdet bör FFAs tunnelkapacitet i de högsta fart-
områdena kunna fortsatt internationellt intresse förvara av
forskning och studier däremot knappast för direkt utveck-men
lingsarbete.

Jag bedömer det väsentligt, FFA kan bibehålla såvälatt teore-
tisk experimentell kompetens och dessasom kanatt gemensamt
bidra till utveckla FFAs kunskapatt tillämpade aerodyna-om
miska problem. De teoretiska metoderna utvecklas och räcker
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konstruktionsfall. behärskarDelångt i standardbetonademer
frågeställningar,kompliceradelänge inte allaännudock mer

flyg-strömningen kring helavarför när det gällerdet t.ex.
Förhållanden nöd-ärflyglägen instationäraochplan. extrema

i konstruk-experimentella metoder ochanvändavändigt attatt
Därförberäkningar.i varje fall Validera gjordationsarbetet

och stötta varandra.i handexperiment handmåste teori och
därför nödvändigt vid FFA habedömningmin är detEnligt att

aerodynamisk kompetens.teoretisk experimentellsåväl som

omfattar relativt delstödfunktionernatekniskaDe stor aven
fallimånga utvecklatoch harverksamhetentotaladen en

förmåga stödjahögtståendekvalitativtspecialiserad och att
Problemet äraerodynamiken.experimentellafrämst den att

förstorlekofta måste viss kritiskhastödfuuiktionerna atten
svåräreffektiva. storleksamtidigt dennabli attkunna som

finnas möj-bordeinternt genererade uppdrag. Detmedbelägga
iför kapacitet vid FFAhai ställetligheter attatt egen

gäller konstruk-köpa tjänster. vadutsträckningstörre t.ex.
Kvalitet och till-mätteknik.och verkstadsarbete ellertions-

något. detta kanminskadärvid kommakangänglighet att men
för ska kunnakostnadernanödvändigt acceptera attattvara

överhuvudså verksamhetenden experimentellasänkas tagetatt
bibehållas.kunnaskall

från desälja tjänsteralternativ skulle kunnaEtt attvara
stödfunktionerna utanför för därigenomFFAtekniska att

dockharårs försök riktningenbeläggning. Senare i denbättre
personalavsaknadmöjligen isärskilt lyckosamma.varitinte av

marknadsföring försäljning dennaförmåga till ochmed typ avav
FFAockså högasannolikt grund detjänster. taxor somavmen

pröva ärytterligaremotiveratVad kantillämpat. attsom vara
kantjänster kunderförsäljning tekniska till externa geavom
tekniskförtäckningsbidrag tillsådant kostnadernaett egen

konkurrenskraftiglångsiktigtblirden interntkapacitet att
utifrån.köp tjänsterjämfört med tekniskaav

former för finansiering styrningochSkapa1.2l nya

teknikutvecklingen i landetflygtekniska forskningen ochDen
finansierings- och ledningssyn-splittrad bildföreter uren
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Åtminstone försvars-,är inblandade.departementpunkt. tre
flertalindustridepartementen. myndigheterutbildnings- och Ett

från utgångspunkter till FOAsina uppdrag FFA. CFV och medger
produktionsansvarig myndighet STEVFMV samtSTU och är desom

omfattandeviktigaste. Industrin bedriver teknik- ochen egen
produktutveckling. har intresse FFA är endast i begrän-av men

finansiär forskningsad utsträckning vid FFA. Högskolanav
forskningbedriver föroch är sin inomverksamhet detegen

flygtekniska området beroende näraett samarbete med FFA.av
Rymdverksamheten har i DFR.ett eget programorgan

naturligtvisdemånga fall ärI kunskaper olika intres-som
flygtekniki efterfrågar specifika förjust detsenter egna

området. i dåsynnerhet tillämpningsnivân är hög. När det
gäller den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden och utveck-mer
lingen Förmetoder flygtekniskabehandla finnsproblemattav
dock uppenbart mycket intresse både vad gällergemensamtav
teori. experimentellt kunnande och överblick flyg-över den
tekniska utvecklingen i världen. förutsättning förEn att

bra sätt kunna täcka långsiktigadessa dåblirett behovmer
någon form satsning. De starka tendenserna tillav gemensam
samgående internationellt och den möda. därvid läggs nedsom

utarbeta för flygteknisk. forskning, äratt gemensamma program
föruttryck detta.ett

Den verksamhet bedrivs vid FFA spänner över spektrumettsom
med mycket varierande långsiktighetgrad och tillämpning. Enav
uppdelning kan göras i kategorier, nämligentre

riktad grundforskning syftar långsiktigtill kunskaps-som-
uppbyggnad inom vetenskapsområden för flygtek-betydelseav
niken.
tillämpad forskning och icke objektbundet utvecklingsarbete-

har närliggande tillämpningar vid industri ochsom mera
myndigheter i sikte ändå inte ingårdirekt i utvecklingmen

konkreta produkter ochav system samt
insatser utgör del objektbundet utvecklingsarbetesom av-

utförFFA konsulttjänster genomföroch försök ochattgenom
provning uppdrag.

Förutsättningarna för finansiering är förmycket olika dessa
kategorier.tre
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för forsknings-praxisgrundforskning ärNär riktaddet gäller
varvidmarginalkostnader,finansierastödjande endastorganatt

administration ochförutsätts för lokaler,baskostnaderatt
kanreglertäcks sätt. Liknandeviss teknisk service annat
för-centraltforskningsprogram, där desägas förgälla EGs

totalaför 50 de kost-täckning %delade endastmedlen avger
för övrigtforskningssamarbete skernaderna. Internationellt

finansiering, ochofta någon helstutan envargemensamsom
till-fördelarfårför kostnader.sina attgenomsvarar men

resulta-gång och detill kunskapenden gemensammagemensamma
samarbete ärgrundforskning internationelltochRiktadten.

graddärför vissomöjligtnärmast driva utanatt egen-aven
regel är heltifinansiering. också verksamhetärDet somen

finansierad överstatliga medel.ellerstatligaav

förteknologiutvecklingforskningNär ochtillämpaddet gäller
Sá länge tillämp-industrins är bilden delvisbehov annan.en

kommersiellautvecklingaktuellningarna ligger bortom av
lös-finna kollektivasökaprodukter det rimligtkan attvara

bransch-sådana kollektivaförFör finansiering. Vanligtningar
indu-Sverigeforskningsinstitut är iinriktade och attprogram

för %.40ochför 60 kostnadernastrin % statensvarar av

utvecklingsarbetei direktSlutligen gäller medverkannär det
totala kostna-stâ för denhelaär kunden bördet givetvis som

förnyelseockså bidrag tillvisstden därvid helstoch avge
kompetensen.

olika gradtendensintäkter har idag harDe FFA att geensom
från försvaretde kommerberoendekostnadstäckning omav

uppdragFörsvarsmyndigheternasfinansiärer.fråneller övriga
kostnadstäckningfullprincipforskning itill vid FFA ger

Motsvarandetillämpning iuppdraget.gradenoberoende avav
forsknings-frånsvår civilafulla kostnadstäckning är att

vid mycket tillämpadefinansiärer från änindustrineller annat
objektorienterade insatser.och

för börFFAs verksamhetFinansieringsformei och styrsystemet
för i störrenär FFAmening över.enligt min ut-att, nuses

internationelltochcivila kundersträckning bör inriktas mot
finansiering olikaförreglerenhetligaresamarbete. skapa av
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verksamheter. förutsättningarbättre för styrningtyper av ge
verksamheten och skapa villkor vid FFA liknar andraav som

torskningsproducenters.

Den principen borde innebära FFA störreatt ett stat-nya ges
ligt anslag än idag för täcka förbaskostnader riktadatt
grundforskniitg. för möjligheter till viss egenñnansie-att ge
ring deltagande i internationellt församarbete och attav ge
visst såoberoende FFA bättre kan uppträda ifrågasät-att som
tande nydanare. Den sistnämnda rollen är för forsk-viktig en
ningsorganisation svåroch kan spela uppdragsñ-attvara om
nansieringen förblir dominerande. industrielltDen orienterade
och tillämpade forskningen och Fi-teknologiutvecklingen borde
nansieras forskningsprogramkollektivt ochett styras ettav av
särskilt beslutande frånmed deltagande industrinprogramorgan
och statliga intressenter. Därutöver bör FFA ha marknads-en
orienterad tillämpad verksamhet, fullmed kostnadstäckningsom

uppdrag från industri utföroch myndigheter konsulttjänster
genomför försökoch och provning. Staten torde dock hänsynmed

till internationell praxis stå förbehöva huvuddelen investeav
ringarna i anläggningar.tunga

Det direkta statliga anslag för erhållerFFA närvarandesom
utgör cirka lO miljoner kronor år. finansierarDet anstal-per

centrala ledningsfunktiontens med sin huvuddelmest samt ger
stöd långsiktig flygteknisktill forskning.

Långsiktig forskning vid finansierasFFA huvudsakligen inom
för Flygvapnets anslag. där årligenFMV tidramen senare

lagt uppdrag till FFA avseende flygteknisk forsk-tillämpadut
ning och bidrag till anläggningar och utrustning för experimen-
tell verksamhet totalt cirka 50 miljoner år.kronorom per
Långsiktig forskning för försvaret finansierasvid ocksåFFA
med cirka miljoner6 kronor âr förinom föranslagetper ramen

försvarsforskning, FOA förhar ochgemensam programansvaretsom
där FMV har produktionsansvar, när flygtekniskdet gäller
forskning.

En övergång till större direktanslag från bordeett staten vara
genomförbar omfördelning olikamellan statliga anslag.genom
Den kan dock kräva diskussion i vilken försvars-graden om
huvudtiteln bör bära alla baskostnader för flygteknisk forsk-
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utanför högskolan.ning Enligt min mening är det rimligt att
försvarsdepartementet kvarstår för eftersomhuvudman FFA,som
försvaret kvarståtorde den största än längre likaintesom om

ocksådominerande kunden. Det krävs gör bedömningatt man en av
får från försvarethur andel de uppdrag idagFFAstor av som

likartad forskningsuppdrag frånkan ha karaktäransessom som
forskningsfinansiärer.civila Mitt allmänna intryck är att

försvaretsmånga äruppdrag relativt tillämpade.av

övergång för finansieringEventuell till princip statligen ny
ställningstaganden från efterkräver statsmakterna överväganden
regeringskansliet förhandlingarinom och mellan de parter

förvilkas nuvarande anslag skulle användas ökning FFAsen av
basanslag.

fråga i sammanhanget kan behöva övervägas särskilt ärEn som
förhållanderoll i till högskolan. Enligt min mening bordeFFAs

uppgiften stötta högskolans flygtekniska utbildning in-att
åliggastruktionsinässigt dåFFA. Man kan tänka sig stödetatt

finansierashögskolan högskolantill FFAs basanslag. attgenom
tjänster till fullmarginaltaxaköper eller köpet sker medatt

kostnadstäckning. förefallerMig ända-mellanalternativet mest
målsenligt. fårDet innebär högskolan inte gratistjänsteratt

köpa dem till marginaltaxa gängsekan den i övrigt är imen som
högskolevärlden. Det skulle kunna motiverat prövaattvara

organisatoriska former förliknande industrinsamverkan mellan
högskolan i högskoleanknutna inomoch skapatscentra. som

och kraftteknik.elektronik

utgöromfattningentotala dagensDen verksamhet vid FFAav
l30 miljoner efterfråganSpecielltcirka kronor. den militära

finns ocksådet allmänsviktar grundläggande ochnu. men en
uppskattning FFA komponent i flygtekniskadet svenskaav som

efterfråganoch områdeninom vissa är Det börgod.systemet
därför orimligt förinte söka planera verksamhetattvara en av
storleksordningen IOO miljoner år. även det givetvisper om

finnasmåste beredskap volymen till efterfrågan.atten anpassa
faktisktsådan den visar sig bli.

då. omfördelningborde de medel finnsDet inomgenom en av som
tillgängliga finansieringskällor främsti dag den militära

långsiktigaviss ökningochsidan kollektiva civila sats-en av
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nåkunna möjligtfrån industrin ochningar attstaten, vara en
följande. botten skullefinansieringssituation enligt Iny

20 30 miljonersäg kronor,finnas statligt anslagett somom -
från forskningsstödjandefördubblas med bidragtillkan upp

Finansiering skulle därutöveroch landet. skeinom utomorgan
säg 30 40 miljoner kronor.från kollektivt med Iett program -

bestå finansieradeÖvrigt skulle verksamheten enskilt kon-av
sultuppdrag.

utformningen finansieringssystemnärmareDen ochett nyttav
måstetillskapandet kollektivt givetvis för-ettav program

framhandlas mellan deltagande intressenter, varför de angivna
måstebeloppen del förEn deansatser.ses som av resurser

forskningflygteknisk försvaret idag frånoch styrsatsarsom
FOAFMV och bör kunna utnyttjasi kollektivtett program.

Enligt vad jag tyckt mig Förstå finns också för-det vissen
ståelse hos näringspolitiskt ansvariga statligaden sidan
för bidrag till kollektivforskningsprogram detatt ettge
flygtekniska området. förutsättningEn är dock industrin äratt
villig sig finansieringsansvarstörre än idag.att ta ett

För industrins del är det viktigt ha goda kontroll- ochatt
styrmöjlighetei för skall sig kunna medverka.att man anse
Benägenheten därför finansieratorde större avtaladeattvara
projekt än förbinda sig ekonomiska Hänsyn behöveratt ramar.
vid utformningen också till indu-ett nytt system tas attav
strins behov flygtekniskmilitär forkning hittills till storav
del finansieratsdirekt finansieringskällaFMV. En tänkbarav

den civila sidan kunde möjligen liksom i Nederländerna vara
royalties knutna återbetalningtill industrins villkorslån.av

Den riktade grundforskningen kommer föreslagnamed den här
modellen atti utsträckning stimuleras ochstor styras. ut-
värderas de forskningsstödjandedestyrgruppenav som organen
har. samtidigt FFAs behov integritet och tillattsom av se
sitt egenintresse också kan tillgodoses.

För det kollektiva föreslår jag lednings-programmet att ett
för flygteknisk forskning inrättas med uppgift självtorgan att

inom avtalade ekonomiska forskningens inriktningstyraramar
och utvärdera de satsningar görs. Flygindustrin bör haatt som

avgörande inflytande i ledningsorganet.ett Det bör ha ett
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bestå förlitet sekretariat och därutöver representanterav
flygindustrin, både civila intressenter,statliga militära och

sådanthögskolan lämpligtoch FFA. kanDet ettatt organvara
formen stiftelse.och det därtill knutna harprogrammet av en

friståendeför llygteknisk forskning börEtt Iedningsorgan vara
från täcka större bredd teknologierFFA skulle kunnaoch en av
än också utnyttja andravad bör kunnaFFA Detrepresenterar.

relation mellan kund ochproducenter Därmed bör klarän FFA. en
uppstå, främja tillämpningsgradenproducent vilket bordekunna

utförs.forskningoch För Led-relevansen kunderna den somav
ningsorganet också Sverigebör kunna representera program-
nivå inte FFA böri hindrarinternationellt samarbete. Det att

forskningflygtekniska ochlandetshuvudproducentvara av
internationellalikaså egentligaväsentlig aktör i detvara en

samarbetet.

område medfor låtEn liknande modell styrning, inom ettvara
verksamhet,foga kommersiellstöd och utveckladstatligtstort

finns for rymdverksam-inom där delegationenrymdverksamheten,
medelshet för tillgängligahar självständigt ut-ett ansvar
tillverkandedennyttjande. Rymdbolaget utgör vid sidan av

rymd-industrin producentendominerande inte endaden avmen
teknisk verksamhet.

spetsområden1.3 medl Satsa
internationellt samarbete

ärNär forskning teknisk utvecklingdet gäller och avancerad
erfarenhet betydelse besittadet mycketenligt all attstorav

nyckelområ-någrainomspetskompetens internationell klassav
individerofta enskildaden. Sådan är knuten tillkompetens

nivånåttsmå hareller ellerDen engrupp somgrupper. person
efterfrågadinternationellt hög klass blirhar samar-somsom

får kan till sig vadbetspartner och därmed inblick i och ta
verkar iområdet kretsar i världen. Dettagörs i ledandesom

utvecklings-hög förstärkande och stimulerande degrad egna
uppnås.därmedmöjligheterna positiv cirkel kanoch en

ianseende nyckelpersonernaDen internationella ochstatus som
ocksåforskningsorganisation i relativt höghar bestämmeren
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grad hela organisationens anseende. Därmed påverkas den samlade
organisationens möjligheter till samarbete och uppdragatt
även tillämpat slag. Tillgången till antalav mer ett personer

internationell toppklass viss förgaranti kvalitetenav ger en
i tillämpade projekt. även det primära givetvis ärmer om en
dokumenterad förmåga bra sätt faktiskt genomföraatt ett
sådana uppdrag och förmå utnyttja den organisa-att att egna
tionens kvaliteter.

Det är därför väsentligt för organisation bedriveren som
tillämpad forskning inte bara ha antal internationellaatt ett
toppforskare också internt skapa tillräckligtutan att starken
växelverkan mellan dessa forskare och organisationens mer
praktiskt verksamma och tillämpningsorienterade medarbetare.
Erfarenhetsmässigt utgör detta svårighet kräver atten som man
med särskilda insatser söker överbrygga kulturskillnaderna. Det
är sällan individer är framstående forskare ochsamma som
praktiker det bör kunna båda inseattmen parter att
värdet och uppleva stimulans del varandrasav att taav av
erfarenheter och kunnande.

För FFA skall fungerakunna väl framtideni sålundaatt är det
enligt min mening väsentligt söka bygga verksamheten kringatt
spetskompetenser inom några nyckelområdenutvalda och nischer
och inom eftersträvadessa internationelltatt samarbete.ett
Den konsultbetonade verksamheten måste utnyttja den Över-mer
blick kvalificeradeoch det kunnande därigenom skapas.som
Samtidigt måste den tillämpade verksamhetens marknadsnärhet och
goda problemuppfattning återkopplas till påverkaoch inrikt-
ningen den långsiktiga kunskapsuppbyggnadeit. ärDettaav en
filosofi redan tillämpas vid FFA och där några fallisom man
uppenbart varit lyckosam. I det aktuella läget bedömer jagnu

filosofin blir ännuatt central.mer

svårighetEn måste hanteras är finansieringen den inter-som av
nationella samverkan. När den är forsknings- änav snarare
konsultkaraktär är svårtdet än marginaltäckningatt mer
från sig svenska eller internationella finansiärer. Jämförvare
diskussionen i avsnitt ll.2 ovan.

Som framgått avsnitt är den flygtekniska6 utbildningen vidav
KTH i behov förstärkning och vitalisering. Detta ärav en
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ocksåfråga skapaekonomisk handlardelvis attom enmenen
meningenligt minforskningsmiljö. ärtillräckligt livaktig Det

kvalificerade personal ochmed sinvikt FFA mestattstorav
utbildnings- ochtill brabidraavancerade kan ettresurser

därför uttaladbörhögskolan. Detforskningskliinat vid vara en
både akademisk grund- ochtilluppgift för medverkaFFA att

området. Därmed skulleflygtekniskaforskarutbildning inom det
stärkas ochtill högskolan kunnaredan lämnarstöd FFAdet som

institutionaliseras.

ochdenSätt kompetenteI.4I
effektive ikonsulten centrum

finnsskälframgått olikadetavsnitt hartidigare attAv av
kvalificerad konsult.fungera DeskallFFAtryck attett som

är mycketproducerarkunskap FFAanvändarna denslutliga somav
kvalificeradeför användbarabetala praktisktbenägna attmer

för forskningsinsatser.från änkonsulttjänster nyttavarsen
Forskningenuppenbar.inte är likaverksamhetenfor den egna

for konsulttjäns-nödvändig overheadkan attaccepteras som en
är bra redankonsulttjänsten verkligenförbli bra.skallten om

nuläget.i

utvecklaruppfattning vikt FFAär detminEnligt attstorav
inom detkvalificerad konsultförmåga fungerasin att som
förståelsedå haområdet. är väsentligtflygtekniska Det att

detvillkor kunna placeraproblem och ochför kundens att
förmåga inte-kräveri sammanhanget. Detbidraget det attegna

lösaför kun-och teknikerkunskaperolika atttyper avgrera
någonför visssöka tillämpningproblem ändens attsnarare

förmåga till marknads-metod. krävereller Detkompetensegen
effektivitet tidshållning. Detkostnadskontroll. ochföring.

frågeställningarfrån fördjupa iavstå sigkunnagäller attatt
för kundens problem.direkt relevansharintesom

mångafordrareffektiv konsultverksamhet är ikulturDen som en
råder forsk-från oftast idenväsensskildavseenden ensom

långsiktigt givnai ärningsorganisation. där regelresurserna
sååstadkomma brafrämst strävanverksamhetenoch attstyrs av

utmaningFör är detforskningsresultat möjligt. FFA attensom
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efterintryck besökbåda kulturer. MinaFörsöka förena dessa
organisationen är dettaolika delarsamtal medoch attav
hâllfasthetsgruppeninomväl,delvis lyckats t.ex. attmen

forskningskulturen ibland är väl dominant.

råderområdet enligt intryckaerodynamiska det minaInom det en
formonödigt boskillnad mellan utveckling teori istor av av

foravancerade metoder aerodynamiska beräkningar ochmer expe-
verksamhet i vindtunnlarna.rimentell Vad i huvudsak verkarsom

är behandling aerodynamiska såvälsaknas problem medav samma
teoretiska experimentella metoder. möjligtDet är attsom
speciellt industrin utvecklat sin aerodynamiska kompetensegen
så långt inte efterfrågar frånintegrerade insatseratt man mer
FFA. andra sida säger omfattan-A sig industrin kunna lägga mer
de uppdrag främstFFA direktde kan integreras i egetom
projektarbete. Enligt min bedömning skulle värdeFFAs som
konsult det områdetaerodynamiska öka förmåganom vore
större med integration olika metoder behandla tillämpadeatt av
aerodynamiska problem.

Flygindustrin måste naturligtvis själv besitta aerodynamisken
kompetens är tillräcklig for driva utvecklingsar-att ettsom
bete. FFAs roll konsult blir kunna bidra tillatt attsom mer

sådanalösa frågor industrin inte för.harsom egna resurser
utrustnings- eller kontpeteitsmässigt. kan utöverDet ren prov-
ningsverksamhet gälla knäcka svåra problem. granskaatt att
lösningar. komma förslagmed till alternativ, introducera nya
metoder och kunskaper Speciellt flygtek-mindreetc. gentemot
niskt kunniga kunder ocksåkan det påtaraktuellt FFAattvara
sig högre grad för både aerodynamisk struktu-ochen av ansvar

utformningrell och design.

Även i det internationella fördelsamarbetet kan det vara en
besitta allmän förkompetens tillämpadatt aerodynamik.en mer

De ekonomiska svårigheterna för förväntasFFA kan leda till en
begränsning de svenska vindtunnelresursei hållaskan iav som
drift. I tillämpat aerodynamiskt projekt dåkan detett vara
möjligt stötta verksamhet i Sverige teoretisk ochatt av mer
allmän med någonvid lämplig utländsk vindtunnel.natur prov

sådantEtt dåskulle lämpligen inkludera även vissa insatser av
svensk personal. Industrin ofta efterarbetetar dessa princi-

FFA kvalificerad aerodynamisk konsult borde görakunnaper. som
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detsamma.

vindkraftområdena underhar FFAhållfasthets- ochInom senare
forsk-kvalificeradförmått kombineraår framgångsriktmycket

måndärförområden i visskanning konsultinsatser. Dessaoch
ärSamtidigtverksamheten.För delarandratjäna mönster avsom

slår sigframgångarna intedet givetvis angeläget trotsatt man
likahållfasthetsområdet inte harintryck ärtill Mitt attro.

aerodynamiken. Detomfattande kontakterinternationella som
grundbefintliga kompetensenmed denborde möjligt att somvara

exponeringinternationellt. Densöka ävenvidga marknaden som
långsiktigatill denockså bidrakunnadetta börinnebär egna

kompetensutveckli ngen.

anläggningarmodeller ochmedflygsystemstudierFFA medverkar i
ochrobotskjutningarflygstridsförlopp.för simulering av

Flygsystemstudierflygplan.Förmåga hanterapilotens ettatt
flygvapnetFör görapotentialbedömninghar enligt min attstor

utnyttjaspotentialdennaeffektivare. dock tveksamtärDet om
för mycketdeförståelse hurfullefter förtjänst. För att

krävsnyttjasflygsystemen kanintegreradekomplexa och en
delsystemfrån tekniskaalltFörmåga analyserabeskriva ochatt

simulerings-förhållanden. Detaktiskaochtill stridstekniska
bidra tillfinns vid FFA kananläggningarmodeller och som

kopplasanalysernaär därvidsådana Viktigtbeskrivningar. att
vid FFAdelvistillgängliga ochhjälp detill försök med av nu
hjälpflygbanor medför registreringutvecklade metoderna avav

svårtvisat sigemellertidflygplanets Det har attdator.
orsak tillområdet. Ensammanhållna studierståndtill väl
från fleraockså medverkansådana kräverdetta kan attvara

Iedltingsnivâer.myndigheter ocholika

deledningbättreskapaFFAsär knappastDet att avenansvar
organi-militäradennärmastflygsystemstudiernasamlade utan
militärautöverockså verksamhetärsationens. Det somen

industrin.ochlinns vid FOA. FMVberör kompetenserstaber som
Försvaret totalt skapaövervägas inombör kunna settDet att en

Flygsystemstu-ledningsammanhållning ochFörformbättre av
skapassystemkompetensdock dendel bordedier. För FFAs som

tillför bidrautnyttjasllygsystentstudierna kunna attgenom
kon-orienteradetillämpningsförståelse teknisktistörre mer

sultuppdrag.
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Organisera affärsområdenl I.5 i och
förbättra kostnadskontrollen

mångaFFA utgör i kunskapsföretag,avseenden dvs dessett
finns i personalens kompetens. Till frånskillnad deresurser

flesta kunskapsföretag besitter dock förFFA. och har sin
verksamhet behov dyrbara och avancerade anläggningar. Vidav.
organisation verksamheten finns därfördet behovav att taav
hänsyn både till vad förär typiskt kunskapsföretagetssom
villkor också främjavad kan rationellt utnyttjandeettmen som

de produktiortsresurserita.tungaav

Som jag diskuterat i avsnitt ll.2 är möjligheterna tillovan
finansiering olika beroende verksamhetens tillämpningsgrad.
Den interna organisationen måsteverksamheten hänsyn tilltaav
detta. forskningsbetonadeDen verksamheten kan knappastmest
full kostnadstäckning uppdrag därföroch kan inte drivasav

affärsmässighelt basis. Stora delar verksamheten år dockav
sådan den bör kunna drivas efterfråganmed kundernas ochatt
finansiering grund. Kunderna dåutgörs antingen enskildasom av
företag eller myndigheter eller uppträder i detgemensamt
Föreslagna Eftersom närhet mellan uppdragsta-programorganet.

professionellaoch kunder i kunskapsintensiva branscher ärgare
förutsättning för fungerandeväl verksamhet borde deten en

fördel delar verksamheten kunde organiserasstoravara en om av
affärsområdeni riktar sig kunder med likartademotsom

problem och likartade behov frånstöd FFA.av

Exempel affärsområden skulle kunna tekniskt stöd tillvara
flygvapnet. stöd till svensk industri och till utländsk indu-
stri. stöd till rymdorganisationer stöd till kundersamt
vindkraftomrâdet.

Inom varje affärsområde bör finnasdet någon form av samman-
hållning verksamheten. planering beläggning och resul-av av

Ledningen för affärsområdetatansvar. hållabör sig välett
informerad kundens planering, problem och övriga förutsätt-om
ningar. måsteDen också hålla forskningensig ajour med ochatt
utveckla den kompetensen. Det är viktigt det är denegna att
kunskapsbärande personalen. själv for sin marknads-som svarar
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ärbehov utveckling. Detföring och läser marknadens ochav
också andra organi-väsentligt ha Överblick överdärvid att

möjligheterna till-och ochsationers kunskap attresurser
tillämpade verksamhetensgång God kunskap dentill dem. om

för densig grund utvecklingoch villkor utgör iproblem aven
kompetensen.egna

täckande ekonomisktmed marknaden ochkontaktNära eget ansvar
ambitionsnivåerockså underlätta prioriteringar, valbör av

tilldärmed kan ledamarknadens villkor ochmotetc. svararsom
införseffektiv verksamhet. ekonomiskaDet styrsystem som nuen

affärsområdefor varjemöjligtbör kunna göra detvid FFA att
for ekonomi. Enligt minkontroll singodmed egenansvara

redovisningssys-hittills användauppfattning har det vid FFA
för rationellt drivautgjort behövsdet stödinte atttemet som

därför posi-intäktslinansierad mycketverksamhet. Jag seren
upphandlats ochekonomistyrningssystem hartivt ett nyttatt
bör iinfört l99l. Systemet resulteraunderplaneras vara

åretnär under kunna överblicka dehelstmöjligheter att som
verksamhetsområdenas ekonomiska situation.olika

intevid kan dock sannoliktsamlade produktionen FFADen genom-
efter affärsom-uppdeladorganisation är striktföras i somen

form sammanhållning teknik-också någon ibehövsråden. Det av
flera affärsområdenberördisciplinledd verksamheteroch somav

näste påpe-forskningen tidigaregrundläggandeoch den sommer
är viktigtspeciella villkor. Samtidigt detkats attsomges

affärsområden hålla är det väsentligtmarknadskontaktengenom
hålla kritiskteknisk kanmed viss kompetensatt grupper en

ofta långsiktiga.Sådana och kompetens-storlek. gemensamma mer
ledningsdimen-verksamheter bör drivasutvecklande med en egen

affärsområdena inriktningen ochdock bör påverkadärsion.
innebärockså ekonomiskt delansvar. Organisatorisktkanske ta

affärsomrâdenaformnågon matrisorganisation. därdetta av
projekt med hjälp resursorganisationen.driver av

iocksåStödfunktionei och anläggningar skulle kunna grupperas
afñirsomraden främst in-där verksamheten ekonomiskt baseras

Även områden åläggas ekonomisktterndebitering. bördessa ett
frånocksåoch möjlighet arbeta med uppdragattgesansvar

företag. hittillsorganisationer Kansliet bör liksomochandra
kostnadsansvar.åläggas ett
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efterförsta ha strävat hanterai handHittills tycks FFA att
förså totala kostnaderna den nuvarandeekonomin deatt orga-

omfattning täckas.inriktning och skulle Detta kannisationens
drift.bekostnaddå bedömas ha skett rationell Enav en

inställning resultera. i verksamhet.sådan kan skulleatt som
utökas. inte har givits möjligheter till Samtidigtdetta.kunna

verksamheter. inte varit lönsamma. finansieraskunnathar som
från övrigaöverskott sektioners uppdrag.av

enda verksamhet inom myndighetenDen med ledning intern-son1 av
redovisningen kan sägas hâllfast-ha positivt resultat ärett
hetsavdelningen. Varken aerodynamiskaden eller tekniska avdel-
ningen har pâförtskunnat bära de kostnader förde kanslisom
och allmänna omkostnader.

Organisation måsteverksamheten till sist FFAs egetav vara
Den ominriktning genomgåFFA behöver innebäriansvar. som

vissa avseenden kulturskifte där värderingar målsätt-ochett
ningar arbetssätt, rutiner, styrmetoder etc.som genomsyrar
förändras. är ocksåDet och inte fråga förändraminst attom
den bild finns jämförFFA kapitel 8. Perso-externtsom av
nalen bärare kompetensen och avgörande betydelse försom av av
verksamhetens möjligheter framgång måstetill sig iengagera
den komplexa omställningen. Samtidigt är idet personalen som
den tidigare organisationsstrukturen är förankrad. vilket t.ex.

sig uttryck i relationer mellantar i organisationen.personer

Som utredare vill jag rekommendera FFA del den litte-att ta av
finns ledning kunskapsföretagratur och kanskesom attom av

söka stöd någothos konsultföretag i samband med den egna
organisationsutvecklingen.

.7I| nvesteringarl

framgåttSom redovisningen flygtekniski avsnitt 4 är forsk-av
försöksverksamhetning och flestai de omfat-länder med en mer

flygindustri åtminstonetande statligt stöttad när gällerdet
investeringar i lörsöksanläggningar. främst vindtunnlar.stora

Försöksanläggningarna betraktas infrastrukturnödvändigsom en
för fiygindustrielladen verksamheten.
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nödvändigtframtideniäventorde detbakgrundenMot den vara
vid FFAinvesteringarstörrestöd tilllämna statligt omatt

flygtekniskexperimentelldrivamöjligtdet skall attvara
in-DetmodernaSverige mediforskning provningoch resurser.

sannoliktområdet kommer att ytter-samarbetetternationella
görs mul-i Europanysatsningarnariktigtligare öka. De stora

också innebäradärförbör detSveriges deltinationellt. För
störreiforskningsorganäven ut-industrininte bara utanatt

förocksåinternationelltsamverkarhittills attänsträckning
investeringarfortsattaDevindtunnelprov.genomföra avancerade

börutrustningexperimentellSverigeigörs ge-tyngresom
dockmeningminenligtbakgrund. Detnomföras dennamot vore

genomföraförmåganförloradetotaltolyckligt att avan-om
framförskullelandet. Detiverksamhetexperimentellcerad

flyg-för landetskonsekvenserallvarligaallt sikt kunna
visserligendärförbörSträvan atttekniska kompetens. vara

experimentelltkansatsningaravstå från så att varastora
kvali-behållaefterändå strävasjälvförsörjande. attattmen

några nischer.inomverksamhetficerad experimentell

förstanågot iärskall väljasnischersådanaExakt somvar
flyg-överöverblickmed godmåste bedömashand personerav

kvali-vilkaoch överlandetinom ochverksamhetteknisk utom
finnspersonalanläggningar attsåvälvad gäller somteter som

uppgift för detlämpligi landet. Detbygga ovanvore en
måsteforskning ochflygtekniskförföreslagna programorganet

bakgrundMotför ledning.fråga FFAscentraldärutöver envara
följande kommentarer.göravill jagutredningsarbetemittav

prestanda1500 harTvindtunnelnstörstaochDen modernaste som
flertaletförtillräckligoch äri Europade bästahör till

dockområdet. Den hartranssoniskadetinomförekommande behov
i detdriftsäkerhetochdålig kapacitetfrämstbrister genom

medförDettavindtunneln.drivergamla kompressoraggregat som
skalltunnelnlåg. Förblirtunnelniproduktiviteten attatt

vidareutvecklingföranvändastillfredsställandekunna av
förmed dysorkompletteringerfordras dessutomJAS-39 Gripen en

investerings-dettarör sigTotalthögre mach-tal. ettsett om
beroendemiljoner kronortill 10050storleksordningenbehov av

ambitionsnivå.
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Det förefaller mig T l500 förutsättningarborde hasom om att
bli instrument med vilket FFA skulle kunnaett delta i inter-
nationellt forskningssamarbete fungeraoch aerodynatnisksom

bådekonsult inom och lamdet såväloch med militärautom som
civila tillämpningar. Frågan eventuella kompletterandeom
investeringar i l500 dåT kan åtminstone delvis i ettses
företagsekonomiskt perspektiv. Det ltaitdlai bedöma huru-attom
vida de ytterligare intäkter kan investering-som genereras av

förräntakan kapital. När det gäller provning vidsatsatarna
högre mach-tal bör denna bedömning kunna göras ianslutning
till förhandling med Saab fortsatt provning JAS. Vadom av
gäller övriga investeringar är det sannolikt nödvändigt att
avvakta hur väl den just driftsatta l500T lyckas etablera sig
inom och landet, innan någon bedömning kan göras.utom Det är
också fråga bedöma vilken beläggning kan erhållasatten om som
och driftsekonomivilken kan uppnås. Eventuella underskottsom
kan betraktas mått kostnaden for vidmakthållaett attsom
kvalificerad experimentell kompetens i landet inom det aero-
dynamiska höghastighetsontrådet.

Även inom låghastigltetsområdet finns behov nyinveste-storaav
ringar FFA ska kunna tillgångha till modern och avanceradom
provningskapacitet. Det förstamig i hand lämpligt attsyns
söka tillgodose sådana behov utökat utlandssantarbete.ettgenom
Det skulle kunna formen avtal arbetsfördel-Lex. ettav om
ning mellan någonFFA och utländsk flygteknisk forskningsorga-
nisation. där FFA förlägger lâghastigltetsprovning till det
andra landet förläggeroch det höghastighetsprovniitg till FFA.
Det aktuella svenska medlemsakapet i GARTEUR kannu vara en
utgångspunkt för sådant stånd.samarbete tillatt ett

omrâdeEtt där större nyinvesteringaiannat diskuterats
tid gäller forskningssiinulator NYSIM. Intressetsenare en ny

är här dominerande militärt även civila tillämpningarmer om
inte skall uteslutas. Frågan eventuell nyinvestering blirom en
därmed primärt fråga för flygvapnet. Placering i Linköpingen
har diskuterats för närhet till Saab. FMVs provningsav-att
delning Malmslätt och FOA 3. För forskningssimulator ären
kopplingarna även till andra kompetenser änstora de FFAsom
besitter. förefallerDet dock rimligt utnyttja den kom-att

området flygsimuleringpetens långsedan tid byggtssom upp
vid forskningsgruppden finns vid FFA och även i övrigtsom att
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finnsanknytning,flygmekattiskmedkompetenserdelmeakta som
provnings-aerodynamiskvissgällerdetspeciellt närvid FFA
regeringendenfrågor börverksatnhet. Dessa tas avupp av

kunskapsuppbyggnad inomforskning ochutredningenaviserade om
totalförsvaret.
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12 Sammanställning ställnings-av

taganden förslagoch

I utredningen föreslås

ettFFA skall institutbibehållasatt for flygteknisksom
forskning

FFA skall fungeraatt brygga mellan högskolansom ochen
industrin

den institutionella formenatt delvis uppdragsfinansieradsom
myndighet skall bestå

verksamheten iatt huvudsak även i framtiden skall bedrivas i
sammanhållen organisation flygtillämpningaren med i centrum
det dock övervägsatt hur FFAs kompetens kan medverka till
stärka landetsatt flygntekaniska kunnande Försvaretsoch

flygsystemstudier
v --det vidare övervägsatt hur FFAs kompetens uttalat kanmer

stötta den flygtekniska utbildningen vid högskolan
FFA omgåendeatt bantas så kostnadernaatt minskas och verk-

samheten inriktas vad kan förväntasmot som denmotsvara
framtida efterfrågan

därvidatt neddragningar förstai hand sker inom aerodynamik
och tekniska stödfunktioner

strävan dock måsteatt bibehålla såvälatt teoretiskvara som
experimentell aerodynamisk kompetens i samverkan

inriktningatt sker verksamhetermot är inhemskt efter-som
frågade och kan utgöra nischer i internationell arbetsför-
delning

former skapas föratt finansieringnya och styrning verk-av
samheten

därvid anslagetatt till FFA ökas omfördelning förgenom att
bättre villkor för riktad grundforskningge och internatio-

nellt samarbete
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objcktbunden teknik-forskning ickeochvidare tillämpadatt-
kollektivtnybildatfinansierasutveckling ett programgenom

för flygteknisk forskningtillämpad
för iuppdrag medverkankostnadstäckningfullFFA taratt mot-

utvecklingsprojekt
fristående styrning ochförinrättas ut-att ett programorgan-

kollektivavärdering det programmetav
internationellt samarbetespetsomrâden medFFAatt satsar-

kvali-marknadsorienteradFörmågasin tillutvecklarFFAatt-
ficerad konsultverksamhet

verksamhetenorganiseragörsansträngningaratt att mer-
kostnadskontrollbättrekundorienterat och med

bådetillmed hänsynframtida investeringar görsstörreatt-
och behovetsamverkanstörre internationellmöjligheter av

i lan-verksamhetbehålla experimentellviss avanceradatt
det.
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vid regeringssammanträde
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Utredning intäktsñnansieraderörande den
flygtekniskavid forsöksanstaltenverksamheten

Regeringen bemyndigar chefen för Försvarsdepartementet att
uppdra särskild utredare överväga och lämna förslagatten

åtgärdertill skapar balans mellan intäkter och kostnadersom
beträffande den intäktsfmansierade och utnyttjande denav ans-
lagsñnansierade flygtekniskaverksamheten vid försöksanstalten

bifogadenligt promemoria.

Uppdraget skall redovisas den 30 april 1991.senast

Regeringen bemyndigar chefen för försvarsdepartementet att
besluta sakkunniga. sekreterare och biträdeexperterom annat

utredaren.

Utredaren skall utförandeunder omfattasuppdraget kom-av av
mittékungörelsen l976 19.l

Regeringens direktiv l9845 kommittéertill skall beaktas.

Kostnaderna skall fjärdebelasta huvudtitelns anslag utred-
ningar m.m.

Utdragets överenstämmelse
med originalet intygas

Eva Sundström

Utdrag till
finansdepartementet
regeringskansliets forvaltningskontor
Hygtekniska försöksanstalten
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Promemoria

Bakgrund

instansencentraladenärFFAförsöksanstaltenFlygtekniska
flyg-detinomprovningforskning ochför uppdragsfmansierad

främja utveck-skall FFAinstruktionsinområdet. Jml.tekniska
svenskatill denbidragaochlandetinomlingen flygteknikenav

flygplan- ochtillverkaochutvecklaFörmågaindustrins att
flygtekniskbedrivaersättningskallrobotsystem. FFA mot
internatio-följa denförsöksverksamhetforsknings- och samt

andraochForskningsresultatområdet.inomnella utvecklingen
offent-ochbearbetassamlas,verksamhetsområdet skallrön inom

medels-tillskallomfattningliggöras. Verksamhetens anpassas
tillgången.

ochexperimentellamedvarituppgift hardominerandeFFAs att
flygtekniskprojektinriktadgenomförapersonella resurser

erforder-tillhandahållakunnaprovning. Förforskning och att
kunskapsförny-kontinuerligskettparallelltlig kompetens har

kunnatävenutsträckningi vissharelse. Flygteknisk kompetens
Laboratoriere-området.flygtekniskautanför detsäljaslönsamt
moderniseras,omfattning kunnatbegränsadiendastharsurserna

förtillförtsinvesteringsmedelåren hardock de ensenasteatt
akustiklaborato-ochvindtunneltranssoniskkvalificerad ett

förförkommitemellertidvindtunneln har sentrium. Den nya
JAS-projektet.iutnyttjashittills kunnaatt

övervägande

tillhar lettprojektmellan storalånga intervallernaDe nya
hållasvårighetochefterfrågan provning attvariationer i

tillåren lettdeharuppdragsbeläggning. Detta senastejämnen
kostnader.ochintäktermellanobalansochkapacitetsöverskott

intehittillsharmilitära sektorni denmarknadenvikandeDen
flyg-civilaexpanderandeför denökade behovkompenserats av
fort-tyderbeläggningsprognoserAktuellarymdsektorn.och

verksam-finansierasvårighetochkapacitetsöverskott attsatt
enligtbörbakgrunddennaomfattning. Motnuvarandeiheten man

delomfattning dennaså fall i vilkeniochprövameningmin om
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förut-bedrivas. Underfortsättningsvis skallverksamhetenav
huvudsak uppdrags-framgent skall iävensättning denatt vara

tillgång för Sverigesvärdefullbeståochfinansierad som en
åtgärder behövabedöms strukturellaverksamheterflygtekniska

forskning bör dennakopplingen till övrigVadvidtagas. avser
jagför översyninom bredarefrämst behandlas somramen en

försvarsdepartementetsbeträffande forskningen inomplanerar
område.

förbör tillsättasjag utredarebakgrunddennaMot attanser en
förslagframläggaochFFAs verksamhetgöra översynatt aven

till huvudsyfte säker-kanåtgärder verksamhetenssådana att
ekonomi.balanseradställas inom en

förutsättningar liggerbör särskilt analysera deUtredaren som
beläggning medför och bedömningar FFAstill grund avprognoser

fram-härifrånutgångspunkt bör utredarenMeduppdrag.betalda
Avväg-fortsatta inriktning.förslag till verksamhetenslägga

forsk-försöks-teoretisk ochexperimentell ochmellanningen
stödstatligtskall beaktas liksom behovetningsverksamhet av

for svårtforskning vilken det ärför sådan angelägen att
full kostnadstäckning.
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FFA-utredningentillyttrandeSärskilt

flygtekniskadenintrycketkanutredningenFrån attman
frånstödfår marginelltendasti utlandetforskningen ett

forskningenstår förindustrinoch merpartenatt avstaten
behovetsid l3utredningenockså institutioner. Ivid anges

forskningsinstitut medbehålla självständigtFFAatt somav
och Interna-flygindustrins behovochhänsyn till FMV anges

flygindustriomfattandeländer medtionellt har allasett mer
forskningsinstitut,finansierade flygtekniskastatligtdelvis

uppgiftersamstämmigaEnligtverksamhet.stöttar derassom
forskningsinstitutio-finansieras utländskadock merparten av

verksamhet staten.ners av

förutomframföra industrinSom klarläggande vill jag attett
ocksåflygplanför civilaproduktutvecklingenbekostaatt

för delfinansierar forskning Saabsindustrins mot-somegen
finansierar deungefär budget givetvis50 % FFAs samtsvarar av

forskning äruppdrag industrin beställer FFA. Dennasom
kompetensförsörjning.förproduktinriktad till industrinsoch

lika villkorSvensk flygindustri svårt konkurrerahar att
flygindustri. utländska industrimed utländsk Den t.ex.som

commuter-flygplan är iSaab konkurrerar med inom produktgruppen
deallmänhet Alenia. Embraer.statligt ägd Aerospatiale.

Alenia.Havilland statliga Aerospatiale ochCanada ägtnu av
forskningen.förI dessa länder nära l00 %staten avsvarar

förmånligaföretag förkan dessa kunden mycketDessutom ge
finansieringslösningai flygplan. Omförsäljning svenskvid av

för denindustri betydande deldessutom skall avensvara
forskningen ytterligare handikappallmänna vid blir detFFA ett

ifråga i den civilakonkurrens lika villkor. Lönsamhetenom
otillfredsställande.flygplanverksamheten har hittills varit

långsiktiga utvecklingsprojektStatens riskfylldaiengagemang
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villkorslåns.k. är mycket positivt stöd till flyg-genom ett
industrin. Detta visar det ligger iattengagemang statens
intresse bidra till göra flygindustrisvensk så konkur-att att
renskraftig möjligt. Staten bör därför för densom ut-svara
bildning forskningoch förbehövs Sverige skall iattsom vara
internationell toppklass inom prioriterade teknikområden. Detta
har uppenbarligen insett i alla de länder har utveck-man som
lande llygindustri.

Ansvarsfördelningen bör industrin finansierar sådanaattvara
insatser vid utgörFFA del objektbundet utvecklingsar-som av
bete grundforskningmedan och allmän tillämpad forskning finan-
sieras Om långsiktigaFFA kan sluta utvecklingsavtalstaten.av
med industrin så skulle del industrins forskningen av egen
kunna överföras lill FFA därvidoch betalas industrin dvs.av
FFAs konsultinsatser ökar. kräver avtalsformDetta en som

långsiktig kompetenshållning.garanterar

Ett sätt ökade medel till FFAs verksamhet skulle kunnaatt
låta återbetaladeFFA del industrins frånmedelattvara av

de villkorslånen.s.k. Man närmar sig därvid det arrangemang
finns i Holland.Lex.som

FFAs viktigaste uppgift är upprätthållahjälpa tillatt att
kompetensen flygtekniki inom landet. För detta krävs utbild-
ning akademisk nivå för sådanoch utbildning forskningkrävs

forskarutbildningoch varför närmare samordning verksam-meden
heten vid KTH Flyg är nödvändig.

Sammanfattningsvis finansieringjag omfattandeattanser en
från industrin forskningFFAs allmänna rimlig.är Enav
lösning kan fårdels återbe-FFA del industrinsattvara av
talade frånmedel de villkorslånen.s.k. dels ochFFAatt
industrin långsiktigtsluter utvecklingsavtal.ett

Linköping I5 maj l99l

.M. Ingemar Olsson
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