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Olika motortypers påverkan på Sveriges transportflygskapacitet 

- En komparativ analys av Lockheed Martin C-130J Super Hercules och Embraer KC-390 

Sammanfattning: 

Sverige har idag några av Europas äldsta militära transportflygplan av typen TP 84 Lockheed 

Martin C-130H Hercules. Försvarsmakten har beslutat om att modifiera flygplanen så att de kan 

fortsätta att flyga fram till 2030 men på sikt måste ett nytt system köpas in. Uppsatsen avhandlar 

det beprövade flygplanet Lockheed Martin C-130J mot det nya Embraer KC-390. 

Analysen avhandlar en komparativ jämförelse mellan två olika transportflygplan samt systemens 

införande i Försvarsmakten. Fallet är en del av en jämförelse mellan flygplanen med turboprop- 

och turbofläktmotorer. Jämförelsen kommer att kopplas mot Andersson et al:s teori om militär 

nytta. 

Slutsatserna från analysen är att vid ett införande av C-130J kommer ett driftsäkert system med 

lång erfarenhet av att operera i konfliktzoner med provisoriska landningsbanor tillföras 

Försvarsmakten. Flygplanets prestanda och begränsningar är redan kända. Vid införandet av KC-

390 är uppgifterna om prestanda och begränsningar en osäkerhet då systemet ännu inte är i tjänst. 

Osäkerheter som förmågan att operera från provisoriska flygfält måste tas i beaktande. Dock är 

flygplanet bättre avseende räckvidd, lastkapacitet samt hastighet, detta på grund av flygplanets 

turbofläktmotorer. 

Nyckelord:  

Transportflygplan, TP 84, Lockheed Martin, C-130H, C-130J, Super Hercules, Embraer, KC-390, 

Militär nytta, Turboprop, Turbofläkt 
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Impact of different types on Sweden's air transport capacity 

- A comparative analysis of Lockheed Martin C-130J Super Hercules and Embraer KC-390 

Abstract 

This thesis considers the problem of Sweden currently having some of Europe's oldest military 

Hercules transport aircraft of the type TP 84 Lockheed Martin C-130H Hercules. The Swedish 

Armed Forces have decided to modify the aircraft to extend it to 2030, but in the long term a new 

system must be procured. This thesis deals with the proven aircraft Lockheed Martin C-130J 

compared to the new Embraer KC-390. 

The approach uses Andersson et al's theory of military utility to compare two different transport 

aircraft as well as the system's introduction into the Swedish Armed Forces. The case is part of a 

comparison of aircraft with turboprop against turbofan engines. 

The conclusions from the analysis are that the C-130J is an operational system with long 

experience of operating in conflict zones from provisional runways, and the aircraft's performance 

and limitations are already known. With the KC-390, performance and limit data are an 

uncertainty whilst the system is not yet in service; as is its ability to operate from temporary 

airports. However, this aircraft is better in terms of range, load capacity and speed, due to the 

aircraft's turbofan engines. 

Key word: 

Transport aircraft, TP 84, Lockheed Martin, C-130H, C-130J, Super Hercules, Embraer, KC-390, 

Military utility, Turboprop, Turbofan 
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1. Introduktion 

Försvarsmakten köpte 1965 in ett nytt transportflygplan av typ C-130 Hercules, som fick den 

svenska benämningen TP 84. Totalt köptes 8 stycken flygplan av samma modell in fram till 

och med 1981.
1
 Försvarsmakten har idag 2018, 6 stycken TP 84.

2
 Vidmakthållande och 

uppgradering av befintliga system bör i de fall de operativa kraven uppnås och det är 

ekonomiskt försvarbart prioriteras före nyanskaffning.
3
 2017 påbörjades den senaste 

livstidsförlängning av systemet som räknas hålla på fram till 2023.
4
 Flygplanen kommer att 

vara i tjänst fram till minst 2030.
5
 Flygplanen börjar bli gamla. Det går att få ut mer flygtid ur 

TP 84 men vissa delsystem börjar falla för ålderssträcket. För de äldre komponenterna är 

reservdelar en bristvara.
6
 Oavsett modifiering så måste på sikt ett nytt system köpas in.

7
 2015 

sa dåvarande flygvapenchef (idag överbefälhavare) Micael Bydén i en intervju med Ny 

Teknik att en alternativ ersättare är det senaste Herculesplanet, Lockheed Martin C-130J 

Super Hercules.
8
 Ett beprövat system som gjorde sin första flygning 1996.

9
 Det andra 

alternativet är det brasilianska flygplanet Embraer KC-390,
10

 ett nytt system som flög första 

gången 2015.
11

 

År 2014 tecknade SAAB och den brasilianska regeringen ett avtal som omfattar utveckling 

och produktion av 36 stycken JAS 39 Gripen för det brasilianska flygvapnet.
12

 Samma år 

skrev Försvarsberedningen i en rapport att Sverige bör köpa in fyra nya taktiska 

                                                 
1
 Widfeldt, Bo & Hall, Åke, Svenskt militärflyg: svenska militära flygplan och helikoptrar 1911-2005, Air 

Historic Research, Nässjö, 2005, s.184 
2
 Försvarsmakten, "TP 84", Tillgänglig: https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-

teknik/luft/tp-84/, (hämtad 2018-04-21) 
3
 Regeringsbeslut 2017-12-18 Fö2017/01724/MFI , Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2018 till 

och med 2020,  Försvarsdepartementet, s. 21 
4
 Flygvapnets utvecklingsplan (FVUP 16) 2016-2025, Försvarsmaktens HKV, 2016-04-22, FM2016-10414:1, s. 

34-35 
5
 Ottis, Mattias, Krigsförbandsansvarig för transport- och specialflyg, Högkvarteret PROD FLYG, e-

postkorrespondens med David Hugo, 2018 
6
 Skoglund, Daniel, "Brist på reservdelar hämmar Herkules", Officerstidningen, nr 3, 2013, s. 17 

7
 Försvarsdepartementet, Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. SOU 2018: Betänkande från utredningen 

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov, 2018, s. 145-146 
8
 Ny Teknik, "Flygplanet som kan ersätta Hercules", Tillgänglig: https://www.nyteknik.se/fordon/flygplanet-som-

kan-ersatta-hercules-6395259, 2015, (hämtad 2018-02-20) 
9
 Lockheed Martin, "Hercules history", Tillgänglig: https://lockheedmartin.com/us/products/c130/History.html, 

(hämtad 2018-02-15) 
10

 Ny Teknik, "Flygplanet som kan ersätta Hercules", 2015 
11

 Embraer, "Embraer KC-390 military transport makes successful first flight", Tillgänglig: 

https://embraer.com/global/en/news#/2332-Embraer-realiza-com-sucesso-o-primeiro-voo-do-transporte-militar-

KC390, 2015, (hämtad 2018-02-15) 
12

 SAAB, "SAAB and Brazil sign contract for Gripen NG", Tillgänglig: https://saab.com/air/gripen-fighter-

system/gripen/gripen/newsandpress/gripen-updates/gripen-news-feed/Saab-and-Brazil-sign-contract-for-Gripen-

NG/, 2014, (hämtad 2018-02-06) 
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transporflygplan och att utvecklingen bör ske inom ramen för det nordiska samarbetat.
13

 

Sverige är på sikt en potentiell köpare av det brasilianska transportflygplanet KC-390 som del 

av motköpsavtalet gällande Gripen.
14

 

1.1 Problemformulering 

TP 84 kommer att vara i tjänst fram till minst 2030.
15

 Regeringen konstaterar också att beslut 

om anskaffning av transportflyg måste tas innan 2030.
16

 Problemet är att se vilket system som 

är mest lämpligt 2030 och ett antal år framöver. Nästa transportflygplan bedöms att vara i 

tjänst i 30 år.
17

 Eftersom anskaffning av nytt transportflygplan är kostsamt anser regeringen i 

utredningen om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov att transportflyget bör 

dimensioneras för att snabbt kunna transportera nyckelpersonal, mindre förband (kompani 

storlek) samt kvalificerad materiel typ robotar över längre sträckor. Detta på grund av att det 

inte ses som effektivt att flytta större markförband med transportflygplan.
18

 Problemet är att 

C-130J och KC-390 har olika framdrivningssystem där ett system har turbopropmotorer 

medans det andra systemet har turbofläktmotorer. Att införa en ny motortyp på en fungerande 

förmåga kan leda till möjligheter men också begränsningar i användandet av transportflyg. Att 

fortsätta med samma motortyp som Försvarsmakten använder idag är beprövat men de kan 

påverka förmågeutvecklingen negativt då enkelheten med ett val av samma motortyp väljs. 

Att göra en systemjämförelse ger svar på frågan hur flygplanens militära nytta står sig idag. 

För att se flygplanens militära nytta efter 2030 behövs således taktiska och politiska 

ambitioner tas i beaktande. 

 

 

                                                 
13

 Försvaret av Sverige: starkare försvar för en osäker tid, Försvarsdepartementet, Regeringskansliet, 

Stockholm, 2014, s.57 
14

 Und informerar: FMV, Försvarets materielverk, Stockholm, 2014, Årgång 15 nr 2, s. 17 
15

 Ottis, 2018 
16

 Sverige. Utredningen om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov, Försvarsmaktens långsiktiga 

materielbehov, Stockholm, 2018, s. 145-146,  http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-

utredningar/2018/02/sou-20187 
17

 Svensson, Torbjörn, Chef taktikutveckling transport- och specialflyg, Luftstridsskolan, skriftlig intervju av 

David Hugo, 2018 
18

 Sverige. Utredningen om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov, Försvarsmaktens långsiktiga 

materielbehov, Stockholm, 2018, s. 108,  http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-

utredningar/2018/02/sou-20187 
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1.2 Syfte 

Arbetet syftar till att jämföra två olika flygplan som har olika typer av framdrivningssystem, 

turboprop- och turbofläktmotorer. I detta fall C-130J (turboprop) och KC-390 (turbofläkt). 

Motorerna i sig kommer inte att vara i fokus, däremot hur motorerna påverkar flygplanens 

egenskaper och prestanda. Det syftar också till att utforska hur ett införande av nytt 

transportflygplan av typen C-130J eller KC-390 kommer att påverka Sveriges 

transportflygskapacitet, därtill att hitta styrkor respektive svagheter hos respektive system 

tillämpade i en svensk kontext. Detta arbete kommer därför att fokusera på att undersöka de 

militära transportflygplans potential för militär nytta. 

1.3 Frågeställning 

 Hur påverkas Sveriges transportflygskapacitet vid införandet av ett nytt 

taktiskt/operativt transportflygplan med olika motortyper av fallet C-130J Super 

Hercules kontra KC-390? 

1.4 Studiens förväntade bidrag 

Studien förväntas bidra med en teknisk och taktisk förståelse för vad det innebär att införa ett 

nytt transportflygplan av antingen typ turboprop eller turbofläkt så förebyggande åtgärder kan 

vidtas, samt vilket transportflygplan som ger mest militär nytta för Försvarsmakten på sikt. 

Studien kommer också avhandla hur systemen kommer att påverka transportflygsenheten med 

införandet av nytt system och förbandets förmågor. 

1.5 Avgränsningar 

De flygplanstyper som kommer att jämföras är Lockheed Martin C-130J Super Hercules samt 

Embraer KC-390. 

Då detta arbete syftar till att ta fram det flygplan som gör mest militär nytta för 

Försvarsmakten så kommer de politiska aspekterna av inköpet av nytt system att avgränsas 

bort. 

Faktorn ekonomisk överkomlighet i den militära nyttan kommer också att avgränsas bort. 

Detta på grund av svårigheter att hitta kostnad hos respektive system. Den kostnad som finns 

är inköpspris per flygplan och enbart den kostnaden kommer inte att spegla den totala 

kostnaden rättvist eftersom bland annat livscykelkostnaden inte framgår. Författaren antar i 

detta arbete att livscykelkostnaderna för de båda systemen är likvärdiga. 
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1.6 Tidigare forskning 

Det är allmänt känt att flygplan med turbofläktmotorer flyger snabbare och längre än flygplan 

med turbopropmotorer. 

Stora delar av forskningen kring turboprop- kontra turbofläktmotorer bygger på 

undersökningar av bullernivån i flygplanet av de respektive motorerna. Ett exempel på en 

sådan undersökning är Ivošević et al., Comparative interior noise measurements in a large 

transport aircraft - Turboprops vs. turbofans. Den undersökningen fokuserar på att jämföra 

turbopropflygplanet Dash 8Q-400 och turbofläktflygplanet Airbus A319-100. Bullernivån 

mäts inifrån cockpit och det överraskande resultatet är att 8Q-400 med turbopropmotorer ger 

ifrån sig mindre buller än A319-100 i cockpit. Ivošević et al., skriver också att det inte är 

motorernas inverkan på bullret, utan också motorernas placering i förhållande till vart bullrets 

mäts ifrån, i detta fall cockpit.
19

 Denna studie går inte att tolka generellt för jämförelser 

mellan turboprop och turbofläkt utan endast mot de flygplanstyperna som jämfördes. Det 

betyder att det inte utifrån tidigare forskning dra någon slutsats vilket av C-130J och KC-390 

som ger ifrån sig högs buller. Studier måste genomföras med mätningar från respektive 

flygplan. 

José Henrique och Sousa Damiani avhandlar i en rapporten:  New products and it´s impacts in 

a firm´s strategic scope: The case of Embraer and the new KC-390 cargo airplane, hur KC-

390 står sig mot Embraers strategiska mål. Rapporten beskriver hur Embraer genom historien 

har utvecklat sin flygplanstillverkning. De skriver om hur olika strategier har påverkat 

utvecklingen av flygplan för att leda in på hur pass väl KC-390 stämmer överrens mot de 

strategiska målen. Henrique och Damiani menar att flygplanstillverkningen stämmer bra 

överrens med företagets strategiska mål och har kunnat utvecklas och växa. De använder 

företagets kunskaper och tillgångar för att främja utvecklingen för att utveckla mindre 

jetflygplan med också deras nya transportflygplan, KC-390. Henrique och Damiani 

poängterar att det är viktigt att notera att designen på KC-390 tillhör den brasilianska 

regeringen där Embraer agerar som den tekniska och industriella parten. De avslutar med 

bedömningen att KC-390-programmet kommer att bli framgångsrikt.
20

 

                                                 
19

 Ivošević, Juica et al., Comparative interior noise measurements in a large transport aircraft - Turboprops vs. 

turbofans, University of Zagreb, Faculty of transport and traffic sciences, 2012 
20

 Henrique, José & Damiani, Sousa, New products and it´s impacts in a firm´s strategic scope: The case of 

Embraer and the new KC-390 cargo airplane, Institute of Aeronautical technology - ITA, Brazil, 2011 
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Försvarsmakten har skjutit på att fatta beslut angående en ersättare till TP 84. Det finns en 

hemligstämplad utredning om C-130J som gjordes 2013.
21

 Då detta är en öppen uppsats 

kommer inte det materialet att presenteras. I samband med att Embraer besökte Sverige och 

Luftstridsskolan (LSS) 2017 med ett KC-390-flygplan gjorde Hans Tillander vid förbands- 

och funktionsansvarig transport- och specialflyg på Försvarets materielverk (FMV) en 

bedömning av flygplanet som mynnade ut i en kort rapport. Rapporten basers på intervjuer 

med besättning och personal från Embraer samt rundvisning av flygplanet.
22

 Rapporten som 

gjordes är enligt Tillander den enda som utförts officiellt av någon svensk myndighet. 

Rapporten grundar sig på intervjuer av anställda på Embraer och besättning samt på 

rundvisningen av flygplanet. Försvarsmakten har inte gjort någon utredning med jämförande 

karaktär angående båda systemen.
23

 Tillander sammanfattar rapporten med att utifrån 

begränsad kunskap om KC-390, bedöms flygplanet vara en bra ersättare till TP 84. Därtill 

måste eventuella barnsjukdomar vara åtgärdare utan att påverka flygplanets förväntade 

operativa effekt.
24

 

Vid Försvarshögskolan (FHS) i Stockholm finns två tidigare uppsatser som avhandlar 

Svenska transportflygplan. Johan Adamsson skriver om Det taktiska transportflyget - En 

kritisk resurs för det användbara försvaret vid nationella insatser? Adamssons slutsatser är 

att det taktiska transportflyget inte är en kritisk resurs i nationella insatser. Däremot är det en 

viktig resurs för Försvarsmaktens förmåga att lösa uppgifter.
25

 Hampus Nilsson skriver om 

Transportflyget internationellt - Stämmer ambitionerna överens med praktiken? Nilsson 

kommer fram till slutsatsen att Försvarsmaktens TP 84 börjar bli gamla samt att 

serviceintervallerna ökar och tillgängligheten minskar. Detta gör att Försvarsmakten och 

regeringen måste fatta beslut om att nyanskaffa eller livstidsförlänga nuvarande system för att 

säkerställa att ambitionsnivån och verkligheten ska stämma överens.
26

 Båda dessa uppsatser 

                                                 
21

 Tillander, Hans, Förbands- och funktionsledare, system och produktionsledning, flygförband, Försvarets 

materielverk, 50 %, Utvecklingsofficer vid funktionsutvecklingsenheten, Försvarsmaktens tekniska skola 50 %, 

telefonintervju av David Hugo, 2018 
22

 Tillander, Hans, Sammanfattning KC-390 vid Uppsala flygplats 20170613 (internt arbetspapper), Förbands- 

och funktionsledare, system och produktionsledning, flygförband, Försvarets materielverk, 2017 
23

 Tillander, Hans, Förbands- och funktionsledare, system och produktionsledning, flygförband, Försvarets 

materielverk, 50 %, Utvecklingsofficer vid funktionsutvecklingsenheten, Försvarsmaktens tekniska skola 50 %, 

skriftlig intervju av David Hugo, 2018 
24

 Tillander, Sammanfattning KC-390 vid Uppsala flygplats 20170613, 2017 
25

 Adamsson, John, Det taktiska transportflyget - En kritisk resurs för det användbara försvaret vid nationella 

insatser?, C-uppsats, Försvarshögskolan, Stockholm, 2011 
26

 Nilsson, Hampus, Transportflyget internationellt - Stämmer ambitionerna överens med praktiken?, C-uppsats, 

Försvarshögskolan, Stockholm, 2013 
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avhandlades under en tid då Försvarsmaktens fokusområde låg på internationella insatser. De 

visar att transportflyget är en viktig resurs för Försvarsmakten. Det går också se att TP 84 

började bli gamla redan i början på 2010-talet. Vilket visar att behovet av en ersättare har 

funnits under en längre tid utan att någon utredning kring en ersättare har diskuterats 

offentligt. 
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2. Teori och litteratur 

2.1 Teori 

Den teori som ligger till grund för arbetet är Anderson et al. koncept för militär nytta då teorin 

lämpar sig för att studera teknik inom ramen för militära operationer samt lämpar sig för att 

studera två olika system för att komma fram till vilket av systemen som ger mest militär 

nytta.
27

 Militär nytta i ämnet militärteknik handlar om relationen mellan teknik, taktik och 

operationer samt teknikens möjligheter och begränsningar. Militärtekniken behandlar teknik 

som är specifik för militära operationer.
28

 Militär verksamhet kräver mängder av tekniska 

system. Systemen sägs ha militär nytta om de bidrar till att målen för en militär insats uppnås 

till en låg kostnad. Kostnadsbegreppet innefattar inte bara ekonomiska ting utan även sparade 

liv eller politiska risker.
29

  

2.1.1 Militär nytta 

Militär nytta delas in i tre olika nivåer (se figur 1). Samtliga faktorer i indikator- och den 

andra nivån bildar tillsamman ett mått av den militära nyttan. Samtliga faktorer är viktiga för 

att mäta den militära nyttan. Den andra nivån består av tre faktorer, militär effektivitet, miltär 

lämplighet samt ekonomisk överkomlighet. Faktorerna kan inte bytas ut eftersom teorin 

menar att om en militär aktör ska få militär nytta av ett system så måste systemet vara 

effektivt, lämpligt samt ekonomiskt överkomligt för aktören i en given kontext. I andra nivån 

avhandlas effektivitet, lämplighet och ekonomisk överkomlighet. Effektivitet uppnås genom 

att leverera ett önskat resultat inom önskad tid och med de risker det innebär att använda 

systemet. Systemets lämplighet innebär hur systemet kan placeras i den militära 

organisationen med hänsyn till integrering med andra system. Ekonomisk överkomlighet 

mäter hur mycket den militära organisationen vill betala för systemet med hänsyn till 

livscykelkostnaden.
30

 

EoI (element of interest) är ett system som mäts mot ett antal faktorer som exempelvis 

utbildning av personal och logistisk stöd.
31

 I detta fall är EoI systemen C-130J och KC-390.  

                                                 
27

 Andersson, Kent et al., Military Utility: A proposed concept to support decision-making, Technology in 

society, nr 43, 2015 
28

 Axberg, Stefan, Lärobok i militärteknik Vol. 9, Teori och metod, 1. uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 

2013, s. 9   
29

 Ibid. s. 16 
30

 Andersson et al., 2015 
31

 Ibid. 
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Figur 1. Koncept för militär nytta presenterat i ett Goertz-diagram..32 

Den militära nyttan kommer att användas i jämförelsen mellan flygplanen. De faktorer som 

kommer att behandlas är military effectiveness (effekt) och military suitability (lämplighet). 

Eftersom de ekonomiska aspekterna har avgränsats bort, kommer inte affordability 

(ekonomisk överkomlighet) att behandlas. Systemens livscykelkostnader antas av författaren 

som likvärdiga, vilket gör att det går att se vilket system som här mesta militärnytta.  För att 

mäta den militära nytta hos systemen kommer förmågan att leverera effekt samt dess 

lämplighet att mätas. 

För att tydliggöra detta kommer ett exempel på militär nytta avseende JAS 39 Gripen och F-

117 Nighthawk. F-117 Nighthawk är ett långsamt stealthflygplan med dålig 

manövreringsförmåga och med liten lastkapacitet men med en väldigt liten sannolikhet att 

upptäckas av fientlig radar. Flygplanet hade en nyckelroll under första Irakkriget 1991 då det 

användes för att slå ut det irakiska luftvärnet. Med luftvärnet undanröjt kunde mer effektiva 

attackflygplan sättas in för att fortsätta markmålsbekämpningen. Den militära nyttan med F-

                                                 
32

 Andersson et al., 2015 



Militärhögskolan Karlberg Sida 14 av 51 

OP-T 15-18 

David Hugo 

 

 

 

117 var i den specifika situationen extremt bra kontra om uppgiften hade varit 

luftförsvarsoperationer. Jämför detta exempel mot JAS 39 Gripen som är konstruerat för att 

på ett balanserat sätt klara av uppgifter inom luftförsvars-, markmåls-, och 

spaningsoperationer. Radarmålarean är liten men inte lika liten som hos F-117 men till 

skillnad från F-117 är Gripen utformat för överljudsfart och kraftiga manövrar. På grund av 

dessa egenskaper anses Gripen har större nytta över ett bredare spektrum av uppgifter även 

om F-117 har mycket större effekt vid just markmålsoperationer (se figur 2).
33

 

 

Figur 2. Militär nytta, exempel med JAS 39 Gripen och F-117 Nighthawk34 

2.2 Litteratur 

2.2.1 Försvarsmaktens styrande dokument om transportflygplan 

Transporter är en förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna genomföra någon form av 

verksamhet. Ledning, vidmakthållande och utveckling av transportverksamheten genomförs 

på ett sätt så att transportkostnaderna kan identifieras samt att kostnadseffektivitet uppnås.
35

 

Försvarsmaktens transporter omfattar förbandstransporter, förnödenhetstransporter, 

personaltransporter, sjuktransporter samt transport av döda.
36

 Transporterna genomförs som 

strategiska, operativa och taktiska transporter. Strategisk transport genomförs som en 

                                                 
33

 Axberg, 2013, s. 14 
34

 Ibid. s. 15 
35

 Handbok Försvarsmaktens transporter - grunder, 2006 års utgåva, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 11 
36

 Ibid. s. 15 
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förflyttning till och/eller från Sverige samt mellan internationella insatsområden som leds av 

nationell eller internationell chef. Operativa transporter är förflyttningar inom Sverige och 

leds av nationell operativ chef.
37

 Taktiska transporter avser transport inom avgränsade delar 

av operationsområdet. I Sverige används främst TP 84 för operativ flygtransport. Taktiska 

transporter kan ske över motståndarens terräng och transportföretaget måste då använda 

taktiskt uppträdande i kombination med skydd av jaktflyg och/eller luftvärn.
38

 Taktiska 

transporter leds av taktisk chef.
39

  

Flygtransporter är lämpligt vid transport av personal, rekognoserings- och förtrupp, delar av 

viktiga förband samt längre sjuktransporter.
40

 Flygtransport är också lämpligt vid behov av 

snabba förflyttningar av prioriterade förband samt speciella laster över större avstånd. 

Fördelen med flygtransporter är den snabba transporttiden. Nackdelarna är begränsningar av 

lastens volym och vikt, behov av infrastruktur, sårbarhet i ett krisområde från mark till luft 

samt förhållandevis höga transportkostnader.
41

 Flygplan är extremt teknikberoende, vilket 

kräver att dels personalen måste vara rätt utbildad och dels är svår att ersätta på kort tid. 

Beroendet av tekniken kan ge begränsningar i numerär och tillgänglighet. Begränsningar i 

uthållighet kan kompenseras med användandet av lufttankning.
42

 

Svenska transportflygplan ingår i flygstridskrafterna och är indelade i krigsförband i 

insatsorganisationen. Flygstridskrafterna bidrar med luftburen försörjning samt ökar 

rörligheten för andra stridskrafter.
43

 I flygtransport ingår taktiska uppgifter som luftburen 

transport och lufttankning. Luftburen transport möjliggör förflyttning av personal och materiel 

genom strategisk-, operativ-, och taktisk flygtransport. Förmågan lufttransport är central då 

den i många fall är det enda sättet att föra fram resurser till otillgängliga platser i rätt tid.  

Transportflygförbanden inriktas nationellt mot att säkerställa förmåga till luftoperationer där 

hög uthållighet eftersträvas samt för att säkerställa bas- och luftvärnsförbandens taktiska 

rörlighet. Förbanden har hög beredskap för stöd till specialförbandsoperationer, 

sjukvårdstransporter samt för att bistå vid eventuella katastrofer, både nationellt och 

                                                 
37

 Handbok Försvarsmaktens transporter - grunder, 2006, s. 15 
38

 Taktik för luftoperationer: reglemente, Försvarsmakten, Stockholm, 2017, s. 72-74 
39

 Handbok Försvarsmaktens transporter - grunder, 2006, s. 15 
40

 Ibid. s. 17 
41

 Handbok Försvarsmaktens transporter - flyg och helikopter, 2006 års utgåva, Försvarsmakten, Stockholm, 

2006, s. 7 
42

 Taktik för luftoperationer: reglemente, 2017, s. 17 
43

 Ibid. s. 14-15 
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internationellt.
44

 Uppgiften lufttransport löses normalt genom transport till och från fasta 

flygplatser och tillfälliga landningsplatser eller genom fallskärmsfällning av trupp och 

materiel. Den taktiska transportflygresursen utnyttjas även för MEDEVAC (medical 

evacuation) och CASEVAC (casualty evacuation).
45

 Lufttankning syftar till att öka förmågan 

hos egna flygstridskrafter genom att öka räckvidd, aktionstid och möjlig vapenlast. 

Lufttankning medger att flygstridskrafterna kan verka över ett större område under en längre 

tid. Dock kräver detta en skyddad zon som i en fientlig miljö bevakas av jaktflyg i en defensiv 

luftförsvarsoperation. Lufttankningsflygplan är en prioriterad resurs och ska skyddas genom 

taktiskt lämpligt uppträdande och luftförsvar.
46
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3. Metod 

Arbetet kommer att genomföras med en komparativ jämförelse av de militära 

transportflygplanen C-130J och KC-390. Detta kommer att genomföras med kvalitativa 

dokumentstudier för att hitta tidigare forskning och erfarenheter av systemen. Det kommer att 

jämföras med styrande dokument så som handböcker och reglemente. Intervjuer har också 

förts med expertpersoner som arbetar med transportflygplan inom Försvarsmakten. Metoden 

bygger på att utifrån dagens system TP 84 välja ett av alternativen av C-130J och KC-390 

genom en komparativ jämförelse mellan systemen (se figur 3). 

 

Figur 3. Metod för jämförelse 

För att se hur respektive flygplan kommer att stå sig i en svensk kontext kommer C-130J och 

KC-390 att kopplas mot ett fiktivt scenario där de kan tänkas operera i en konfliktzon. I 

Scenariot kommer också C-130J och KC-390 jämföras mot TP 84 för att se skillnader i 

systemen. Scenariot är till för att sätta in respektive system i en svensk kontext och bedöma 

den militära nyttan efter den. Scenariot bygger på ett troligt händelseförlopp och är uppbyggt 

som ett generellt scenario utan att gå in på detaljer kring motståndaren och egna förband. 

Också platserna som nämns i scenariot är generella, vilket innebär att det inte avhandlas några 

specifika platser. Detta kommer att genomföras av en systemanalys som bygger på fakta från 
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undersökningen. Utifrån scenariot och händelseförloppen går det att se hur flygplanen 

teoretiskt sätt kan agera med respektive system och förmågor. Scenariot används senare i en 

systemanalys för att förenkla för läsaren hur de båda flygplanen står sig jämfört mot varandra.  

3.1 Dokumentstudie 

Huvuddelen av den insamlade empirin kommer från dokumentstudier. Den information som 

presenteras används som belägg för den presenterade fakta.
47

 Majoriteten av de dokument 

som presenteras kommer från internet, och webbplatserna hanteras som vilket annat 

dokument som helst.
48

 Svårigheten med internetbaserade källor är äktheten, där faktorer som 

webbplatsens auktoritet, trovärdighet, uppdatering samt popularitet måste tas med.
49

 Läsaren 

bör ha i åtanke att tillverkarnas hemsidor bara presenterar information som är fördelaktigt för 

det egna systemet och lyfter inte fram några nackdelar eller svagheter. Författaren har därför 

valt flygplanstillverkarnas officiella hemsidor som primärkällor och jämfört med annat skrivet 

material. Fördelarna med dokumentstudien är att dokumenten innehåller en stor mängd 

information som också kan kontrolleras av andra. Nackdelarna är källkritiken i dokumentet 

samt att texten kan bygga på sekundärdata som producerats för andra ändamål. Hänsyn måste 

också tas till ursprungsförfattares egna tolkningar av ursprungstexten.
50

 

3.2 Intervjustudie 

Intervjuerna har skett i form av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att den intervjuade 

tillåts utveckla sina idéer och tala mer fritt om ämnet och frågorna som tas upp. Det innebär 

också att författaren kan utveckla och ändra frågorna under arbetets gång.
51

 Intervjuerna har 

skett som skriftliga personliga intervjuer där ett intervjuunderlag har skickats ut per e-post till 

sakkunniga personer, detta för att underlätta datainsamlingen. För att komplettera och för att 

ställa följdfrågor har en telefonintervju genomförts. Nackdelen med att intervjua utan visuell 

kontakt kan var att bedöma identiteten på den intervjuade eller äktheten i svaren.
52

 Författaren 

bedömer personerna och svaren som äkta då e-postkonversationerna skett från 

Försvarsmaktens egna e-postadresser. Fördelen med en intervjustudie är att författaren får 

viktiga insikter i ämnet från personer som är experter på området samt att frågorna kan följas 

                                                 
47

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

3., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 319 
48

 Ibid. s. 323 
49

 Ibid. s. 328 
50

 Ibid. s, 338-339 
51

 Ibid. s. 266-267  
52

 Ibid. s. 283 
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upp. Nackdelen är att intervjupersonernas personliga åsikter, snarare än fakta kan 

presenteras.
53

 Samtliga intervjupersoner har gett författaren tillstånd att publicera relevanta 

uppgifter om sig själva. Personer som har intervjuats är: 

 Torbjörn Svensson, major, chef taktikutveckling transport- och specialflyg på 

Luftstridsskolan. Svensson har flugit TP 84 sedan 2006 och har 1000 flygtimmar med 

systemet, vilket är relativt lite. Svensson har inte genomgått den taktiska utbildning för 

att kunna ingå i insatsbesättning varpå inga internationella insatser som besättning har 

gjorts. 

 Hans Tillander, överstlöjtnant, anställd vid Försvarsmakten som utvecklingsofficer vid 

funktionsutvecklingsenheten vid Försvarsmaktens tekniska skola men är utlånad 50 % 

till (FMV) som förbands- och funktionsledare vid system och produktionsledning 

flygförband. Mellan 2001 och 2007 var Tillander styrman på TP 84, teknisk chef samt 

ställföreträdande chef transport- och specialflygenheten. Tillander är inte utbildad 

taktiskt på TP 84 varpå han inte har varit på internationella insatser som 

besättningsman. Däremot har han varit delaktig i ett flertal missioner utifrån ett 

chefperspektiv, främst i skedena förberedelser och efterberedelser. Tillander har 

arbetat på FMV med frågor rörande TP 84 sedan 2015. 

För mindre upplysningar och sakfrågor har också ett antal övriga personer med rätt kompetens 

intervjuats via e-post. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Denscombe, 2016, s. 287-289 
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4. Empiri 

4.1 Införande av nytt system 

Torbjörn Svensson bedömer att det inte kommer bli en utökning av transportflygflottan rent 

numerärt vid nyanskaffning. Dock kommer både modifiering och senare kanske 

nyanskaffning ge ökade förmågor, bland annat utökad mörkerförmåga samt förbättrade 

navigeringssystem. På grund av det förbättrade navigeringssystemet kan det också ge 

förbättrade förmågor vid exempelvis TLZ-operationer (Tactical Landing Zone). 

Försvarsmakten avser genomföra en modifiering av nuvarande flotta för att primärt öka 

tillgängligheten på sina flygplan. Att kunna verka enligt civila luftrumskrav för att öka 

förmågan och taktiska krav kommer därefter. Bedömningarna är att då flygplanen är gamla 

kommer tillgänglighetsproblematik uppstå i system som inte omfattas av modifiering samt 

strukturella problem. När och hur omfattande detta kommer att bli får framtiden utvisa. 

Angående ersättaren till TP 84 finns idag ännu ingen kravspecifikation med avseende på nästa 

transportflygplan. Det finns behov att grundligt behovsinventera Försvarsmaktens 

transportflygbehov avseende numerär och förmågor. Svensson tror också att nästa 

transportflygplan blir antingen C-130J eller KC-390. Båda typerna tillgodoser Sveriges behov 

avseende flygplanens förmågor. Livstidsförlängningen av nuvarande flotta skall ha en 

livslängd till minst 2030 och det innebär att både C-130J och KC-390 kommer vara aktuella 

vid denna tidpunkt.
54

 Hans Tillander påstår att ur ett totalperspektiv är det inte så enkelt att 

byta system eftersom ett systemskifte innefattar vidmakthållandefrågor samt personella frågor 

som till exempel utbildning. Försvarsmakten bör påbörja ett metodiskt arbete som med 

utgångspunkt i en analys av identifierade dimensionerande krav på den militära taktiska 

transportflygförmågan successivt leder fram till en förordad lösning som slutligen realiseras. 

Slutsatsen är således att metodik bör gå före snabbhet så att rätt lösning kan realiseras i 

framtiden.
55
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4.2 TP 84 Lockheed Martin C-130H Hercules 

Lockheed Martin C-130 Hercules gjorde sin första flygning 1954, varpå H-versionen 

introducerades 1965.
56

 Försvarsmakten har idag sex stycken TP 84 av modellen C-130H, 

varav den äldsta köptes in 1965, vilket gör flygplanet till Europas äldsta Herkulesplan i bruk. 

Flygplanet utvecklades för att kunna starta och landa från korta och tillfälliga landningsbanor, 

vilket har visat sig nödvändigt under Sveriges insats i Afghanistan.
57

 TP 84 kommer att 

modifieras så att systemet kan vara i tjänst fram till minst 2030.
58

 Beslut om anskaffning av 

nytt transportflyg måste tas innan 2030.
59

 

Framtida tekniska system kommer generellt att ha bättre tillgänglighet än äldre system, dels 

på grund av teknikutvecklingen och dels på grund av att kostnadsutvecklingen kommer att 

vara drivande för utvecklingen av alternativa organisatoriska och verksamhetsmässiga 

lösningar. Nackdelen med att vidmakthålla och modifiera äldre tekniska system är att det 

försvårar anpassningen till den tekniska utvecklingen som ständigt pågår. Det är till exempel 

aldrig försvarbart ekonomiskt att byta motorer på TP 84. Om en total anpassning till den 

tekniska utvecklingen är ett kriterium för den avsedda förmågan så är nog den enda lösningen 

att köpa nytt vid jämna tillfällen.
60

  

Besättningen består av 6 personer, två förare, en navigatör, en färdmekaniker och två 

lastmästare.
61

 För att ge piloterna bättre uppsikt vid start och landningar från provisoriska 

landningsbanor är cockpit utrustat med 23 fönster i olika vinklar. Vingarna är monterade högt 

på flygplanskroppen för att öka avståndet till marken för att minska slitage på motorer.
62

 

Flygplanet är utrustat med varnings- och motmedelssystem (VMS).
63

 Flygplanet används för 

operativ och taktisk lufttransport, lufttankningsplattform samt transport av särskild personal. 

Uppgifterna löses normalt från ordinarie flygplatser men också från tillfälliga landningsbanor 

eller genom fallskärmsfällning av trupp eller materiel. TP 84 används också civilt inom ramen 

för stöd till samhället som stödjande plattform för MSB (myndigheten för samhällsskydd och 
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 Locheed Martin, "Hercules history", Tillgänglig: https://www.lockheedmartin.com/en-

us/products/c130/history.html, (hämtad 2018-04-23) 
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58
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 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov, 2018, s. 145-146 
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63

 Avrosys, "TP 84 - Lockheed Martin C-130H Hercules (1965- )", Tillgänglig: 
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beredskap).
64

 Försvarsmaktens sex TP 84:or har idag en tillgänglighet på maximalt 60-70%. 

Det är en alldeles för liten numerär för att hantera alla de behov som kommer att finnas vid en 

kris eller ett krig. Om Försvarsmakten får genomföra uppgraderingen av nuvarande flotta 

kommer flygplanen att få ytterligare förmågor, framförallt en riktig mörkerförmåga. 

Tillgängligheten bör också bli något bättre, men uppgraderingen gör inget åt att flygplanen 

börjar bli gamla och systemen går sönder.
65

 2017 installerades svarta lådor i samtliga TP 

84:or. Eftersom instrumenten i flygplanen är analoga så kan inte moderna svarta lådor 

uppfatta signalerna så därför tillförse kameror för att filma vitala instrument.
66

 

Flygplanen har under de senaste åren drabbats av ett antal felutfall.
67

 Under 2012 flög en av 

Försvarsmaktens modernaste TP 84:a (inköpt 1981) uppdrag i Afghanistan inom ramen för 

Försvarsmaktens insats i landet. Flygplanet loggade endast två tredjedelar av antalet 

flygtimmar mot föregående år. Det berodde på ett antal felutfall som inte hade inträffat 

tidigare. Gamla system tenderar till att bli dyra att hålla vid liv ju äldre de blir. Tillslut är det 

billigare att köpa in ett helt nytt system.
68

 2018, under Försvarsmaktens insats i Mali har TP 

84 stött på problem. Flygplanet som opererade i Mali stötte på en del ovanliga problem, med 

hjälp hemifrån Sverige samt tekniker som jobbade nästa dygnet runt lyckades de avhjälpa 

felutfallen på flygplanet.
69

 Efter ett planerat flygplansbyte drabbades det nyanlända flygplanet 

under av ett större felutfall under sitt första uppdrag. Felet bedömdes så pass alvarligt att 

flygplanet fick repareras tillfälligt för att kunna flyga till Sverige för en större reparation.
70
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Längd 29,79 m 

Höjd 11,84 m 

Vingspann  40,41 m 

Maxlast 19,4 ton 

Bränsle i vingarna 36,6 ton 

Max startvikt 69,8 ton 

Maxhastighet 589 km/h 

Högsta flyghöjd 7080 m 

Max flygavstånd (19,4 ton) 1940 km 

Startsträck (maxlast) 1100 m 

Startsträck (lätt flygplan) 800 m 

Besättning 6 (2 förare, 1 navigatör, 1 färdmekaniker, 2 lastmästare) 
 

Figur 4. Data TP 84 C-130H Hercules.71 72 

 
 

Figur 5. TP 84 Lockheed Martin C-130H Hercules73 
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4.2.1 Motorer 

TP 84 har fyra Allison T56-A-15 turbopropmotorer med fyrbladiga fyrkantiga Hamilton-

Standard-propellrar. Motorerna levererar en effekt på vardera 3424 kW, vilket blir en total 

effekt på 13796 kW. Bränslet förvaras i sex tankar i vingarna samt två extratankar, en under 

varje vinge som gen en total bränslemängd på 36,6 ton.
74

 

4.2.2 Lastkapacitet 

Längd (golv) 12,31 m 

Längd (ramp) 3,12 m 

Höjd (minsta) 2,74 m 

Brädd 3,02 m 

Volym 127,4 m
3
 

  

88 soldater 

64 fallskärmsjägare 

6 palleter 

74 bårar och 2 

sjukvårdspersonal 
 

Figur 6. Lastkapacitet C-130H Hercules.75 

4.3 Lockheed Martin C-130J Super Hercules 

Lockheed Martin C-130J Super Hercules är ett robust och beprövat transportflygplan.
76

 

Flygplanet flög första gången 1996.
77

 C-130J bygger på en utveckling av det beprövade 

systemet C-130 men med ny teknik. Sedan den första C-130 utvecklades 1956 har Lockheed 

Martin förbundit sig att kontinuerligt förbättra och underhålla systemen. Detta gör att 

systemen och reservdelar blir lättare att underhålla och billigare att använda för C-130J än för 

tidigare versioner.
78

 Över 330 flygplan har sålts eller är under leverans till 16 nationer,
79

 bland 

annat till Danmark och Norge.
80

 Detta möjliggör att produktionen blir robust samt att 

flygplanens produktion är förutsägbar.
81

 Med samtliga versioner av C-130 Hercules har över 
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2500 flygplan levererats till 68 nationer världen över.
82

 Inköpspriset för C-130J är cirka 60 

miljoner U.S. dollar (beräknat på 2014 års valuta) per flygplan.
83

 

C-130J opererar regelbundet i olika konfliktnivåer världen över och är ofta det första 

flygplanet som landar på improviserade landningsbanor innan någon annan transport för att ge 

humanitär hjälp vid naturkatastrofer. Systemet har mer än 1,2 miljoner loggade flygtimmar 

vid krigszoner, specialförbandsoperationer och vid humanitära katastrofer, men också vid 

uppdrag som lufttankning, brandbekämpning samt search and rescue (SAR). Flygplanet har 

visat sig vara pålitligt och effektivt i krigszoner som Irak och Afghanistan. Mycket av 

flygplanets funktioner kan spåras tillbaka till originalet C-130A som utformades för att 

taktiskt förse amerikanska trupper vid fronten med förnödenheter.
84

 C-130J (inkluderat C-

130J-30, en C-130J med cirka 5 meter längre flygkropp) har slagit 54 världsrekord för 

stigning, hastighet, distans och höjd för transportflygplan.
85

 

Flygplanet är utvecklat med flexibilitet i åtanke och har en unik blandning av smidighet och 

prestanda för att genomföra uppdrag när och var som helst.
86

 C-130J innehåller den senaste 

tekniken (2018) vilket minskar arbets- och underhållskostnaderna jämfört med tidigare 

versioner av C-130.
87

 Systemet är utrustat med ett datoriserat uppföljningssystem för att 

förenkla felsökning,
88

 och enligt U.S. Air Force är C-130J mycket mer driftsäker än tidigare 

modeller.
89

 Flygplanet manövreras av två piloter som har tillgång till fyra multifunktionella 

LCD-skärmar, två head up displayer (HUD) samt elektrisk avläsare av navigationssystemet. 

Cockpit är interoperabelt med U.S. Air Force night vision imaging system, 

visualiseringssystem för mörkerflygning (NVIS). Flygplanets datasystem erbjuder dubbel 

redundans av systemet inkluderat ett system som övervakar och registrerar dess status. 

Flygplanet kan utrustas med ballistisk skydd mot eldhandvapen på ett flertal ställen, bland 

annat i cockpit, lastmästarens station samt vid bakre fallskärmsdörrarna. För att skydda 

                                                 
82

 Locheed Martin, "C-130J Super Hercules", https://www.lockheedmartin.com/us/products/c130.html 
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https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed/data/aero/documents/c130brochure/C130JPocketGuide.

pdf 
86

 Locheed Martin, "C-130J Super Hercules", https://www.lockheedmartin.com/us/products/c130.html 
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bränsletankarna är tankarna försedda med ett självläkande skum som täpper igen eventuella 

hål i tanken. För att skydda flygplanet mot fientliga lufthot är C-130J utrustat med VMS 

innehållande robotvarnare, radarvarnare samt facklor och remsor.
90

 Flygplanet har en 

Northrop Grumman MODAR 4000-färgers väder- och navigationsradar monterad i nosen. 

2008 meddelade Lockheed Martin att i den nya baslinjekonfigurationen för C-130J skulle 

ingå digital globala kartenheter, en bärbar uppdragsdisplay samt ett GPS-bundet 

landningssystem.
91

 

Besättningen består av tre personer, två piloter och en lastmästare, till skillnad från tidigare 

versioner som bestod av fem besättningsmedlemmar (navigatören och färdmekanikern har 

tagits bort).
92

 I C-130J finns det ingen taktisk systemofficer som sköter navigationen och 

motmedelssystemet.
93

 Detta på grund av att flygplanet har utrustats med avancerade 

datorprogram.
94

 Nationer som flyger C-130J saknar den befattningen i konfliktområden med 

lufthot, exempelvis i Afghanistan. Det är en fråga om den ekonomiska vinsten med att minska 

besättningen kontra risken att bli nedskjuten.
95

 Däremot så kommer sannolikt kravet på 

flygbaserna att höjas eftersom det inte flyger med någon tekniker i flygplanet.
96

 

Även om C-130J är nyare än TP 84 och mer driftsäker betyder det inte att systemet är felfritt. 

Fredrik Gustavsson, chefssystemingenjör på materielsystemkontor flyg (2013) påstår att 

komplicerade maskiner som flygplan kommer att drabbas av felutfall. Gustavsson är inte 

säker på att felutfallen kommer att minska. Vid nyanskaffning av ett system så byts de gamla 

felutfallen ut mot nya. Besättning och tekniker på TP 84 har mött norska och danska kollegor 

som flyger C-130J och de har berättat om en hel del felutfall även på den nya versionen.
97

  

Generellt sett ser Torbjörn Svensson inga problem med ett införande av C-130J, så länge alla 

inblandade ges rätt förutsättningar och att alla nödvändiga stödsystem också anskaffas. Om en 

rimlig tidsplan för ombeväpning finns ser han inga direkta problem.
98

 Hans Tillander anser att 

C-130J är det alternativ till TP 84 som är enklast att föra in i Försvarsmakten, i alla fall ur ett 
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operativt perspektiv. En del i detta är att de existerande lastanvisningarna för TP 84 i hög 

omfattning är direkt överförbara till C-130J.
99

 

Längd 29,79 m 

Höjd 11,84 m 

Vingspann  40,41 m 

Maxlast 19,1 ton 

Bränsle i vingarna 19,8 ton 

Max startvikt 74,4 ton 

Maxhastighet 720 km/h 

Högsta flyghöjd 8620 m 

Max flygavstånd (19,1 ton) 3330 km 

Max flygavstånd (15,9 ton) 2960 km 

Max flygavstånd (extratank) 3330 km 

Startsträcka (19,1 ton) 950 m 

Normal landningssträcka (13,2 ton) 910 m 

Besättning 2 piloter, 1 lastmästare 
 

Figur 7. Data C-130J Super Hercules.100 101 102 

 

Figur 8. Lockheed Martin C-130J Super Hercules.103 

                                                 
99

 Tillander, skriftlig intervju, 2018 
100

 Military periscope, "C-130J Super Hercules", 2014 
101

 Locheed Martin, "C-130J Super Hercules", https://www.lockheedmartin.com/us/products/c130/c-130j-

variants/c-130j-super-hercules.html 
102

 C-130J Super Hercules, pocket guide, Lockheed Martin, s. 29 
103

 Locheed Martin, "C-130J Super Hercules", https://www.lockheedmartin.com/us/products/c130/c-130j-

variants/c-130j-super-hercules.html 



Militärhögskolan Karlberg Sida 28 av 51 

OP-T 15-18 

David Hugo 

 

 

 

4.3.1 Motorer 

C-130J har fyra turbopropmotorer Rolls-Royce AE2100D3 med sexbladiga 

kompositpropellrar GE Aviation Systems R391. Motorerna levererar en effekt på vardera 

3425kW. vilket blir en total effekt på 13700 kW.
104

 Detta generera 24 procent mer dragkraft 

med 17 procent högre bränsleeffektivitet jämfört med tidigare C-130-versioner.
105

 Motorerna 

är utrustade med FADEC (full-authority digital electronic control) samt ett ATCS (automatic 

thrust control system) som optimerar balansen mellan motorerna. Detta för att optimera 

flygningen och prestanda på korta flygfält. Flygplanet kan ha en maximal bränslemängd på 

20,82 ton och ytterligare 8,48 ton bränsle i extratankar under vingarna.
106

 

4.3.2 Lastkapacitet 

Lastutrymmet kan utrustas med ett enhanced cargo-handling system (ECHS) som består av en 

datoriserad laststation för lastmästaren. Detta underlättar vid fällande av last i luften då 

lastmästaren inte behöver vara i risk (att stå fysiskt nära lasten vid fällning) för att lossa 

lasten. Under golvet finns en vinsch för att underlätta omlastningen i lastutrymmet. Med hjälp 

av dessa system reduceras tiden för omlastning med 50 procent enligt U.S. Air Force. Golvet 

går enkelt att anpassa för rullgolv eller platt golv.
107

 

Längd (golv) 13,31 m 

Längd (ramp) 3,12 m 

Höjd (minsta) 2,74 m 

Bredd 3,02 m 

Volym 171 m
3
 

 92 soldater 

64 fallskärmsjägare 

6 palleter 

74 bårar 
 

 Figur 9. Lastkapacitet C-130J Super Hercules.108 109 
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4.4 Embraer KC-390 

Brasilianska Embraer är en av världens största flygplanstillverkare med över 4000 levererade 

flygplan i mer än 60 olika länder varav militära flyg till över 20 försvarsmakter världen över. 

KC-390 har utvecklats tillsammans med Brasiliens flygvapen som är Embraers viktigaste 

strategiska partner sedan företaget grundades 1969. Utvecklingen av KC-390 började 2006 

med studier om ett nytt militärt medeltungt alternativ till Lockheed Martins C-130J Super 

Hercules. Embraer uppskattar att 700 militära transportflygplan världen över behöver bytas ut 

inom 10 år,
110

 vilket de räknar att ersätta med KC-390.
111

 Embraer är ett etablerat företag och 

bedöms att genomföra KC-390-programmet framgångsrikt. De förutser att KC-390 kommer 

att sätta en ny standard för militära medeltunga transportflygplan.
112

 Embraers erfarenhet av 

att utveckla flygplan anses som ett gott tecken avseende de flygoperativa och 

vidmakthållsrelaterade lösningarna.
113

 Den första KC-390 kommer att levereras till 

Brasilianska flygvapnet under första halvåret 2018.
114

 Brasilien har beställt 28 stycken KC-

390. Övriga länder med avsiktsförklaring att köpa ytterligare 32 flygplan är Argentina, Chile, 

Colombia och Portugal.
115

 Flygplanet har marknadens lägsta livscykelkostnad. Kostnaden per 

flygplan beräknas till cirka 50 miljoner U.S. dollar (beräknat på 2011 års valuta).
116

 KC-390 

är ett nytt system med ett förmodat antal barnsjukdomar. Om Sverige väljer detta flygplan att 

ersätta nuvarande flotta, hoppas Svensson att det inte sker inom de närmaste 6-7 åren. Efter 

denna tid är de flesta problem åtgärdade och flygplanet har varit i drift i kanske 5 år, vilket 

gör att systemet har uppnått en viss tillfredställande mognadsgrad.
117

 

KC-390 är ett tvåmotorigt turbofläktflygplan designat med en hög nivå för operativ 

produktivitet.
118

 Flygplanet är byggt som ett luftburet lastutrymme som är enkelt att operera 

från enligt civila och militära operativa regelverk och krav, samt enkelt att vidmakthålla.
119
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Med en marschhastighet på 870 km/h kommer flygplanet fram fortare än konkurrerande 

turbopropflygplan.
120

  

Flygplanet är utvecklat enligt stränga krav med en robust konstruktion som tål operationer 

från improviserade och skadade landningsbanor. KC-390 klarar av att starta och landa från 

oförberedda flygfält som är klassade MIL-A-008866B och för mjuka fält klassade CBR 4.
121

 

Detta på grund av starka motorer, ett elektriskt styrsystem, robusta landställ, 

höglyftsanordningar (fram- och bakkantsklaffar) samt luftbromsar. Tillander bedömer därför 

flygplanets förmåga att utföra specialoperationer inklusive start och landning från stränder 

eller grusbanor som god.
122

 Flygplanet är byggt för att klara av att operera i all sort miljö som 

fuktig regnskog, varm öken och subarktiskt klimat.
123

 

KC-390 är utrustat fly-by-wire-system för att öka systemet flygegenskaper. Piloterna har 

tillgång till var sin HUD med enhanced vision system (EVS) i syfte att ge piloterna 

information i kritiska operationer eller vid låga siktförhållanden.
124

 Flygplanet är fullt 

anpassat för mörkerflygning med bildförstärkare.
125

 I cockpit finns en tredje stol utrustat med 

olika uppdragskonsoler som kan bemannas för att på ett effektivt sätt samordna uppdrag som 

SAR och lufttankning.
126

 Flygplanet har inte enbart förmågan att agera lufttankningsplattform 

utan har också möjlighet att lufttanka.
127

 Flygplanet är förberett för att kunna utrustas med 

rullbara extratankar för längre uthållighet. Extratankarna kan också användas för tankning av 

andra enheter på marken.
128

 Flygplanet är utrustat med en avancerad taktisk radar, spotlight 

syntheteic aperture radar (Spot SAR), väder- och navigationsradar i olika 

högupplösningsmoder. Flygplanet är också utrustat med olika typer av VMS med radar-, 

laser-, och missilvarnare med integrerat motmedelssystem som remsor och facklor.
129

 

För att underlätta underhållet av flygplanet är det utrustat med ett fullt integrerat 

underhållssystem som medför att underhållspersonalen har lättare att diagnostisera eventuella 
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felutfall.
130

 Tekniken i flygplanet är erkänt beprövad och systemen är redundanta för att öka 

pålitligheten hos flygplanet. KC-390:s design har som huvudkrav för att underlätta 

underhållet på flygplanet och optimeras för att minska driftstop och extra kostnader.
131

 Som 

alla nya flygplan riskerar KC-390 att drabbas av barnsjukdomar. Det brukar sägas att det är 

först efter 10 år som ett flygplan är moget och de allvarligaste barnsjukdomarna är 

omhändertagna. Ett sätt för tillverkaren att minska risken för barnsjukdomar är att basera den 

nya konstruktionen på modern men beprövad teknik. KC-390 bedöms enligt Tillander vara 

konstruerad så, speciellt avseende känslig teknik som avionik och motorer.
132

 

KC-390 är ett modernt, flexibelt och genomtänkt flygplan som har stor potential att 

konkurrera med C-130 i framtiden. KC-390 är konstruerat som, och i vissa fall med 

tillkommande förmågor som TP 84. Det kan konstateras att KC-390 är inte utrustat med 

winglets (uppvikande vingspetsar). Observationen gjordes efter besöket i Sverige, varpå ingen 

direkt fråga till Embraer ställdes. Det är allt vanligare att nya flygplan förses med winglets i 

miljösyfte då winglets bedöms ge en bränslebesparing på cirka 3-5 %.
133

 

Tillanders slutgiltiga utlåtande om KC-390: 

"Sammantaget och utifrån en relativt begränsade kunskap om KC-390 så bedöms 

flygplanet kunna vara en bra ersättare till de svenska TP 84-flygplanen, givet att 

omhändertagandet av eventuella barnsjukdomar sker på rätt sätt och utan att 

alltför stora restriktioner uppstår avseende de förmågor som flygplanet förväntas 

inneha när det blir fullt operativt."
134

 

Om det blir ytterligare försäljning av JAS 39 Gripen till Brasilien är det sannolikt att Sverige 

kommer att köpa KC-390.
135
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Längd 25,20 m 

Höjd 11.84 m 

Vingspann  35,05 m 

Maxlast koncentrerad 26 ton 

Maxlast utspridd 23 ton 

Bränsle i vingarna 23,9 ton 

Max startvikt 81 ton 

Maxhastighet 980 km/h 

Högsta flyghöjd 10970 m 

Max flygavstånd (26 ton) 2110 km 

Max flygavstånd (23 ton) 2810 km 

Max flygavstånd (extratank) 6120 km 

Max flygavstånd (intern extratank) 8510 km 

Startsträcka (23 ton) 1520 m 

Startsträcka (16 ton) 1170 m 

Normal landningssträcka (26 ton) 1000 m 

Besättning 2 piloter, 1 lastmästare 
 

Figur 10. Data KC-390.136 

 

Figur 11. Embraer KC-390.137 
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4.4.1 Motorer 

KC-390 har två turbofläktmotorer, International Aero Engines V2500-E5. Som totalt 

genererar en dragkraft på 139 kN. Det är en specialutvecklad variant av Select One 

Configuration V2500-A5 med en förstärkt konstruktion, modifierat styrsystem, externa 

tillbehör samt ett robust kraftuttag för att kunna starta och landa från tillfälliga 

landningsbanor. En digital motorstyrning FADEC tillhandahålls för att optimera motorernas 

prestanda.
138

 Motorerna är beprövade och sitter i civila flygplan som Airbus A320. Att 

använda beprövad teknik har visat sig fördelaktigt jämfört med konkurrerande företag.
139

 

Detta gör att motorernas felutfall är kända med avseende på problem och dylikt.
140

 En 

jämförelse mellan motorinloppens höjd över marken mellan KC-390 och Boeing C-17 

Globemaster III visar att KC-390 motorer är lägre placerade än C-17. Det är okänt om C-17 

har problem till följd av motorernas placering, men om så är fallet är det risk att KC-390 

möter samma problem i framtiden.
141

 

4.4.2 Lastkapacitet 

KC-390 kan transportera tunga stridsfordon som väger upp till 26 ton. Lastutrymmet har en 

volym på 169 m
3
 och kan anpassas för trupptransport, materieltransport av bland annat 

fordon, pallar och paletter samt bårar och extra bränsletankar. Det går att kombinera de olika 

lastalternativen. Lastrampen är lång för underlättande vid i- och urlastning av längre fordon. 

För att minska tiden på marken är flygplanet utrustat med stabiliseringsstänger och lastlina.
142

 

Golvet i lastutrymmet kan anpassas från platt till rullgolv på mindre än 30 minuter.
143

 De 

lasthanteringsrelaterade lösningarna i lastutrymmet är genomtänkta.
144

 Golvet är anpassat för 

nuvarande militär lufttransportutrustning som typ V-plattform, 463L paletter, A-22 CDS 

pallar och markbundna lastmaskiner. KC-390 kan utrustas med extra sensorer och fyra 
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observationsplatser för att vara en plattform för SAR. Flygplanet kan utrustas så att det kan 

agera brandbekämpningsflygplan genom att vattenbomba eldhärjade områden.
145

 

KC-390 kan enligt Embraer frakta en S70-A Black Hawk-helikopter.
146

 Black Hawk 

modellerna UH60A-L (S70-A) går att transportera i C-130 Hercules. Detta kräver dock 

mycket jobb innan och efter transporten då bland stora delar av helikoptern måste monteras 

ner. Sveriges Black Hawk-helikoptrar (Helikopter, 16) är av modellen UH60M. I manualen 

som styr transport för UH60M är instruktionen för transport i C-130 borttagen. UH60M är 

modifierad genom att motorer och drivlinan samt skrovet är förstärkt vilket gör det svårare att 

montera ner jämfört med tidigare versioner. Bedömningen är att U.S. Army inte ser det som 

kostnadseffektivt att fälla ihop helikoptern och av den anledningen inte tagit fram dokument 

för detta. Fokus ligger på större flygplanstyper. Helikopter 16 kan inte i dagsläget och 

troligtvis inte heller i framtiden transporteras med KC-390 eller andra flygplan i samma 

storlek.
147

 

Enligt vikten och måtten på stridsfordon 9040A-B går det teoretiskt att frakta stridsfordonet 

med KC-390.
148

 
149

 Avseende stridsfordon 9040C är den för tung för KC-390.
150

 Dessa 

uppgifter från stridsfordon 9040A-B är teoretiska och bygger på vikt- och måttuppgifter från 

instruktionsböcker kopplat mot KC-390 lastkapacitet. 
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Längd (golv) 12,70 m 

Längd (ramp) 5,80 m 

Höjd (minsta) 2,95 m 

Höjd (högsta) 3,20 m 

Bredd 3,45 m 

Volym 169 m
3
 

 1 st Boxer 8x8 

1 st Stryker with armor 

1 st BMP-3 light tank 

1 st Patria AMV 8x8 

2 st Oshkosh M-ATV vehicles 

2 st M113 

2 st 20 ft ISO containers 

1 st S70-A Black Hawk 

80 soldater 

66 fallskärmshoppare 

6 palleter och 36 soldater 

74 bårar och 8 sjukvårdspersonal 
 

Figur 12. Lastkapacitet KC-390.151 
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5. Analys 

5.1 Scenario: Luftburen försörjning i nationell konfliktzon 

För att tillämpa flygplanen i en svensk kontext kommer C-130J och KC-390 att sättas in i ett 

fiktivt scenario. Analysen kommer att komma fram till tre kriterier som skiljer flygplanen åt. I 

dessa kriterier kommer också flygplanen att jämföras mot TP 84 för att se skillnader mot 

dagens system. Scenariot bygger ett trovärdigt händelseförlopp vid en eventuell kris- eller 

krigssituation.  

5.1.1 Bakgrund 

Sedan ett halvår har Rödland ökat sin övningsverksamhet i Östersjön markant. I och med den 

ökade aktiviteten har överbefälhavaren (ÖB) beordrat höjd beredskap på ett antal förband, 

däribland transportflygsenheten. Oförklarliga strömavbrott har skett i delar av landet, 

Försvarsmakten misstänker sabotage. Sveriges luftrum har vid flertalet tillfället kränkts av 

Rödlands attackflyg. Två dagar efter kränkningen beslutar ÖB att utöka det svenska förbandet 

på ett antal platser i landet. På grund av oroligheterna i Östersjön har Sverige inte tillgång till 

de större transportflygplan då den västliga militäralliansen prioriterar flygplanen till andra 

uppdrag. Detta betyder att Försvarsmakten endast har tillgång till sina egna mindre 

transportflygplan. 

5.1.2 Händelseförlopp 

Transportflygsenheten är baserad på Såtenäs och har sex flygplan med en tillgänglighet på 70 

procent. Divisionen har fått i uppgift att transportera personal och materiel till viktiga platser 

över hela Sverige. Det rör sig om cirka 1000 personer, ett tiotal containrar samt ett tjugotal 

bandvagnar. Trupp och materiel kommer att hämtas från ett flertal olika flygplatser i Sverige. 

Efter att samtlig personal och materiel transporterats till respektive plats ökar konflikten. 

Sabotage mot flygplatser och hamnar har skett. Rekognosering görs av gamla vägbaser. I 

samband med sabotagen har skottlossning förekommit mellan svensk militär och personer 

iklädda kamouflagekläder. För en dag sedan rapporterades regelrätta strider mellan svenska 

förband och ett 20-tal kamouflageklädda män. En svensk soldat stupade och fem soldater 

skadades. Försvarsmakten mobiliserar ytterligare förband. Det har kommit in underrättelser 

om att den fientliga styrkan har tillgång till handburna luftvärnssystem. 

Transportflygdivisionen kommer nu att stödja övriga förband med luftburen logistik. De 
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flyger dagligen in förnödenheter, trupp och materiel, förbandet är också berett på att evakuera 

sårade soldater. 

Utifrån detta scenario används följande värderingskriterier; operativ och taktisk rörlighet, 

lastkapacitet samt att starta och landa från provisoriska flygfält. Det viktiga i 

transportuppdraget är att kunna transportera så mycket trupp och materiel som möjligt under 

kortast möjliga tid i syfte att kunna sättas in operationsområdet så snabbt som möjligt.  

5.2 Systemanalys 

Jämförelsen grundar sig på en transportflygdivision som utgörs i det första fallet av C-130J 

och i det andra fallet KC-390. Systemen utgörs av en flygplansflotta och kombineras inte med 

varandra eller ytterligare flygplan. 

Utifrån tidigare presenterad empiri kommer systemen att jämföras kopplat mot scenariot. 

Under rubrikerna nedan redovisas kriterier som författaren har valt att jämför systemen mot. 

För att ta fram information används scenariot och händelseförloppen, till detta lägs också vikt 

på flygplanens grundegenskaper. De kriterier som använd är operativ- och taktisk rörlighet, 

lastkapacitet samt start/landning. Operativ och taktisk rörlighet redovisas eftersom dessa 

egenskaper ses som vitala i luftburen transport som är en av transportflygplanets 

huvuduppgifter. I luftburen transportförmåga ingår lufttankning samt den mängd personal och 

materiel som kan transporteras i flygplanet, därför redovisas också flygplanets 

lastkapacitet.
152

 En av flygstridskrafternas begräsningar är beroendet av fungerande 

infrastruktur så som flygbaser som därmed är prioriterade mål hos en motståndare.
153

 För att 

kunna operera från skadade eller provisoriska flygbaser redovisas därför flygplanets förmåga 

att starta och landa på korta provisoriska flygfält. 

5.2.1 Operativ- och taktisk rörlighet 

De kriterier som används för att jämföra skillnaden inom operativ- och taktisk rörlighet 

påverkar flygplanets förmåga till operativa och taktiska transporter. För att mäta dessa 

kriterier används maximal räckvidd, bränslemängd, manövrering samt VMS. 

KC-390 har längre maxräckvidd och möjlighet att bära mer bränsle, om dessutom den interna 

extratanken läggs till så ökar mängden markant. Manövreringsmässigt bedöms båda 

flygplanen vara likvärdiga. Avseende VMS bedöms också det som likvärdig. Information om 
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systemens VMS är till stor del hemlig för att en motståndare inte ska kunna överlista 

systemet. Det är dock känt att båda systemen har någon form av facklor och remsor som 

självskydd. 

Jämfört med TP 84 så flyger både C-130J och KC-390 lägre, högre och snabbare än TP 84, 

detta trotts att TP 84 bär mer bränsle. Avseende manövrering och VMS bedöms skillnaden 

som minimal. 

Varken C-130 eller KC-390 bedöms ha begränsningar avseende dessa kriterier kopplat mot 

scenariot. 

5.2.2 Lastkapacitet 

De kriterier som används för att jämföra skillnaden inom lastkapacitet påverkar flygplanets 

förmåga att transportera trupp och materiel. För att mäta detta kriterium används max lastvikt, 

max lastvolym, möjlighet att modifiera om lastutrymmet, antal fallskärmshoppare, antal 

passagerare samt lufttankningsplattform. 

KC-390 kan bära mer last avseende vikt än C-130J, volymmässigt är skillnaden så pass liten 

att systemen klassas som likvärdiga. Också förmågan att snabbt modifiera om lastutrymmet 

bedöms som likvärdigt. Avseende antal passagerare som ryms i lastutrymmet tar C-130J fler. 

Båda systemen fungerar som lufttankningsplattform. KC-390 kan också fungera som 

mottagare för lufttankning. 

Jämfört med TP 84 så har C-130J bara marginella skillnader till C-130J:s fördel. KC-390 

däremot kan frakta över 15 ton mer last än TP 84 men dock något mindre passagerare. 

Varken C-130J eller KC-390 bedöms ha begränsningar avseende dessa kriterier kopplat mot 

scenariot. 

5.2.3 Start/landning 

De kriterier som används för att jämföra skillnaden inom start/landning påverkar flygplanets 

förmåga att leverera personal och materiel till svåråtkomliga platser. För att mäta detta 

kriterium används minsta start- och landningssträcka, samt förmåga att landa på provisoriska 

flygfält.  

Generellt kan C-130J både starta och landa på kortare sträckor. Det som är avgörande för 

dessa sträckor är hur mycket flygplanen väger vid start- och landningstillfällena. C-130J har 
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flera år av beprövade start och landningar från provisoriska flygfält. KC-390 däremot är på 

pappret klassat för att klara av en viss klassning av provisoriska flygfält. KC-390 har vad 

författaren inte lyckats hitta några beprövade starter eller landningar på provisoriska flygfält. 

Experter bedömer dock att KC-390 borde klara av det. 

Jämfört med TP 84 så är det inga större skillnader avseende start- och landningssträcka för C-

130J och KC-390. Den avgörande faktorn är hur tungt flygplanet är lastat för stunden. 

C-130 bedöms inte ha begränsningar avseende dessa kriterier kopplat mot scenariot. 

Avseende KC-390 kan det finnas begränsningar på grund av att författaren inte lyckats hitta 

information angående om systemet testats fullt ut eller inte.  

5.3 Systemen kopplat mot militär nytta 

Att båda flygplanen är bra och kan lösa uppgifter som i det ställda scenariot råder det inga 

tvivel om. Nedan redovisar respektive system kopplat med att leverera effekt och systemens 

lämplighet i den militära nyttan. 

5.3.1 Effekt 

C-130J har erfarenhet av att leverera effekt i form av personal och materiel till provisoriska 

flygfält i konflikzoner. Eftersom flygplanet är ett beprövat system vet kunden vad flygplanet 

kan klara av samt dess begränsningar. Flygplanet är effektivt i det anseendet att det kan 

leverera personal och materiel från luften och genom att landa på provisoriska flygfält. 

KC-390 bedöms ha samma förmåga att operera från provisoriska flygfält. Fakta kvarstår att 

det än så länge bara är bedömningar då ingen start eller landning skett utanför vanliga flygfält. 

KC-390 kan dock leverera mer last under en kortare tid än C-130J varför KC-390 bedöms 

vara effektivare rörande operativa och taktiska transporter. 

5.3.2 Lämplighet 

Både C-130J och KC-390 är lämpliga för lösande av uppgifter likt det från scenariot. Kopplat 

mot det nationella försvaret av Sverige kan det anses att KC-390:s räckvidd är 

överdimensionerat. Fördelar med en så lång räckvidd är att vid internationella och humanitära 

insatser behöver flygplanet inte landa föra att tanka lika ofta som C-130J. Även om Sverige 

idag återgår mot ett nationellt försvar, kommer förmodligen transportflygsresurserna att 

fortsätta att användas även internationellt.  
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5.3.3 Sammanfattning 

För att dra en korrekt slutsats kring militär nytta måste även systemens livscykelkostnad 

räknas med. Detta har som nämnts tidigare avgränsats bort på grund av arbetes omfattning 

samt att siffror rörande KC-390 inte finns eller är så pass osäkra att deras äkthet går att 

ifrågasätta. För att göra en rättvis bedömning avseende militär nytta utgår författaren från att 

livscykelkostnaderna på respektive system är relativt lika, detta trots att KC-390 är billigare 

avseende pris per flygplan. Räknat på systemens effekt och lämplighet är det svårt att hitta ett 

system som sticker ut ifrån det andra. KC-390 är bättre rent siffermässigt vad det gäller 

prestanda medan C-130J är beprövat och har visat sig kunna leverera det som Lockheed 

Martin har lovat. Både C-130J och KC-390 bedöms vara ett bättre system än vad TP 84 är 

idag. 
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6. Resultat och slutsatser 

Jämförelsen mellan C-130J och KC-390 kan sammanfattas genom att dela in flygplanen i tre 

faktorer: räckvidd, lastkapacitet, och erfarenhet krig systemet. Det är dessa tre faktorer som 

skiljer flygplanen åt. Avseende räckvidd har KC-390 en fördel tack vare att flygplanet har 

turbofläktmotorer, vilket har en längre räckvidd än flygplan med turbopropmotorer. KC-390 

kan flyga både längre och snabbare än C-130J. Det faktum att KC-390 kan vara mottagare för 

lufttankning ökar dessutom räckvidden för systemet. Flygplanets lastkapacitet anses vara en 

av de viktigaste förmågorna hos transportflygplan. Flygplanen är i samma storleksklass vilket 

gör att lastutrymmets volym är lika för båda systemen. Däremot kan KC-390 bära mycket mer 

last viktmässigt än C-130J. Återigen är motorerna den avgörande faktorn. Även om KC-390 

bara har två motorer kontra C-130J som har fyra, så är KC-390 turbofläktmotorer mycket 

starkare än C-130J turbopropmotorer. Dock kan C-130J bära mer personal än KC-390. Det 

sista som skiljer systemen åt är erfarenheterna kring systemen. C-130J är ett beprövat system 

som gång på gång visar att den kan leverera personal och materiel i konfliktområden världen 

över. Systemets felutfall är kända och går till stor del att förutspå. Angående KC-390 är det ett 

helt nytt system som inte har levererats till kund än. KC-390 bedöms som de flesta nya system 

drabbas av barnsjukdomar samt att systemet felutfall är relativt okänt. Dock använder sig KC-

390 av beprövade motorer. 

Båda systemen kommer att klara av de förmågor som dagens TP 84 har, vilket inte är konstigt 

med tanke på att det äldsta flygplanet köptes in för över 50 år sedan och bygger på gammal 

teknik. Det som kommer att märkas på förbanden är att tillgängligheten hos de nya 

transportflygplanen kommer att öka jämfört med TP 84 som lider att felutfall och brist på 

reservdelar. Dessutom kommer besättningen att minska till antal vilket minskar 

personalkostnaderna.        
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6.1 Svar på frågeställning 

 Hur påverkas Sveriges transportflygskapacitet vid införandet av ett nytt 

taktiskt/operativt transportflygplan med olika motortyper av fallet C-130J Super 

Hercules kontra KC-390? 

6.2.1 C-130J 

Flygplanet är en nyare version av dagens TP 84 vilket gör att grundsystemet är känt för 

Försvarsmakten. Dock kommer omskolning av besättning och tekniker behövas göras 

eftersom tekniken skiljer sig åt så pass mycket, främst avseende avionik. Systemet är också 

beprövat vilket betyder att Försvarsmakten kan vara säkra på vilka förmågor och 

begränsningar flygplanet har. C-130J kan frakta mer personal än KC-390 vilket gör att 

flygplanets användningsområde för personaltransport kan komma att ändras från dagens TP 

84. Med C-130J kommer transportflygskapaciteten att bli bättre än TP 84. Eftersom C-130J är 

en ny version av TP 84 kommer förmågor som TP 84 klarar, också kunna genomföras med C-

130J med samma och i vissa avseenden bättre resultat. 

6.2.2 KC-390 

KC-390 kan bära mer last och flyga längre än C-130J vilket gör att Försvarsmakten kan 

använda systemet annorlunda än idag. Exempelvis så går det teoretiskt att transportera ett 

stridsfordon 9040 per flygplan, vilket kan ge nya operativa och taktiska fördelar. KC-390 har 

en överlägsen räckvidd tack vare dess turbofläktmotorer. Detta gör att Försvarsmakten kan 

flyga trupp och materiel längre sträckor på kortare tid utan att behöva mellanlanda för att 

tanka. Försvarsmakten har också möjlighet att ge transportflyget till uppgift att kunna vara 

mottagare för lufttankning vilket ökar räckvidden ännu längre. Den största osäkerheten av 

systemet är att det inte finns några erfarenheter kring systemet. Detta gör att det är 

svårbedömt att avgöra hur systemet kan implementeras i Flygvapnets spridningskoncept, det 

vill säga hur flygplanet kan starta och landa från provisoriska vägbaser. Även för detta system 

kommer besättning och tekniker behöver omskolas. 
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7. Diskussion 

Försvarsmakten har idag skjutit upp beslutet om ersättare till TP 84. Det kommer inte att bli 

något nytt system innan 2030. Detta kan vara en slump eller så har beslutsfattarna tänkt till 

avseende just det årtalet. Det betyder att KC-390 har varit levererad till det Brasilianska 

flygvapnet i 12 år, vilket är gott om tid för att upptäcka och åtgärda eventuella barnsjukdomar. 

Det betyder att när frågan på allvar börjar diskuteras, vilket system som ska ersätta TP 84 så 

är förmodligen alla osäkerheter kring KC-390 uppklarade. Det vill säga att flygplanets 

förmåga att starta och landa från provisoriska flygfält är utrett samt hur driftsäkert systemet 

är. Med den parametern måste en ny mer utförlig systemjämförelse ske. I den 

systemjämförelsen bör också fler alternativ tas med i beräkningarna, bland annat Airbus 

A400M som är ett transportflygplan i motsvarande storlek som C-130J och KC-390. Det 

kommer inte räcka att bara jämföra systemen mot varandra och se vilket flygplan som lämpar 

sig bäst för Sverige och Försvarsmakten. Vid stora militära affärer spelar motköp och det 

säkerhetspolitiska läget in, detta gör det svårt att förutse vilket system som Sverige kan tänkas 

köpa in om drygt 10 år. Ett exempel är att Danmark och Norge flyger med C-130J. Om 

Sverige vill öka det militära samarbetet med de nordiska länderna ligger ett inköp av C-130J 

nära till hands. 

Att mäta den militära nyttan hos olika system är en bra metod för att komma fram till vilket 

system som lämpar sig bäst i en militär organisation. Författaren anser dock att teorin lämpar 

sig bäst för att genomföra jämförelser av två helt olika system, till exempel om en sensor gör 

mest militär nytta om den är monterad på en helikopter eller på ett marint fartyg. Författaren 

anser att för jämförelser mellan liknande system som i fallet C-130J och KC-390 är militär 

nytta kanske inte det optimala sättet. Militär nytta bygger på att mäta system av system, det 

vill säga inte bara själva flygplanet utan allt runt omkring samt hur det integreras i 

organisationen. Att jämföra två liknande system blir därför inte rättvist mot teorin, speciellt 

inte då den ekonomiska aspekten har valts bort. 
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8. Fortsatta studier 

Varken C-130J eller KC-390 har en färdmekaniker i sin besättning. Detta är intressant ur en 

synvinkel att Försvarsmakten idag bara har ett flygunderhållskompani knutet mot 

transportflyget. Koppla detta mot att Försvarsmakten idag utökar sin spridningsförmåga, det 

vill säga att flygfälten blir mer provisoriska och att det vid vissa fält bara finns 

tankningsresurser. Skulle då ett flygplan få ett enklare felutfall på marken finns det risk att 

flygplanet blir stående och måste vänta på att tekniker anländer. Ett alternativ är att kombinera 

lastmästare och färdmekaniker till en befattning. Det blir naturligtvis extra arbetsbelastning på 

en sådan individ men båda befattningarna löses ut. Detta är en fråga som författaren anser 

borde utredas i samband med införandet av nytt transportflygplan. 
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Bilaga 1. Konstruktionen hos turboprop- och turbofläktmotorer 

 

Figur 13. Generell bild av en turbopropmotor.154 

 

Figur 14. Generell bild av en turbofläktmotor.155 
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