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F21 Luleå blir Sveriges tredje Gripen-flottilj 
 

Idag invigs Sveriges tredje Gripen-flottilj på F21 i Luleå.  
Invigningsceremoni och flyguppvisning beräknas locka både 
personal och ett hundratal inbjudna gäster.  
 

1996 invigdes F7 Såtenäs som Sveriges första Gripen-flottilj. Öppningen av 
Gripencentrum samma år ledde till att F7 blev inskolnings- och huvudflottilj för Gripen i det 
svenska flygvapnet. Den 30 september 1999 blev F10 Ängelholm den andra flottiljen med 
ytterligare två Gripen-divisioner. Sveriges tredje Gripen-flottilj blir F21 i Luleå, som i år 
startas upp med en division (20 flygplan). Ytterligare en division är redo att operera från 
2005. Redan idag finns det fem Gripen-flygplan på jaktdivisionen på F21, där man nu i 
dagarna genomfört de första flygpassen.   
 
”Jag är mycket glad åt att vi nu kan starta flygningarna på Kallax efter mer än ett års 
förberedelser. Allt har gått mycket bra då vi har utbildat vår tekniska personal hemma på 
F21 och piloterna på F7 och F10. Dessutom har vi genomfört mycket stora 
ombyggnationer av såväl hangarer och annan infrastruktur inför den nya 
ombeväpningen”, säger överste Frank Fredriksson, flottiljchef på F21. 
   
Totalt har 116 av de 204 beställda Gripen-flygplan levererats till svenska flygvapnet. 
Viggen-systemet har börjat fasas ut och beräknas vara helt ersatt av Gripen 2007. 
Flygvapnet har flugit över 25 000 uppdrag med Gripen vilket motsvarar över 20 000 
flygtimmar. Gripen kommer från och med 2004 att ingå i Försvarsmaktens 
snabbinsatsförband för internationella insatser.  
 
Gripen har, förutom av det svenska flygvapnet, också beställts av det sydafrikanska (28 
flygplan) och ungerska flygvapnet (lån av 14 flygplan). Dessutom har Tjeckien valt att 
slutförhandla om köp av 24 nya Gripen-flygplan. Saabs samägda bolag med BAE 
SYSTEMS, Gripen International, har även inlett förhandlingar med den polska 
regeringen, som avser att köpa upp till 60 nya jaktplan, och lämnat in offert till den 
brasilianska regeringen gällande 24 nya Gripen. Svar på den österrikiska regeringens 
begäran om offertförslag kommer att lämnas i slutet av januari och omfatta leverans av 
upp till 30 Gripen. 
 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom 
försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till 
systemintegration. 
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