
Tanknirg i Flygvapnet - Del 2

In i jetåldern

AvLEIF UPrrStRÖU

T) edan 1946 fick Flvgvapnet sina för-
IL'ta jetllvgplan, ellei "reaktionsdrii na
fl1,gplan" som det hette til1 en början, och
Sr.erige var vid den tidpunkten det enda
Iand utorn Storbritannien och USA sorn
hade jetflyg.

Ånskaffningen av | 28 Vampire kom
att resultera i en modiliering av flertalet
tankbilar strax efter kriget. De nya, törs-
tiqn ietplanen gjorde att den gamla meto-
deu rned sämskskinnstrattar för filtrering
r itl tar.rkning blev opraktisk: dels for att
genonrstrijmningshastigheten var 1ör 1åg

,,c.r ilcls t-ör att det uppstod farliga nivåer
.,'. ::.rti:k elektricitet. I stället infördes nya

-,:rr. :,rnt avlägsnacle fasta föroreningar
-:-, .r., .irlrd.' eventuellt vatten. Filtren av

"burkar" som från omkring 1947 efter
hand monterades på båda sidorna av de
befintliga tankbilarna.

Utvecklingen på flygmotorsidan hade
gjort att det med tiden togs fram ett antal
olika flygbränslen för olika motorer. I slutet
av 1945 hade FV inte mindre än fem olika
typer av flygbensin, frän 73 oktan upp till
100i 130 oktan. Det här gjorde naturligtvis
bränsleftirsörjningen onödigt komplicerad
och ett par år senare hade man standardi-
serat sig till endast två §per: Flygbensin 80
(Flygvapennorm MC 36) och Flygbensin
100/130 (MC 55). Å andra sidan gjorde
anskaffningen av reaflygplan att sortimen-
tet utökades med Flryfotogen M (MC 75),
från omkring 1958 ersatt av MC 77 .

Amerikanskt överskott

ett par §?er av amerikanska tankbilar i
Flygvapnet dven om ingendera av dem
egentligen var anskaffad fcir tankning av
flygplan. FV hade sedan tidigare ett par
stora inmönstrade tankbilar för transport
av bränsle till flottiljer men 1946-1947
köpte man från amerikanska överskotts-
lager dessutom in tolv dragbilar av mär-
ket Autocar, i både lång och kort version,
vardera med tre påhängstankkärror typ
Fruehauf eller Heil F-2A eller F-2B med
en kapacitet pä 7 500 liter. De tilldelades
i fcirsta hand flottiljer som inte hade egna
järnvägsspår. Flertalet Autocar utrangera-
des under 1950-ta1et och i stället användes
ofta äldre Scania-Vabis dragbilar.

Den andra tl?en av amerikansk tank-
bil var fem GMC CCKW-353 som kom i
tjänst 1949. Dessa var treaxliga terränggå-
ende surplusfordon med 2 S0O-liters tankar.,::.....,. ::r'cir.nline r.ar inbyggda i stora Uncler andra halvan av 1940-talet tillkom
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Foto FlygYapenmuseum

-.. , _.: -,--.'- :a.rkades till en börJan "öppet" via etttanklock på
'...a..-- .-.-''-:'e'3QnetÖvergicktill mestadelstrycktankning. Detvåtypernaavpistolventilersomanvändesföröppentankning: denklas-
-.'.'-::r -'-:'j_-sa'ltTankbil 301 nr45997,bädafränF12. siskatypenochdenmerLformade,somtillkomislutetavlg40-talet.
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Foto f'18 Kenrratforen arkiv

som egentligen var tänkta att ingå i snöröj-
ningstroppar i norra Sverige, för att tar-rka

plogbilar med dieselmotorer. GMC:erna
kallades därför Piogtankbilar men när det
inte pågick snöröjning kunde de naturligt-
vis anr,ändas till andra ändamåI. På grund
av en allmän brist pä tankbilar överfördes
l95l-19-52 alla fem bilarna till olika flot-
tiljer i södra Sverige där de användes för
att tanka flygplan. De flck dock aldrig den

nya filterutrustningen som fanns på Volvo-
bilarna och förmodligen behövde bränslet
därför filtreras speciellt i förväg. GMC:er-
na togs successirt ur tjänst 1955-1961 på

grund av slitage.

Större tankbilar
Åt,r 1947 levererades dessutom till F 13

en första prototyp till en ny svensk tank-
bilskombination. Den hade en kapacitet
på 11 m3 och var speciellt avsedd för tank-
ning av reaflygplan. För första gången va1

des nu inte en lastbil från Volvo som ut-
gångspunkt. De två första exemplaren var
baserade på Scania-Vabis L21 men serie-
exemplaren var av den nägot modernare
typen L63E (Dragbil 11 n-r3 tank), med var
sitt s1äp från Bröderna Forss AB i Mjölby
(Tankvagn 11m').

De nya bilarna hade två större skillna-
der mot tidigare tankbilar - förutom att
de var av tlpen dragbil med påhängsvagn.
Den forsta var att pumpaggregatet med
sitt stora lilter var inbyggt i dragbilen, di
rekt bakom forarplatsen. Dragbilen kunde
därt-ör utföra tar-rkning från andra ttper
ar. tanksldp, dven orn det sällan törekom i
praktiker-r.

Den andra skilinaden var att tank-
ningsslangarna utgick från en iång bon-r

som roterade på en *istpunkt baktill på

drtrgbilens hltt. På protot)?erna utpro-
vades ett par varianter med tre slangar så

att kroppstanken och de tr,å vingtankarna
på ] 28 \ralr-rpire kunde f1,llas samtidigt.
Serieexemplaren hade en slangvinda ute

på bomrr-ren, r'llket gjorde hanteringen
enklare t-ör tanlu.rir.rgspersonalen. Förutom
de tr,å prototr-Lrerna levererades åren 1951

till 195,1 totai I ; bilar med s1äp: en till varje
flottilj, förutor.n F I och F -5.

En ir-rventerit-tg irv Krigst-naktens fordon
i mars 1950 r'isiu att Fhglapnet då hade

totalt 68 tankbilirr tar.Lkkärror och GMC
oräknat. Av dessa \'.Lr sa qott sorn alla Yolr'o
IVl26 och L\'11, 'Rurtclnosirr'" rned 3 000

liters tankar mert dq't lartrts tbrttarande tr'å

Volvo LV9,1 ar' -j0 ti.ilsmodell: en vardera
på F 17 och C\'IL

Flygvapnet kalltrcle länqe tle olika tlper
na av tankbil kort och gott lirr 'Tartkbil" i
sina handlingar. NIen i och nrecl irtöratt-
det av M-nummerslstente t 19-i 1 ( son-t

tilldelade "produktnurnmer" tbr r.ttatet'iei

inom Krigsmakten) fastställdr-s tYPIrurI-
mer och benämningar för' F\-:s tbrclon.

Alla wåhjulsdrivna tankbilar necl tankrrr
runt 3 000 liter kallades nu Tankbrl 101.

där 3:an stod för den ungeliirliga kiip;rci-
teten i kubikmeter. Volvon med h-rhjuls-
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drift och GMC:erna benämndes officiellt
Terriingtankbil ml42 respektive m146. De
nya Scania-bilarna blev tydligen på papp-
ret Dragbil5l4 med Tankpåhängsvagn 740

men kombinationen kallades i praktiken
vanligen Tankbil 11 m3.

Trycktankning
Fram till början av 1950-talet använde
Flygvapnet enbart så kallad 'öppen tank-
ning'i det vill säga man öppnade ett eller
flera tanklock och pumpade ner bränslet i
hålen - ungeflår som på en bil. Nackdelen
var att det gick relatir,t långsamt. Med de

ökande bränslevolymer som förväntades
ftir framtida jetflygplan utvecklades i stäl-
let trycktankning, där bränsle pumpades
in i flygplanets olika tankar under högt
tryck via en central anslutning, oftast pla-
cerad lågt på flygplanet. Britterna 1åg långt
framme i utvecklingen av tekniken. (På

engelska kallas metoderna vanligen 'bver-
wing" respektive "underwing fuelling'l)

Den forsta flygplans§pen i Flygvapnet
som kunde trycktankas var | 29 Tunnan.
Informationen om trycktankningens ut-
vecklingshistoria är rdtt bristfällig men
Tirnnan var sannolikt bland de allra f<irsta

i världen med den kapaciteten, som dock
saknades på prototyperna.l 29 kunde även

tankas på traditionellt sätt; for övrigt det

En av F 18:s tankbilar fylls på från en av de de amerikanska 7,5 m3 påhängstankkärror typ F-28

som köptes in 1946-!947 för att transportera bränsle till flottiljerna. Tankbilen i höger bak-
grund var en GMC använd som brandbil.

sista nya krigsflygplanet från SAAB som
tillät öppen tankning (även SK 60 kunde
emellertid tankas på båda sätten). Kolv-
motordrivna flygplan fortsatte däremot att
använda öppen tankning.

Behovet av trycktankning var en an-
ledning till inköpet av en ny serie tankbi-
lar med 5 000-liters tankar, byggda på en
lätt uppdaterad version av "Rundnosen',

Volvo L233, som tillfordes en eller i någ-
ra fall två stycken per flottilj. De var FVs
enda nya tankbilar under 1950-talet, för-
utom 11 mt-bilarna.

Den fcirsta delserien på sju bilar levere-

rade t952 kallades Tankbil 501A och hade
fem utdragbara slangar på vänster sida:

tre klenare med den äldre §pen av pistol-
ventiler modell "bensinmack" och två lite
grövre med den nyare, L-formade typen.
Dessutom fanns en slang för trycktank-
ning. En andra serie med tolv Tankbil 5018
följde 1956-1957. Dessa hade i stiillet två
slangtrummor ftir öppen tankning och en

for trycktankning bakom en stor jalusidörr
liingre bak på vänster sida. Båda versioner-
na hade Streamlinefilter inbyggda baktill.

Allt eftersom fokuset lades alltmer på
trycktankning de närmaste åren togs de
tre klenare slangarna bort på Tankbil 501A
och bommen på Tankbil 11 m3 modifiera-
des fcir att bara Forts efter bilduppslaget.

I

Några av de amerikanska surplus-tankkärrorna var av typ Heil Co F-2A. De var avsedda för tank-
ning av flygplan men verkar inte ha använts för det i Flygvapnet. Här med en Scania Vabis dragbil

Foto FMV/Flygvapenmuseum
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stig Tulrberg Foto via Bertil Andersson
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De här kärrorna har försetts med dolly framtill och dras av Volvo-tank-
bilar som tankar J 26'.or frän F 20. Förmodligen pumpades bränslet i

tankkärrorna över till tankbilarna allt eftersom.

Tyvärr saknas bra bilder på GMC-tankbilarna i Flygvapnet. Här är F 9:s
bil nr 26644 fotograferad pä längt häil 1956.

Oyan: Tankbil 11 m3 som började komma
itjänst 1951 var till en början speciellt
anpassad för tankning av Vampire, med tre
slangar som drogs ut fran en bom. Pump och
filter satt i dragb ens h\tt. Här demonstreras
tankning ar .J 28B r r loa^' ',a' ' 10.

Till höger: Omkring 1960 togs borr ^'a'^a
bort helt på Tankbil 11 m3 och de sista
åren i tjänst verkar de mest ha anrän':s iö.
transport av bränsle. Det här är F 11:s b ,,

reg-nummer 21507, med kärra 971-43. foto-
graferad runt 1965.

Den ensamma Volvo Terrängtankbil m/42 försågs ocksä med utvändi-
ga filter och var kvar i tjänst hos F 9 till 1966. Bakom den syns en GMC
Terrängtankbil m/46, mer känd som Plogtankbil.

Några SAAB T 188 tankas av en GMC-tankbil. Sannolikt var det här
under ett besök på annan flottilj eftersom F 77 aldrighade någon egen
Terrängtankbil m/46.
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Ovan till hö§er: Med tiden. r-rär.l 2B av östes
av ) 29, modifierades oo r"' e ca 'a-, 
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Foto Llu N4useilörenings arkiv
I oio Ljungnäns/w-aj/ne Mrseiförenings arkiv

Den första nya typen av Volvotankbil på mer än ett årtionde var Tankbil
501A, som när den kom 1952 hade inte mindre än fem utdragbara
slangar för öppen tankning, förutom trycktankningsslangen lagd runt
bakändan. Tanken hade mjukare, mer ,'civila,,former 

än på tidr:gare bilar.

På Tankbil 5O1A låg trycktankningskopplingen i ett uttag på höger sida.
Notera att de tre klenare slangarna Iöpte över till vänster sida pZ rullaf
från vindor på höger sida. Hela den anordningen togs senare bort.

Apparatskåpet på Tankbil 5018 var betydligt mer ,,högteknologiskt,,

än på den gamla Tankbil 301. Till vänster skymtar slangtrumman till
trycktan kningsslangen.

Tankbil 5018 från 1956 blev den sista Volvo ,,Rundnosen,,. 
Här hade

alla slangar samlats bakom en jalusidörr baktill pä vänster sida. Bilden
är från mitten av 1960-talet.

I mars 1954 fanns den här konrbinationen hos Försökscentralen (Fc).
Huvudkomponenterna til det nya tankningskonceptet var på platsäven
om rulltank, släpvagn och pumpaggregat alla hade mindre skrllnader
mot enheterna som kom ser eprocJuktion senare under året.

Under flygvapenövningen i Sydsverige i sep-
tember 1946 utprovades det här eml:ryot till
rullta n kskonceptet. konstruerat av Ljungmans
iMalmö. Punrp och filter istort motsvarande
den senare puggen var här monterat baktill
på en Willys CJ-2A jeep.

En standardiserad tankbädd togs fram så att två rulltankar kunde pla_
ceras på en vanlig lastbil, för bränsletransport eller tankning. Uppläg_
get verkar dock sällan ha använts i praktiken.
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Den första standardtypen av pugg var Pumpaggregat 97014 (senare
benämnd Pumpaggregat 5734) med det slankare filtret av typ
Atlantik FW-3S.

Den andra ursprungliga typen av pugg var 97018 (senare Pumpag-
gregat 7018) med det stubbigare Streamline B73-65Jiltret. Skylten
framtl I anger vilka flygplantyper det specifika aggregatet fick användas
til och vilket tryck som var inställt.

ha en slang ör trycktankning. Tankbil 301

byggdes däremot aldrig om och kunde från
mitten av 1950-talet diirför inte användas
for andra krigsflygplan än Tunnan samt
Vampire och Venom.

Rulltankar
Flygvapnet utvecklade dessutom sedan
flera år en helt ny §p av rörlig tanknings-
utrustning som inte var beroende av dyra
tankbilar i främsta linjen. Redan hös-
ten 1946, bara veckor efter att de första
J 28:orna anliint till Sverige, gjordes forsök
med ett tankningsaggregat monterat bak-
ti-l1 på en jeep som drog en släpvagn med
en bränsletank. Det fortsatta utvecklings-
arbetet de foljande åren ledde fram till ett
koncept som var unikt svenskt och skulle
stå sig i många år.

Det centrala i upplägget var dels en så

kallad rulltank och dels ett pumpaggregat.
Dessutom fanns speciella släpvagnar, tank-
bryggor och tankbäddar för fordon. Den
ursprungliga beskrivningen över "Tank-
materiel med rulltankar" från mars 1954

beskrev materielen så här:

En bra bild av rull-
tankarnas normala
användning omkring
1960, med två tankar
av standardutförande
på Släpvagn 8018
(med stänkskärmar)
samt en Pugg 97018,
dragna av en Volvo
Startbil 954. Ännu
finns få permanen-
ta tankbryggor på
platta n.

Med tanken placerad på tankbryggan
kan man anordnaförråd eller tankningssta-
tioner på kimpliga platser, t ex i anslutning
till division eller till Jlygplansvörn, varvid
slöpvagnen anvönds som transportmedel.
Tanken och släpvagnen bildar dessutom
tillsammans med pumpaggregatet och bog-

serfordonet en röilig enhet för tankning av

Jlygplan.

Bränslet ersätts i regel från basförråd
men kan öyen tas direkt från järnvägs-
vagn. Alltefter omstöndigheterna kan
brönsle pumpas över i tanken eller tan-
ken bytas ut.

Rulltanken var en enkel cylindrisk tank
som rymde 2 500 liter och var monterad på
små stålhjul. Genom att montera tankbäd-
dar med korta liingder av räls på lastbilar

Vinter på F 18 Tullinge. Till höger en tankbrygga med minst tre rulltankar tillsammans med olika typer av stationsutrustning och ett par J 34 Hunter,

36 Svensk Flyghistorisk Tidskrift 5 . 2022

Tc
o

=

ao:
o
!.
f

-

{
"ltl, '|rxr -

:



elier järnr,ägsvagnar kunde tankarna rela-
tir,t enkelt rullas ijr.er till dessa for 1ängre
transporter.

För kortare transporter användes en

ftrhjuiig vagn med tr.å 3,5 m långa rälsbi-
tar med 800 mm spårvidd. TVå eller tre så-
dana kunde clras i 1åg hastighet av en start-
bii eller lastbil. Tankbryggornas rälshöjd
skulle r lra densanrma Som vagnens så att
tankirrna lätt kur-rde rullas på och av. Den
första r-nodellen, kallad Släpvagn 801A och
serietilh.,erkad 1954, hade lite större hjul
och saknade stänksl<ärmar. Den följdes
1956 av Släpvagn 8018 (och senare den
snarlika 801C) rned mindre hjul och med
stänkskärmar/gängbord.

Pumpaggregatet ("Pugg" allrnänt
kallad) var en kompakt enhet med
pump, filter, tryckregulator och slangar
på en liten kärra. Det var främst avsett
för tr1,6li16nkning med endera av två
t1.per av brittiska trycktankningskopp-
lingar. Tankningstrycket kunde regleras
beroende pä vilken flygpianstyp som
skulle tar.rl<as: det tillåtna trycket t-ör
Har,vker Hunter var mer än fyra gånger
så högt som för SAAB Lansen. Sugslang-
en för koppling till rulltanken var 1,7 m
lång och trycktankningssliinger.r var 10
m. Med en grenrörstillsats kunde är,en
slangar for öppen tankning kopplas ti11.

Det fanns frän starten 1954 tvä t).per ay
pugg: Pumpaggregat 97014 med Atlan-
tikfilter samt Pumpaggregat 9701B rned
Streamlinefilter, liknande det som satt på
tankbilama.

De forsta ären användes rulltankarna
i stor utsträckning som rullande tanken-
heter och under 1950-talet r.ar fasta tank-
brvggor inte alls lika vanliga som de blev
under senare årtionden, även om de fanns
instailerade lite här och var.

1 början ar. 1960-talet hade Flygvapnet
stiledes en rätt bred flora av olika tlper av
nr. och gammal tankningsutrustning. I det
n-rilitära fordonsregistret fanns i slutet av
1961 firljande:

-57 st Tankbll 301
19 st Tanlibil -501

18 st 'lankbil 11 m3
35 st an.rerikanskr påhängstankkärror
410 st Sltipvagn 801
343 st Punrp:rsgregat

Antalet rulltankar är okänt men var säker-
llgen ar-sei'ärt stijr re än antalet släpvagnar.

Dessutont tartns sedzru några månader
de §.ra första tankbilirma med sldp av en
helt ny generi.Ltior.i srl.n behördes for Flyg-
vapnets Bas 60-koncept. Det är dock ett
ämne for en elentr.rell tranttida artikel.

Målning och märkning
Efter kriget verkar FY ra:kr ha rrtergått tiil
att måla fordonen i -\rrneqratr 0, 6 eller i
vissa fall Ljust Olir.gritnt -ll-l inn.rn nran
1949 gick över till clen hirlr'blanka kLrlii
ren Olivgrön 325 H son.r seclan blev stan
dard for all tankningsutrlrstning tl.anr tiil
1970-talet. Den faktiska ku1ören kunde
dock ibland dra mot brunt e[1er grätt.
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Typisk scen från be-
redskap på en snöig
krigsbas i början av
1960-talet, med tryck-
tankning av en J 29F
frän F 4. Samtidigt
värms motorn med ett
varmluftaggregat.

Tank- och dragbilar hade femsiffriga
registreringsnummer som började med
siffrorna 2 t1117 medan tanksläpen började
på 1, 8 eller 9. En intern numrering av for-
donen inom flottiljen f<irekom men verkar
vanligen ha ansetts överflödig ftr tankbi-
larna. Från mitten av 1950-talet tillkom
däremot ibland en liten dekal med FVs
emblem samt flottiljnumret på dörrarna.
Släpvagn 801 och pvggar hade sexsiffriga
registreringsnummer som började på 12
eller 13.

Varningstexten för tankbilar var på
1950-talet fortsatt "Mycket Eldfarligt' i
rött, på rulltankarna och även en del tank-
bilar på vit botten.

Modellbygge
Som nämndes i Del 1 saknas helt lämplig
utgångspunkt för att bygga en Tankbil 301
i 'flygvänlig" skala och detsamma gäller
t1wärr 1 95O-talsbilarna. Förhoppningsvis
kommer dock en Tankbil 301 i modell i
l/48 i en nära framtid.

GMC-tankbilen finns däremot till-
gänglig i olika skalor, även om man i ll72

måste köpa en separat ombyggnadssats till
grundbyggsatsen, som behöver ha täckt
hytt. Typen är dock inte speciellt repre-
sentativ for Flygvapnets tankbilar. Airfix
har gett ut en Autocar dragbil med tank-
släp i 1172, där släpet emellertid är av helt
annorlunda typ än de som fanns i Sverige.
Ett mer passande Heil F-2A-släp finns från
firman MilMod i Nederliinderna men är
mycket dyrt.

En Rulltankmed Släpvagn 8018/C finns
som resirrbyggsats i U72 från Apron Mo-
dels, senare Maestro Model. Där ingår även
ett Pumpaggregat 5738, som är av tidig
1960-talsmodell men rän likl 57018. S
Stort tack till Sven Bengtson, Flygvapenmu-
seum och Ljungmans/Wayne Museiförening
(URL http://www.ljungmans.org) för underlag
till den här artikeln.

Leif Hellstr«im har varit medlem i SFF sedan
1970-talet och har genom åren skrivit ett antal
böcker och artiklar inom svensk och uiländsk

I flyghistoria. Han har även ett intresse i militärfor-
.r don och har till och från sysslat med plastmo-
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deller.

Den anrika Tankbil 301 med rötter i 1930-talet var i början av 1960-talet fortfarande FV:s i

särklass vanligaste typ av tankbil. Bilen från F 1 på bilden är fotograferad några år senare och
kasserades så sent som 1971.
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