
Chefen för kommunikationsdepartementet har be
myndigats tillkalla fem sakkunniga med uppgift att 
utreda flygtrafikledningens organisation och där
med sammanhängande spörsmål. De sakkunniga är 
landshövding Gösta Netzen, ordförande, departe
mentssekreterare Folke Görs, trafikdirektör Gideon 
Karlsson, kanslirådet Jan Nilsson, och översten l 

flygvapnet Wilhelm Wagner. Sekreterare blir byrå
direktör Bengt Boström. 

Blir civil och militär 
trafikledning 

gemensam I
• framtiden? 

F lygsäkerhetstjänst är den för 
c i v i l luftfart sammanfat

tande benämningen på verksam
hetsgrenar som avser trafikled
nings-, väderleks-, informations-, 
tele- och räddningstjänst . J fråga 
om det civila flyget svarar trafik
byrån inom luftfartsverkets cen
tralförvaltning för flygsäkerhets
tjänsten. Verket handhar även 
rekrytering, utbildning och kon
troll av trafikledningspersonal. 
För motsvarande verksamhet inom 
krigsmakten svarar chefen för 
flygvapnet. 

Den civi la f1ygtrafikledningens verk

sam het och organisation regleras genom 

bl a inrernationeJla bes tämmelser, som 

fastställts av den internationella civila 

luftfartsorganisationen (ICAO). Dessa 

bestämmelser är tills am [llans med bl a 

svenska tilliggsföreskrifter publicerade i 

bestämmelser för civil luftfart (I3CL). 

Inom den militära f1ygrrafikledningen 

tillämpas av chefen för flygvapnet ut

färdade ordnings- och säkerhetsföre

skrifter för mi lit är fly gning (OSF), och 

bestämmelser för militär f1 ygt rafikled

ning (Befyl) sa mt vissa för tjänsten i 

krig utfä rdade regler. I fråga om be

stämmelserna för mili tär flygtrafikled 

ni ng har eftersträvats anpassning av 

dessa t ill motsvarande ICAO-regler. 

Så vä l den civ il a som militära f1yg

trafikledn inge ns "erksamhet är indelad i 

fly gkontrolltjänst och flygp latskontroll

tjän st flyginformation stjänst och 

alarmerings t jä nsr. 

KONTROLLTJÄNST 
Luftrummet är i trafikledningshänseen

de uppdelat i flyginformationsregioner 

(FIR), inom vilka flyginformations- och 

aJarmeringstjänst utövas av tra fikled

ningsorgan. Inom regionerna bedrivs 

desutom flygkontrolltj änst inom kon

trollerat luftrum - el v s terminalom

råden, kontrollzoner och luftleder. 

Terminalområden finns omkring de 

större flygplatserna, medan luftlederna 

omfattar de viktiga ste fJygsträckorna. 

Kontro llzon är det kontrollerade luft

rummet omedelbart kr ing en flygplats. 

Vid vissa flygplat se r har i stället för 

kontrollerat luftrum inrätta t; s k infor

mationsområden och t rafikzo ner. Som 

sky dd för linjefart utanför kontrollom

rådena har upprä ttats s k f1 ygi nforma

tionsstrickor. 

Omddeskontrolltjänsten, som hänför 

sig till flygtrafik inom termin alområden 

och luftleder, u tövas för den civila luft

farten aven kontrollcenrral inom res

pektive FIR och för den militära luft

farten av kontrollorgan för respektive 
terminalområd en. 

SAMORDNAD TRAFIK 
Koordinering mellan civil och militär 

trafik sker inom Göteborgs och Stock

holms terminalområden i ett gemensamt 

organ vid kontrollcentralerna pft Tors

landa respekt ive Arlanda. övervakning 

av mi lit,ir flygverksamhet utanför ter

minalområden och kontrollzoner utförs 

från förs va rets regionala radarcentraler. 

Inom luftl ederna i södra Sverige sker 

samordning av civil och militär trafik 

under viss tid från regionala radarcenrra

ler med civil och militär trafikled nings

persona'l. I övriga luftleder och när re

gionala radarcentralcr för södra Sverige 

är stängda svarar konrrollcentralerna 

för samordningen av trafiken. M ilitära 

luftstridsövningar övervakas även ge

nom stridsledningsorgan. 

Flygvapnets centrala flygtrafikledning 

(Cdyl) fungerar som svensk flygrädd

ningscen tral. 

Den flygtekniska utveck lin gen har 

under senare ftr medfört stora föränd

ringar [nom luftfarten. Luftrummet ut

nyttjas i dag av civila och militära luft

fartyg med prestanda som från såväl 

flygteknisk som trafikteknisk synpunkt 

i hög grad skiljer sig från tidigare typer 

av luftfartyg. Den allmänna trafikök

ningen och de ökade flyghastigheterna 

har stegrat kra ven på trafiktekniska 

tjänster och hjä lpmedel. 

PROBLEM OCH KRAV 

Den snabba utvecklingen har på det 

trafiktekniska området - flygrrafikled

ning, väderlekstj änst och radioteknik 

skapat bl a organisatoriska problem ~ 
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Inom främst fly gtrafik led nin gstjäns ten. 

Detta förhå llande, som är internatione It, 

kan bli ytterligare accentuerat p g a så

vä l den civila som den militära f1yg

utvecklingen. Genom att tra fikledningen 

blir a lit mera kapital krävande Ställs 

också större krav på en effektiv och ra

tionell orga nisati on . 

• Det utveck lingsa rbete som f n pagar 

beträffande automatiska hjälpmedel för 

trafi klednin gen kan förutsättas möj li g

gö ra en bättre dispon ering av personal 

och en från sä kerhetssyn punkt önskv:ird 

minskning av den mänskliga ta · torn s 

infl y tande för a tt lösa komplicerade 

trafiksituationer. Vidare kan utveckling

en av radartekniken komnll att med 

föra en specia liser ing inom trafikledning 

som kan spela en stor ro ll för den ope

rativa drif ten. 

Bl and de tekniska och operativa ut 

vec klingste nd enser, som berä knas ha in

verkan på trafikledningstjänsten, kan 

vidare nämnas behov av ökad utsträ ck

ning i såväl höjd- som sidled av kon

trolJerat luftrum, intensivare koordine

rin g av civil och militär fl yg trafik, ut

rustning a v c ivil och mili tär fl yg trafik, 

ut rus tning av flera flygpl an med radio 

samt jnst;rJl ation av la ndnings- och 

andra navigat ionshjälpmedel i fl ygplan 

och på marken. Därtill kommer fortsatt 

tillväxt av allmänflyget samt eventuell 

Experterna bör klarlägga förut
sättningarna för ökad samord
ning eller sammanslagning av de 
militära och civila flygtrafikled
ningsuppgifterna! 

•• SWEDA, den svensk·danska civilmilitära ATS·kommitten (ATS=flygtraflkledning) för luft
rumsfrågor i Malmö och Köpenhamn lIyginformationsregioner, har nu i stort sett slutfört sitt 
uppdrag.• Mot bakgrunden av olika alternativa förslag till lösning av flygplatskomplexet i 
Malmö - Köpenhamnsområdet har SWEDA-gruppen gjort omfattande analyser och utredningar 

om hur trafikavvecklIngen bäst skall kunna ske. Ett gott resultat som beaktar alla påverkande 
faktorer är att emotse.• Bilden visar SWEDA-kommltten under arbete. Bland deltagarna ur flyg
vapnet återfinnes B Alverstrand, L Berkenstam, S Bjarle och Y Paulsson.••• 

utveckling av bl a fl ygplan för korta 

st a rt- och landnin gss träckor (STOL). 

DYR UTRUSTNING 

Den antydda utved..l ingen på trafi kled

ningens omrSde inn ebär ökade svårig

heter a tt effek tivt samordna dels den 

civila och militära flygtrafikledningen 

de ls fun ktionerna inom dessa. 
De tekniska och operativa förän d 

ri ngarna ställer nya krav på rrafikled

nin gsutbildn ing och på allt mera kapi

ta lkrävande utbildningsutrustning. Detta 

kommer ~ tt påver ka urvalet och rekry

terin gen av trafikkJarc. Luft fartsve rket 

har i petita för budgetåret 1967/ 68 be

räknat att t O m budsct'lret 1971 / 72 
fordras ett år llgt tillskott av j medeltal 

16 nya trafikledartjänster. 

För den militära f1ygtrafiklednings

organisationen upptar personalstatspla

nen för sa mma tid ett ~r1 igt tillsk ott a v 

i medeltal 13 nya trafikledarrjänster. 

p g a rådande va kansläge ä r doc k ut

bildningsbehovet under period en 25 nya 

trafikledare per år. 

ÖNSKAD UTREDNING 

Mot bakgrund av den beskr iv na ut

vecklingen har luftfartsverket i skrivel

se den 2 december 1966 hemställt om 

utredning av den civ ila fl yg trafikl ed 

ningens framtida organis,uion . 

Partiella reformer inom ramen för en 

oförändrad huvudorganisa tion kan san

nolikt inte lösa de svårig heter so m luft

farts verke t och fl)'gvapnet redan stä llts 

inför och som tOrde komma att bli allt 

större. 
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Utvecklingen av automatiska 
hjälpmedel måste leda till en 
bättre disponering av personal 
en ntinskning av den mänskliga 
faktorns inflytande! 
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•• Omkring de större flygplatserna finns terminalområden medan förbindelsestråken dem 
emellan utgörs av luftleder. Kontrollzon är det kontrollerade luftrummet omedelbart kring en 
flygplats. Vissa flygplatser har I stället för kontrollerat luftrum Informationsområden och trafik
zoner. Som skydd för IInlefart utanför kontrollområdena har upprättats s k flyglnformalions
sträckor. • Det är alltså inom dessa kontrollerade luftrum - dvs terminalområden, kontroll
zoner och luftleder - som flygkontrolltjänst bedrivs.••• 

Särskilt är åtgärder för samordning 
av den civila och militära f1ygtrafikled
nin gem organisation erforderliga. En så
dan samordni ng skulle positivt inverka 
på flygsäkerhet, dri ftsekonomi och krigs
beredskap. Den kan inre ske utan en 
samlad översyn a v flygtrafik ledningens 
organi sation. 

• De sakkunniga bör klarlägga förut
sättningarna för ökad samordning eller 
sammanslagning av de militära och civ ila 
f1 ygtrafik ledningsuppgifterna sam t före
slå de åtgä rd er i f råga om den organi
satoriska uppbyggnaden som an>cs böra 
vidtas pga dessa överv äganden. Vidare 
bör frågan om den lämpligaste formen 
för organisationen av väderlek stjänst 'as 
upp till bedömande. Eventuella frågor 
om gränsdragning mellan civil och mili

tär trafikledningsverksamhet bör ä ve n 
belysas. S~ ledes bör undersökas om den 
nuvarande indelningen a v luftrummet 
bör behållas eller om ändringar bör vid
tas. 

detta sammanhang kan erinras om 
att ,nom flygvapnet nyligen har utar
betats en plan för utbyggnad av flyg
trafikledningen inom krigsmakten (Pufyl) 
samt att en svensk -dansk arbetsgrupp, 
den s k Svedagruppen, har till uppgift 
att utreda luftrummets indelning 
Malmö FIR. 

GEMENSAM ORGANISATION 

Utredningsarbetet bör avse dels möjlig
heterna till bättre samordning och ökad 
integration av de civila och militära 
trafikledningsverksamheterna, dels frå

gan om en för civi l och militär flyg
trafik gemensam trafikledningsorganisa
tion. Utredningen bör emellertid be
handla även andra frågor inom flygsä
kerhetstjänsten , som har betydelse för att 
nå en rationell civi l/ mi.litär trafikled
ning. 

Krigsmaktens speciella kra v på en för 
försvarsändamål avpassad och till krigs
förhållanden lätt omställbar trafikled 
ningsorganisation bör beaktas liksom 
militärt flygs speciella uppträdande och 
härför avpassade bestämme lser. 

SKOLSAMMANSLAGNING 

Utredningen bör undersöka förutsätt
ningarna för en samordnad utbildning 
inom trafikledningen som i princip skall 
syfta till likartat utbildade trafikledare 
för betjäning av shäl civila som mili
tära flygplan med tillämpning a v i hu
vudsak samma regler. Förutsättningarna 
fö r en gemensam lokalisering eller sam
manslagning a v luftfartsverkets och flyg
vapnets trafikskolor bör prövas. 

[] De sakkunniga bör vidare se över 
uafikledningsutbildningen och behandla 
frågor om rekryteringen till detta yrke. 
Därvid bör särski lt uppmärksammas be
hov av särskilda kvalifikationskrav p3. 
traf ikleda re, erforderlig skolunderbygg
nad, metOder för urvalstest, utbildningens 
omfattning, utb ildningsmetOder, utbild
ningsplaner och utbildningsgång. • 
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