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Kungl Maj:t bemyndigade 
genom beslut den 11 nov. 
1966 chefen för kommunika
tionsdepartementet att tillkal
la sakkunniga för att utreda 
flygtrafikledningens organisa
tion och därmed samman
hängande spörsmål. Utred
ningen, som antog namnet 
flygtrafikledningskommitten, 
har nu framlagt ett delbetän
kande kallat "Utbildning av 
flygtrafikledningspersonal" . 

K ommi tten, förslag innebär en avsevärd 
förstärkning av den centrala utbild

ningen, vilke t anses motive rat såväl fly g 
säkerhetsmässigt som ekonomiskt. Ett nyll 
utbildningssystem måste vara inriktat p,j 
att tillgodose behovet av kvalificerade fl yg 
trafikledare för 1980- och 1990-talens flyg 
trafik, som bedöms bli två till fyra gånger 
så stor som i dag. 

r- I ett nötskal --\ 

Sammanfattningsvis förcsl~r f1yg
t ra fikJ edningskommitten: 

• 	 att en ny ec.nlral skola inrä las 
i Sturup för gemensam u tbild n ing 
av luftfartsv rke ls oeh flygvap
nets trafikledare oeh övrig trafik
ledningspersonai 

• 	 alt luftfartsverk ets lrafik ~kula 
och flygvapnets lrafiklednings 
skola därv id upphör 

• 	 att utbildningen orgcuoiscras så, 
at t huvuddele n av denna sker un
der den centrala skolans direkta 
ledning; för alt möjliggöra della 
m ilstc skolan lokaliseras till en 
aktiv traf ikl edningsmiljö 

• 	 alt undervisningen inriktas p,i att 
ge br0dast möjliga utbildning 
inom a Ua trafik ledningen s tjäns
tegrenar 

• 	 a tt d en nya skola n - fö r a tt kun
na fylla sIn uppgift - utrustas 
m e d e n modem tr afIklednings
simul a tor m ed tlllräeklig kapaci
t et för att möjliggöra avancerad 
systemutbildn ing 

• 	 att sko lan vidare i övrig t utrustas 
med moderna, pedagog iska hjälp
medel för utbildninge n 

o 	att sk olan s simulator även bör 
anv ä ndas för utvecklingsarbeten 
bl a j samband med r epetitions
utbildning fö r trafikledare 

• 	 att mÖjl ig h ete n a tt [ör högre tra
fikledningsutbildning anlita Euro
con trol s Luxem bu rg-institut b e 
aktas, samt 

• 	 att för ann an högre utbildning 
universitet , civila och militära 
högskaIo och andra utbildnings

\ moj lJg h etcr utnyttjas. 
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Graden av flyg t rafikledningssy slornc ts e1" 
[e.ktivit~l kommer då "tt fa alltmer ökad 
samhcil lse kono m isk bclyde lse. En effektiv i
te ts - och kapacilelshöjning bör åstadkom
mas genom a lt flygtrafikl edningen tillförs 
avancerade (ck, isko hjälpmede l och genom 
alt personale n ges en gedig~n ulbildning . 
De tta är föruts(ittningarna för ctt effek t iv t 
u t"lytl j a nde av de tekni ska hj ä l pmedl~n . 

Skillnader före liGge r m e llan civ il a och 
m il i ta ra fl y gira (i ld cctnin gsmetod e r och f lyg 
p"oced u rer pa g nmd av olikheter i l lyg
p la p,,~sl anda, navi geringsh j älpmedel och 
fI'y~n i ng~n s Op(, fCltiva syften, En fort satt 
u tveckling mol me r blandad civil och mili
tär fly glra iik mJsle förut ses, vilket gör det 
önskvarI att trafikavveckli"gsm,· toderna s5 
långt möj lig t san1m anjämkCl s . Vissa kvar
s ta end = skill.nader torde doc k vara of1';';)n 
komliga. 

BREDDAD UTBILDNING 

KO tllm, tten finner doek a tt de l är klart 
oti llJr "d sslällande att fly g t r afi k leda rperso 
l:a 1, som skall arb eta med traf ikavv2ck li n g: 
inom ett och saln ma luftrum. har olika ut
bildning med inrik tning på a"tingen civi l 
e ller mil itär fl yglrafikledning och som fÖljd 
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därav otillräcklig inblick i den andra delen 
av verk.samheten. 

Kommitlen har under utredningen fW1nit 
att inga väsentliga hinde r föreligger ntt ge
nomföra en sammanslagning av de civila 
och militära utbIldningarna. Dessa bedrivs 
n u vid luftfartsverkets trafikskola och flyg
v ~ p ;1els flygtrafiklednin gsskola. En total 
Olnpr övnir. g av så vä l utbildningens Inål 501'1.1 
ulbild n iTi gsmetod er anS2S nödvändig. 

Utbildningen bör ges bredast möjliga in
riktning, vilket innebä r dels att a lla ele ver 
u, bildas för fl yg trafikle dninge ns samlliga 
'j hn,;t egrenar ocll d els a lt stor vikt läggs 
v id utbi1dning röe sHmf unktion i sysLern. 
Man vill ocko'l e li m inera det ej önskvärda 
förhidlande i dag en s utbildningssystem som 
imlcb~r att två tredjedelar av utbildningzn 

för lagd till lokala , operativa traiikled
ningsorga n. Detta belastar i hög grad de 
op"r<~tiva flygtrafikIedarna och kan inne
bära flygsäkerhetsrisker. 

NY FLYGLEDARSKOLA 

Kommitt';n för csl:ir d ä rför a t t utbildninge!1 
av civila och militära fl yg trafikl edare 
Sliirst. möjliga utslräckning iörWgj:("s till 
en ny central flygl edarEkola, som utruslas 

med moderna flyglrafikledningssimulatorer, 
dill' flygtrafik ledningssystemets alJa funk
lioner 5>\ väl m ed som utan radar kan övas. 
Skolan föres lhs förlagd till Sturup i din,kt 
anslutning tiJl den blivande centralen för 
terminalkontrolJ för Malmö TMA. Skolan 
dimensioneras för en examenskapacitet av 
50 elever per år. 

Totala å rliga rekryteringsbehove t beräk
nRS ti ll 70, d å en elevavgäng under utbild
ningstiden pi! ca 30 procent beräknas före
ligga. Dessutom ska ll vid skolan bedrivas 
ett stort an tal specialkurser omfattande vi
dareutbildning , assistentkUl·ser. biträ d eskur
ser, AFIS-kurser och TLF-kurser. Skolan 
föreslås få en sjä lvs tändig ställning med 
egen styr 'lse och chef under kommW1ika
tionsdepartementet. Styrelsen sku lle besta 
2V ordförande. so m t ill sättes av Kungl Maj:t 
och fyra ledamöte r (två representanter från 
vardera CFV och luf tfartsverket). 

Sl<olans lokalbehov beräknas till 3.600 
kvadratmeter och räknas totalt kosta 12 
milj kr, varav 5 milj kr för byggnaden, 6 
milj kr för trafikledningssimulator och l 
milj kr för övrig utrustning. Skolans totala 
personalslyrka beräkna till 34 personer. 
Den föreslLis kunna tas i bruk hösten 1973. 

FLYGLEDARE 	YRKESNAMN 

Investeringarna före slil s finansierade över 
en särskild kapitalfond för flygledarökolan 
eller över luftfartsve rke ts fond. Drifts
kostnadsfördelningen m ellan intressenterna 
(främst fly gvapnet och luftfartsverke t) fö
l' ~sl~ s i princip anknytas till beställd ut
bildningskapaci tet. 

I samband Jn ed omläggning av utbild
ningssystemet f uresI , r utredninge n att flyg
traiikledarnas yrkesbenämning ändras till 
flygledare. 

Huvudrekryteringen till f1 ygJedar
yrket föreslas ske redan I samband 
med värnllliktsuttagningen och en 
förberedande flygledarutbildning in
gå i värnpliktsåret, i princip euligt 
flygvapnets nuvarande prov med di
rektrekrytcrillg. Denna utbildning 
innefattar även en fl ygkurs vid F5, 
Ljungbyhed. 

Dessutom avses även and ra rekryterings
vägar h å llas öppna. SålW1da bÖl' flygvap

nets .flygförare och navigatörer. luftfarts
verk ets flygledarassistenter, civila piloter 
och övriga som fyller k ompetens- och kva
liIikationskl'aven kunna genomgå särsk ilda 
anpassningskurser för att därefler ansluta 
lill de värnpliktsrekryterade el evernas ut
bildning efter värnpliktsäret. 

GYMNASIEKOMPETENS 

För antagning som flygledarelev förutsätts 
fullständig gymnasiekompetens i svenska, 
engelska, matematik och fysik. De medi
cinska fordringarna för privatfJygarcertl 
fikat m5ste dessutom fyllas. 

I betänkandet redovisas i detalj förslag 
till utbildningsgilng och kursplaner. I kort 
het omfattar utbildningen efter värnplikts
ilret eller efter särskilda anpassningskur
ser: 

• 	 13 månader grundläggande flygledar
utbildning med flygkurs 2 
samt kadettskola (befri 
else kan e rhällas) 

• 	 6 m5nader ljänstegrenskurs med fort 
salt utbildning inom flyg
lrafikledningens samtliga 
tjänstegrenar fram till 
kunskapsmässig behörig
hetsstandard och fJygle
datexamen 

• 	 2--:3 månader lokal utbildning för att 
vinna behörighet för viss 
tjänst vid avsedd statio
neringsort. 

Fartig flicka ~ 
kan man kalla 23-lIriga Gabriella Ren
lund, luftfartsverkets och Sveriges 
första kvinnliga lIygtrafikledare. Den 
24 februari examinerades hon som den 
'örsta, bland 179 manliga kolleger, ef
ter alt med farl ha passerat alla års
långa prov. Nu har hon sin tillvaro i 
Arlandas TL-Iorn, och svävar där i 15:e 
lönegraden. Hon lycker jobbel är In
tressant, därför all "del händer alllid 
nägot".

"-	 ~ ..... 
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