
Flygskolans flytt till Malmen 


Lyckad framtidsstudie 
Förberedelsearbetet inför 
Flygskolans flytt från 
Ängelholm till Malmen 
pågår för fullt. Under hös
ten har det gjorts simuler
ingar av den framtida flyg
trafikmilljön. Dessa har 
visat att det finns förut
sättningar för att kunna 
inrymma Flygskolans verk
samhet i full skala. 
Det första skolflygpasset 
planeras ske i slutet av den 
kommande sommaren. 

AV PETE R LI AN DER 

F
lygskolan vid F 10 i Ängelho lm förband sfl ygning, specialflygverk sam - Vi vill e få en uppfattning om hur 

var sist att bedriva fl ygtjänst på het med fl ygplan i trafikfl ygplansstor myc ket fl ygverksamh et som kan 

Barkåkra, de t si sta passe t lek - S 100B Argus oc h S 102 B genomföras på Malmen med det befint

genomfördes i november. Eleverna i Gulfstream - vilka o fta fl yger enligt liga bansystemet, kombinerat med de 

den pågående GFU-kursen for tsätter civila bestämme lser. Den tredje kate olika ty per av fl ygverksamhet som 

sin utbildning vid F 16 i Uppsala efter gorin är utprovningsverksamhet med förekommer. [ fyra olika simuleringar 

nyår. stridsflygplan som Gripen och Viggen, provades olika trafikbilder på Malmen 

Med början e fte r sommarsemeste rn vilke t bedri vs av både Försvarsmakten 2006, med starte r och landningar och 

2003 är de t tänkt att den nya Flygs kolan och Försvare ts materie lverk . hur det berör olika flygtrafiklednin gs

ska inleda sin verksamhet på Malmen i Att utöver de tta tillföra skolflyg organ. Bland annat antogs Flygskolan 

Linköping. verksamh et med j e tflygplan med fö r ha 20 flygplan igång per pass, samtidigt 

Förberede lsearbetet inför nyetabler således ytte rligare en typ av fl ygverk som öv riga flygverksamheter bedrevs i 

ingen har pågått uncler he la åre t. Som samhet till de n redan komplexa f1 yg tra enli ghet med deras specifika krav. 

e n del av de tta har det genom förts s imu fik situationen. - Simuleringarna visade alt det går 

le ringar av den förväntade trafikbilden bra. De t komme r inte behöva byggas 

på och i lu ftrummet kring Malmen. någon ny tax ibana, men däre mot kom

Bakgrunden till detta är att fl yg tra ple ttera den be fintl iga. Lyckade simuleringar 

fik situatione n redan i dags läge t karak  Simuleringarna gjordes v id FFL hos Förberede lsearbetet fo rtskrider, men 

tä riseras olika former av militär flyg Fö rsvarsmakte ns Halmstad sko lor ännu återstår ett antal frågor som måste 

verksamhet. r huvudsak hand lar det om (FMHS). Resultate t av simule ringarna lösas innan Flygskolan kan starta s in 

tre ka tegorie r: He likopterflo ttilje ns utfö ll till be lå te nhe t. Ö ve rste löjtnant verksamhet på Malmen, bl a miljökon

verksamhet i form av både skol- och Jan-Olov Persson, projektledare : cession som antas vara klar i maj. • 
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