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AvUllulSSOll I januari 1989 invigdes det nya grafiska infor

mationssystem som skall ersätta tidigare ma
nuellt arbete med registrering av flyghinder, 
pälsdjursfarmar och även på sikt skall medge 
framställning av IAL-kort m m. Det nya syste
met, "Hinder 90" (Hi-90), innehåller en om
fattande databank med geografiska data för -
hela landet. 

GraflSlm hinder i unikt ilifo-system 
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Andra allm. mOI(lfvagar 

Bilden visar de GSD (Geografiska Sverige-data) deloriginal som HI-90 system har möjlighet att 
applicera på skärmen enskilt eller tillsammans. Texten Tema 1-4 är sammansatta vanliga kombi
nationer av de olika deloriginalen. 

Bilden visar de fasta symboler som kan placeras i grafiken manuellt. Alternativt kan operatören 
specificera latitud och longitud för någon symbol (mm-noggrannhet) som systemet med automa
tik därefter placerar ut. 
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Flygstabens trafikavdelning (FSI 
Trf) är för närvarande den enda in
stans som har kontroll över anmäl
da och godkända flyghinder (mas
ter, skorstenar, vindkraftverk etc) 
för luftfarten. Hos Trf ligger an
svaret för framtagandet av 
inflygningskartor till samtliga ba
ser. I ansvarsområdet ingJr även 
att hålla reda på samtliga päls
djursfarmar. Dessa arbetsuppgif
ter har före införandet av HINDER 
90-systemet utförts manuellt. Ar
betet utförs nu med hjälp av bl a 
en mikrodator, tre arbetsstationer 
och ett digitaliseringsbord. 

Bilden visar en skärms utseen~ 
valfri figur på skärmen (inkl be 
koordinater dokumenteras. Alt~ 
"i grafiken". 



Arbetet inriktas nu på att föra in alla till
gängliga uppgifter om hinder och farmar, 
ett arbete som beräknas vara klart före juli 
1990. Luftfartsverket har nyligen beslutat 

lete med luftrum. Operatör har möjlighet att konstruera 
r, gränser, etc) samtidigt som de olika ingående linjernas 
kan koordinater skrivas in och automatisk uppritning ske 

att anskaffa ett jämförbart system, varför 
informationen i systemen är direkt över
förbar . 

Bakgrund, problem, lösning. - Hösten 
1986 beslutades att MIL AlP H skulle 
omarbetas. Avsikten var att skapa en 
komplett publikation som skall ligga till 
grund för hela totalförsvaret i händelse av 
kris/krig. Spännvidden på publikationen 
gör att namnet ändras från MIL AlP H till 
AlP H. 

Flygstabens trafikavdelning (FSfTrf) är 
sammanhållande för projektet och an
svarar bl a för att samtliga landningskort 
som skall ingå i publikationen tas fram. 
Landningskorten kommer att få AS-for
mat och skall ritas och framställas av per
sonal inom FSfTrf med hjälp av HI-90 och 
modern s k CAD-teknik (CAD = Compu
ter Aided Design d v s datorstödd kon
struktionsteknik). Den tidigare tillämpade 
tekniken skulle ha medfört en försening 
av den från 1990 uppställda målsättning
en. 

Ett av de problem som finns i flyginfor
mationssammanhang är att hålla publice
rad information aktuell, t ex återkomman
de förändringar av luftrummet, flygplats
förändringar, restriktionsområden, hin
der och mycket annat. 

Genom HI-90 finns ett system som gör 
det möjligt att registrera och informera 
om förändringar på ett snabbt och effek
tivt sätt. T ex registreras och remissbe
handlas ca 20 nya hinder per vecka. 

Nuläge. - Utöver införande av hinder, 
farmar och landningskort planeras under 
1990 all luftrumsinformation att införas i 
detta unika, grafiska informationssystem. 

Anm. Huvudansvarig myndighet för svenskt 
luftrumskonfiguration är Lfv i samråd 
m~CW. • 

För systemet ingående objekt (hinder, flygplatser, etc) finns speciella kort (layouter) framtilgna. 
Opertör hilr möjlighet iltt pekil på villfritt objekt som finns i terrängen och systemet redovisilr illI 
information. (Här visiIs hinderkort.) 
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