
Försvarsmaktens Halmstad
skolor är samlingsnamnet för 
sex olika skolor. En av dem är 
Flygtra(iktjänstskolan, som 
utbildar personal för de mili
tära delarna av flygtra(ikled
ningen. 

Ett viktigt utbildningshjälp
medel är simulatorn, där ele
verna kan övas i realistiska 
situationer. 

Av ULF 5JÖDAHL 

Flygtrafiktjänstskolan, FFL, är den 
minsta skolan inom Försvarsmak
tens Halmstadskolor (FM HS). 

Men den är också unik genom sin kopp
ling till såväl Försvarsmakten som Luft
fartsverket. Skolan utbildar i första hand 
personal för de militära delarna inom 
flygtrafiktjänsten. Här är det Luftfarts
verket som i fred har huvudansvaret. 
Det är först vid beredskapshöjning som 
försvaret tar över ansvaret. 

Detta system säkerställs genom att en 
viss del av flygledarna också är reserv
officerare i flygvapnet. Dessa får sin ut
bildning på FFL. All kompetenshöjan
de utbildning för rrafikavveckling inom 
flygbassystemet genomförs på FFL, 
som också är sammanhållande för ut
bildningar i övrigt inom flygtrafik
tjänstens krigsorganisation. 

Kopplingarna mot såväl FM som LFV 
återspeglas också inom organisationen 
där det fmns sex försvarsmaktsanställda, 
tre yrkesofficerare på utbildningssidan 
och två inom verksamhetslednillgen 
samt en civilanställd. Luftfartsverket är 
anställningsmyndighet för elva flygle
dare och flygledarassistenter. 

Varje år utbildas cirka 100 elever vid 
skolan, fördelat på olika kurser. Anta
ler elev dagar är omkring 3 300 årligen. 

Skolan låg tidigare i Ljungbyhed men 
flyttade till Halmstad i december 1998. 
Sedan dess har det varit en förändrin
gens tid för FFL, men nu är man på nytt 
rustad att möta framtiden. En ny flyg
trafiktjänst- och ledningsträningssimu
lator håller på att tas i bruk. De första 
eleverna började sin utbildning i bÖljan 
av september. 



LAKS - en simulator 
I och med flyttningen av FFL till Halm
stad integreras FFL:s simulator kallad 
FLAKS, som togs i bruk i Ljungbyhed 
på hösten 1994, med Bas- och Under
hållsSkolans ledningsträningsanlägg
ning. Anläggningen uppgraderas och 
byggs ut för att fylla båda skolornas be
hov av realtidsstöd vid simulering och 
utbildning. Det nya namnet på simula
torn anpassades för Halmstad till LAKS 
(Ledningstränings, flygtrafiktjänst och 
kommunikationsimulator). 

Simulatorn rymmer en avsevärd po
tential för olika typer av ledningsträ
ning med krav på flexibla sambands
lösningar, stöd för hantering av flyg
och markförband i realtid, karthanter
ing, stöd för logistik, grafisk omvärld
spresentation m m. 

Simulatorn LAKS används vid utbildningen av militära f1ygtrafikledare hos Flygtrafikledarsko/an (FFL) i 


Halmstad. FFL är en av sex skolor som tillhör Försvarsmaktens Halmstadskolor. På bilderna övar EmmaLi 

Edenbrink tillsammans med intruktören Bertil Eriksson. 

När övningarna på flygbaserna blir allt 
färre kan flygledare och annan led
ningspersonal här få den träning och 
uppdatering som behövs för att behålla 
behörighet och kompetens på sin flyg
bas genom att en kopia av denna byggs 
upp i LAKS. 

Man kan också i framtiden tänka sig 
att från LAKS simulera mot skarpa an
läggningar, t ex uppdatera personalen 
innan riktigt flyg anländer i samband 
med övning på flygbas. Inför ett inter
nationellt uppdrag kan personalen möta 
den kommande miljön redan i simula
torn i Halmstad. 

Genom den öppna arkitektur som 
skapas i Mandators nya simulatorplatt
form CATS 4 .0 och som LAKS bygger 
på, kan nya system integreras i den si
mulerade miljön. Exempel på sådana är 
SIGMA RDP och AMP, ett radarpre
sentations- och meddelandehanterings
system som är på väg ut på flottiljer och 
krigs baser, luftlägessystemet LuLis och 
framtida informationssystem. 

Utbildning och utveckling 
Förändringar till följd av politiska be
slut är något som alla påverkas av inom 
försvaret För FFL:s del innebär det att 
man deltar i förändringsarbetet med 

flygtrafiktjänstens krigsorganisation 
som stöd åt Högkvarteret. En reviderad 
kravbild håller på att växa fram som 
skall omsättas i utbildningsvärlden . 
Samtidigt pågår en utbildningsöversyn 
inom Luftfartsverket och dessa föränd
ringar tillsammans kräver arbetsinsat
ser men lägger också grunden för fram
tiden och skapar nya möjligheter och 
perspekti v. 

Kombinationen flygledare/reservoffi
cer kommer även i framtiden vara grun
den för krigsorganisationen och med ett 
färre antal reservofficerare kommer kra
ven att öka vad gäller förmågan att leda 
och utveckla verksamhetsområdet. 

Nya system, ny taktik, internationeU 
verksamhet och snabbare stridsförlopp 
gör att reservofficerarna inom flygtra
fiktjänsten kommer att behöva en ökad 
och mer mångsidig utbildning och 
tjänstgöring än hittills för att bibehålla 
kompetensen. 

Genom satsningarna som nu gjorts 
vid etableringen i Halmstad och den 
samlade kompetens som finns inom FM 
HS har grunden för goda utbildningsin
satser nu lagts. • 

Artikelförfattaren är chef för 

Flygtrafiktjänstavdelningen vid FFL 


