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Snabbfakta 1 

luftfartsverket (Lfv) ansvarar i 
fred för flygtrafiktjänsten i Sveri
ge. Utbildning av flygledare sker i 
huvudsak vid Lfv:s skola belägen 
på Sturup (Flygtrafikledningssko
lan Sturup, FlSS). 

Ansvaret för flygtrafiktjänstens 
krigsorganisation åvilar däremot 
försvaret. För utbildning av flygtra
fiktjänstpersonai för denna organi
sation har Flygvapnet (FV) organi
serat en utbildningsenhet vid FS, 
Flygvapnets Flygtrafiktjänstskola 
(Hl) i ljungbyhed. 

Tyngdpunkten vid Hl läggs på 
utbildning av värnpliktsrekrytera
de reservofficersaspiranter i flyg
trafiktjänst. Dessas krigsbefattning 
kräver självklart utbildning inom 
flygtrafikledningsområdet. Delar 
av Lfv:s grundutbildning ges där
för dessa elever vid Hl. 

ArbcLSmiljlj fiir t1rg/et/arp I n'HPI"rskontroll. 

FFL - Flygvapnets Flygtrafiktjänstskola - är en av 
Flygvapnets fackskolor. Organisation, uppgifter 
och verksamhet grundas på Flygvapnets behov av 
central utbildning, samverkan och fackkompetens 
för att förbereda, organisera och vidmakthålla flyg
trafiktjänstens krigsorganisation. Luftfartsverket 
(Lfv) ställer erforderlig personal till Flygvapnets 
förfogande och svarar för erforderlig fackkompe
tens. Produktionen styrs helt av Chefen för flygvap
net (CFV ProdV), medan facktjänstansvaret ålagts 
Lfv och chefen för flygtrafiktjänsten. 

Text: Peter Larsson, Torbjörn Noren 
Foto: Rickard Nilsson 



UthildrJIlIgMni/jlill i FH:s procedursl/llU/alor. 

H~rre\'ildsl.l(J,(er uti/nmr I jUIIgbvltl'd iir ~e(I.11I 197.) "itl' fiir bl il FFC 

Snabbfakta 2 
Utöver reservofficersutbildningen 
genomförs även utbildning av vpl 
trafikledarbiträden ingående i krigs
organisationens basförband. Dessa 
ingår som en aktiv del i flygtrafik
tjänsten för att upprätta de kort
banor som ingår i FV:s bassystem. 

Även specialutbildning av flyg
ledare ur lfv ingår i FFl:s verk
samhet. Syftet är att kunna använ
da dessa flygledare i flygtrafiktjän
stens krigsorganisation. 

Av praktiska skäl genomförs 
även viss grundläggande flygledar
utbildning av flygledaraspiranter 
ur lfv/FlSS. 

Uv svarar för FFl:s fackmässiga 
kompetens med chef, utbildnings
ledare och kurschefer/lärare. För 
militär utbildning, administration 
och teknisk tjänst avdelas perso
nella resurser ur F5. 

FFL är sedan starten 1973 beläget vid 
skånska Herrevadskloster strax utanför 
Ljungbyhed. Utbildning av Flygvap
nets (FV) trafikledare var tidigare för
lagd till (nu nedlagda stockholmsflot
tiljen) F2, Hägernäs (FTLS). 

Produktionen består av: 

~ Utbildning 3V reservofficerare 
flygtrafiktjänst. 

~ Central grundutbildning av värn
pliktiga trafikledarbiträden. 

~ 	Specialutbildning av flygtrafikled
ningspersonal till krigsorganisatio
nen samt övrig personal inom fack
området. 

~ 	Stabsuppgifter som sammanhållan
de för planering och genomförande 
av utbildning för flygtrafiktjänstens 
krigsorganisation inom Flygvapnet. 
Detta innefattar direktivrätt i fackut
bildningsfrågor samt samordning 
m~L~ ~ 
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Utbildning 

Alla flygledare får sedan 1978 grund
utbildning för att kunna tjänstgöra 
som fackmän för såväl militär som 
civil luftfart i fred, kris och krig. Beho
vet av befäl i flygtrafi ktjänstens krigs
organ isation ti IIgodoses genom kom
binationen flygledare/reservofficer 
flygtrafi ktjänst. 

Flygledare/reservofficer i Flygtra
Fiktjänst. - Utbildningen genomförs i 
två etapper: I ) Grundläggande reserv
officersutbildning - GFLU och 2) 
FOHS/ROK. Utöver detta krävs flygle
darutbildning som fullföljs vid Lfv 
mellan de båda militära utbildningar
na. 

GFLU är en "frivillig" militär utbild
ning med pl'utonsbefälsnivå. Dess
utom är det samtidigt en av rekryte
ringsvägarna till flygledaryrket. Ut
bi Idn i ngen omfattar grundläggande 

flygledarutbildning och militär-/ledar
skapsutbi Idn ing. Flygledarutbi Idning
en ingående i GFLU syftar till fack
tjänstkompetens för flygplats- och 
inflygningskontroll med procedurtek
nik i fred, kris och krig. Den är även 
anpassad till såväl FV:s mål som Lfv:s 
kvalitetskrav (samverkan Lfv/FLSS). 

Den militära utbildningen målinrik
tas tidigt mot flygtrafiktjänstens krigs
befattningar i basbataljon 85 och rol
lerna som chef, fackman och utbilda
re. 

Utbildningen styrs enligt duglighets
modellen . Kortare och längre tillämp
ningar genomförs, där eleven själv får 
bevis på sin förmåga. 

Som ett vi ktigt led i förberedelserna 
för krigsplacering i norra Sverige ingår 
vintersoldatutbildning. GFLU avslutas 
med en tillämpningsövning vid krigs
bas, där eleverna får tjänstgöra i kom
mandocentral och trafikledningskärra 
och leda riktiga flygplan under hand
ledning. Även flygning med SK 60 
ingår. 

Med godkänd GFLU som grund 
anställs eleverna som flygledaraspi
ranter i ~fv vid FLSS, där utbildningen 
till flygledare fullföljs. Under tiden vid 
FLSS erhåller eleverna även en be
gränsad flygutbildning. Denna genom
förs sedan 1974 vid F5 . Den sista 
delen av flygledarutbildningen genom
förs vid en lokal trafikledning någon
stans i Sverige. 

De flygledaraspiranter som placeras 
vid någon av de tre kontrollcentraler
na erhåller cirka sex månaders kom
pletterande utbildning vid FLSS, innan 
den lokala utbildningen påbörjas. 
Efter examination anställs aspiranterna 
som flygledare. 

Inom 18 månader efter anställning 
som flygledare erbjuds de att fullfölja 
reservofficersutbi Idningen. Den genom
förs som ett allmänt skede vid FOHS 
(FI4/Halmstad) och ett fackskede 
sammanhållet av FH. Utbildningen 
fördelas på flygtjänst, studietjänst vid 
Lfc, fack- och systemutbildning vid 
FFL respektive BBS/FI4, tillämpnings



övning vid krigsbas och examen vid att pl aceras i ni vå 5 oc h 4 krävs Delar av den grundläggande fl yg le
FOHS. Utb ildningen omfattar totalt 15 FKHS/ ROK respektive MHS/ ROK. FFL darutbildningen (GFLU) för flygl eda
veckor, varefter fl yg ledaren anställ s är kursanordnande fackskol a för ingå raspiranter rekryterade direkt till Lfv 
som rese rvoffi cer i fl ygtrafiktjänst. För ende fackskeden. genomförs vid FFL. Detta är en deta

cherad utbildning under FLSS. Lfv sva
rar för hela kostnaden. 

Utbildningscykel för trafikledarbiträde 
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F: Utbildning fältinspektion och~ Militär grundutbildning vid flottilj vägvisning vid flottiljL2J 

~ Befattningsutbildning, FFL ===:~ Befälsutbildning, FFL 

Motorcykelutbildning, FFL D Praktisk tjänstgöring, flottilj~ 
::.":;....... Flygtrafiktjänst vid flottilj Tillämpningsövning, krigsbas. .. II~

Principiell utbildningsgång för reservofficer i flygtrafiktjänst 
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Militärutbildning PB-nivå 

GFLU/KURS 1450F 
Grundläggande flygledarutbildning 

Behörighetsutbildning 

ATS Förband/division ~:;o/å FlyftrafikDFFL D II '\:'>:)< tjänst bas, HL 

Taktik och
Lfv/FLSS 1:::2>:::j FOHS befälsutb. BBS........ 


TL bi-utbildning 

TLbi (trafikledarbiträde). - En viktig 
resurs, som behövs fö r att betj äna 
militära förband vid våra kortbanor, är 
" tlbi ". De organiseras i motori serad e 
förba nd med trafikl edargruppchef, tra
fikpost och vägvi sa re. De skall även 
kunna tj änstgöra i kommandocentral. 

All a får samma utbildning för att 
kunna tj änstgöra på all a befattningar. 
Gruppc hefen har bil utrustad med 
flygrad io, telefon och bas radi o (MIK
bil ). Övriga har motorcyklar och bas
radio. De utbildas till autonomt upp
trädande oc h med inriktning att grup
peras fältmässigt. 

Den centrala utbildningen på totalt 
tolv veckor omfattar dels fredsinriktad 
facktjänst för att kunna arbeta som 
biträde vid flottilj ens trafikl edning, 
dels kt-i gsbefattningsutbildning inne
fattande gruppbefä lsutbildning. I det 
fö rsta skedet ingår M C-utbildning vi d 
F5 :5 fo rdonsutbi Idning. För närvaran
de genomförs två omgångar per år. 
Lokalt utbi Id as de vä rnpl iktiga vid tra
fikl edningen, Utbildni ng sker emeller
tid även vid basenheten i fä ltbesikt
ning och praktisk vägvi snin g med M C. 
Minst en veckas till ämpningsövning 
vid kortbana skall ingå under P-ske
det. Denna utbildning genomförs v id 
F7 och F21 /Se ÖN. Central vinterut
bildning M C planeras bli förlagd 
under F1 5:s reg i. 

Specialutbildning 

Spec ialutbildning för flygtrafiktjänst
personai är verksamhet som utöver 
grundläggande utbildning till flyg leda
re fordras för befa ttn ingar och uppgif
ter i fl ygtrafiktjän stens kr'i gsorganisa
tion. Den syftar endera till kontinuer
lig uppdatering eller utveckling och 
förn ye lse. Utbildningen är uppdelad i 
såvä l facktj änst- och system inriktade 
kurse r. 

Facktjä nsti nri ktade ku rse r genom
förs v id FFL, medan sys teminriktade 
kurser genomförs vid F14/ BBS respek
tive vid F20/StriIS . De systeminri ktade 
kurserna ingå r som paketkurser i sys
tem med kurser för öv rig personal 
ingående bas- respektive strilförband. 
FFL ingår som facktjänstansvarig sko la 
v id sådana system kurser i samverka n 
med BBS respektive StrilS . 

Vid FFL utbildas även bastroppc he
fer. Dessa har till uppg ift att lämna 
militär information stjänst vid flygplats 
- MlF. • 
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