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Sammanfattning 

Varje år ökar antalet flygningar runtom i världen och för att kunna hantera ökningen av 
flygtrafik krävs det att flygledningen och dess flygledningssystem utvecklas i samma takt.  
Detta är något som de stora kontrollcentralerna runt om i världen har fått erfarenhet av. För att 
kunna bibehålla eller öka säkerhetsnivån samtidigt som trafikmängden ökar krävs mer än bara 
en större personalstyrka. Systemen som används måste utvecklas och effektiviseras. Detta 
medför att kontrollcentraler ständigt genomgår förändringar i form av implementationer av 
nya flygledningssystem. Utvecklingen rör sig framåt i en snabb takt, på de senaste 
decennierna har flygledningen gått från att skriva på remsor av papper (pappersstrippar) till att 
de flesta större radarcentralerna idag enbart använder sig av stripplösa system. Detta har 
medfört en påfallande effektivisering av hanteringen av flygtrafik.  

I Sverige finns det tre större kontrollcentraler: Stockholm Air Traffic Control Center (ATCC), 
Malmö ATCC och Östgöta kontrollcentral (ÖKC). I både Stockholm och Malmö används 
stripplösa system medan ÖKC använder sig av pappersstrippar och en mindre utvecklade 
flygledningssystem. Det är mycket kostsamt att ständigt hålla centralerna uppdaterade med de 
senaste systemen och behovet är den styrande faktorn. I en arbetsmiljö där säkerheten är av 
högsta prioritet krävs ett genomtänkt tillvägagångssätt inför varje ny uppdatering i form av 
utbildning av personal, tester av system, samt en successiv implementation. För att uppnå 
detta fordras genomgående granskningar av den berörda centralen inför, under och efter en 
implementation. 

Med hjälp av intervjuer, frågeformulär och litteraturstudier har arbetsmetodiken på ÖKC och 
arbetsprocesser kartlagts. Genom att samla in åsikter från personalen på centralen har en god 
förståelse för arbetsplatsen erhållits. Det som anses vara unikt för ÖKC jämfört med de 
tidigare nämnda radarcentralerna är att de har en större mängd militär trafik, vilket leder till 
en annorlunda trafikbild. 
 
Denna studie har genomförts som ett första steg inför en implementation med avsikt att 
undersöka vad ett stripplöst system har för påverkan på ÖKC med dess nuvarande 
arbetsmetodik, arbetsprocesser och sambandet till situational awareness.  

Studien anses kunna användas som underlag till framtida undersökningar för hur ÖKC 
kommer att påverkas av en sådan implementation. Den innefattar även åsikter från operativ 
personal på ÖKC, om hur de ställer sig till ett byte av flygledningssystem.  

Nyckelord: Implementation, arbetsmetodik, stripplöst, pappersstripp, hjälpmedel, 
effektivisering, situational awareness 
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Abstract 

Each year the number of flights around the world increases, and to be able to counter the 
increase of traffic the air traffic control (ATC) and the systems they use to control the traffic 
must be developed in the same pace. This is something that bigger ATCC’s around the world 
has gone through and experienced. To be able to maintain or increase the level of safety at the 
same time as the traffic load increases, you need to do more than just hire more air traffic 
controllers. The systems in use must always be developed in accordance to new regulations 
and as well become more effective. This leads to ATCC’s continuously going through 
changes in the form of implementations of new ATC systems. The research and development 
are moving forward in an immense speed, and the latest decade’s ATC in many places has 
gone from writing down information on paper strips to the more modern strip less systems. 
This has resulted in a remarkable increase of effectivity and safety in ATC.  

In Sweden, there are three bigger ATCC’s: Stockholm ATCC, Malmö ATCC and ÖKC. In 
both Stockholm and Malmö, the strip less systems are already in use while ÖKC uses a less 
developed ATC system. It is economically demanding to continuously keep the ATCC’s up to 
date with the most modern systems, and the controlling factor is demand. In a working 
environment where safety is of the highest concern, you need a carefully prepared method of 
both updating, implementing, and testing new systems, providing personnel with training and 
sequentially implementing it. To achieve this, you need to do thoroughly review the 
concerned ATCC before, during and after an implementation.  

With the help of interviews, surveys and literature studies the working methods and processes 
have been examined and analyzed on ÖKC. By gathering opinions from the personnel at 
ÖKC, a good understanding of ÖKC has been attained. The unique thing about ÖKC’s air 
traffic, compared to the other ATCC’s, is that a big portion of their air traffic is military 
flights, which leads to different traffic situations.  

This study has been conducted as a first step before an implementation, with the intention of 
analyzing how a strip less system affects ÖKC with its current working methods and 
processes, and the connection to situational awareness.  

The study intends to be used as a foundation to future inquiries of how ÖKC will be affected 
by an implementation of this kind. It also contains opinions from operative personnel at ÖKC, 
and how they feel about a change of an ATC system.  

Keywords: Implementation, arbetsmetodik, stripplöst, pappersstripp, hjälpmedel, 
effektivisering, situational awareness   
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1. INLEDNING 

I detta kapitel presenteras en problembeskrivning, samt arbetets syfte och frågeställningar.  

1.1  PROBLEMBESKRIVNING  

ÖKC arbetar idag med pappersremsor innehållande flyginformation, så kallade flight progress 
strips (FPS) eller pappersstrippar och kortfattat används de för att skriva ner vilka klareringar 
som har getts till en specifik luftfarkost. Denna process är både resurs- och 
kapacitetskrävande. Detta arbete ska undersöka om det går att införa ett stripplöst-system på 
ÖKC som gynnar arbetsgången och arbetet som både flygledare och flygledarassistent.  

1.2  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att genomföra en grundläggande undersökning och vilka för- och nackdelar ett 
stripplöst system har på just ÖKC, vad ett införande av detta system skulle kunna ha för 
påverkan på arbetsmetodik, säkerhet, samt vilken ändring i arbetsmetodik det innebär.  

 Vad har ÖKC för arbetsmetodik gällande flygstripphantering idag? 

 Vilka arbetsprocesser skulle ändras vid ett införande av ett modernare 
flygstripphanterings-system, och hur kommer de nya arbetsprocesserna skilja sig från 
de gamla?  

 Kan ett flygstripplöst system både minska arbetsbelastning och komplexitet i 
arbetsmetodik på ÖKC? 

 Vad skulle ett införande av ett flygstripplöst system ha för påverkan för ÖKC?  

1.3  ANGREPPSÄTT OCH AVGRÄNSNINGAR  

Kandidatuppsatsen avgränsades tidsmässigt för att passa in i den tidsram som en 
kandidatuppsats tillåter. Arbetets slutsatser och resultat är endast applicerbart på ÖKC.  

1.4  RAPPORTSTRUKTUR 

Efter introduktionskapitlet följer kapitel 2, som innehåller beskrivningar för de vetenskapliga 
metoder som denna studie har använt.  

Kapitel 3 innehåller en teoretisk referensram, som lägger den teoretiska grundkunskap läsaren 
behöver för att förstå resterande delen av rapportens diskussioner och analyser. Läsare som 
redan är insatta i Air Traffic Management (ATM) kan med fördel hoppa över delar av kapitel 
3.  

I kapitel 4 introduceras läsaren till ÖKC Terminal control Area (TMA). Både luftrummet 
Östgöta TMAs utformning och dess tillhörande flygplatser men även till radarcentralen i form 
av arbetspositioner, arbetsfördelning och arbetsmetodiken.   

I kapitel 5 diskuteras för- och nackdelar med både stripplösa system och arbetet kring 
stripphantering. I diskussionerna tas olika aspekter upp, exempelvis situational awareness och 
observationer gällande papperstrippar och stripplösa system. I kapitlet redogörs det även för 
hur en implementation påverkar arbetsplatsen.  
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I kapitel 6 presenteras idéer på lösningar som är helt fristående från projektets syfte, och 
tjänar endast till att utforska möjligheter eller väcka idéer för framtida studier inom området.  

En slutsats av arbetet presenteras i kapitel 7.  
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2. METOD 

I detta kapitel beskrivs de vetenskapliga metoder som denna studie har för avsikt att använda 
sig av.  

2.1  LITTERATURSTUDIE  

Ejvegård (2009) klassificerar i princip allt tryckt material som litteratur och enligt honom så 
är ett universitets databaser lämpliga för litteratursökning. Arbetet med att litteratursökning 
efter vetenskapliga artiklar och kurslitteratur relevanta för området kommer att fortgå genom 
hela arbetet. Till största del under arbetets inledande veckor tills en tillfredställande teoretisk 
referensram har förskaffats men även i den senare delen eftersom behovet av ny 
informationssökning förväntas uppdagas allt eftersom arbetet fortskrider. Sökandet har 
framförallt skett via Linköpings Universitetsbibliotek men även med hjälp av Google för att 
finna specifik information inom mer komplicerade aeronautiska områden. Det som uppdagats 
vid en sökning på Google användes även som underlag för att finna liknande artiklar på 
Universitetsbiblioteket. Genom att gå igenom annan litteratur inom samma område har ökad 
förståelse inom området åstadkommits. Sökandet har inriktats mot litteratur angående 
TopSky, och tidigare implementationer av stripplösa system. För att uppfylla rapportens syfte 
så har även informationssökning genomförts mot vilka förändringar i arbetsmetodiken en 
eventuell implementation medför samt vad som skiljer systemen åt.  

Nedan visas de sökord som användes för att hitta den litteratur som användes för 
projektarbetet.  

 Thales 
 Coopans + ev. versionsnummer.  

 TopSky + Evaluation/human factors 
 Stockholm kontrollcentral Coopans 
 Coopans build 1 

 LFV 
 EFPS 

 Electronic flight progress strips 
 Implementation Eurocat 2000e 

2.2  KVALITATIV ELLER KVANTITATIV METOD 

Forskning kan klassificeras som antingen kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativ forskning 
använder data i form av ord eller visuella bilder och förknippas ofta med småskaliga studier. 
Denna analys anses vara speciellt tillämpbar vid forskningsstrategin fallstudier och 
forskningsmetoder som intervjuer och observationer (Denscombe, 2016). Eftersom detta 
arbete till en relativt stor del bygger på personligkommunikation är denna analysmetod 
aktuell. 

Då det är forskaren som tolkar de kvalitativa data som forskningen frambringar medför detta 
en acceptans i att samma studie kan resultera i olika slutsatser och att det inte finns ett korrekt 
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svar. Vidare tacklar analysen oklara och paradoxala omständigheter bättre än den kvantitativa 
forskningen hade gjort (Denscombe, 2016).  
 
Denscombe (2016) förklarar att kvantitativ forskning använder data i form av siffror och 
riskerar att kopplas ihop med forskarens objektivitet och med storskaliga studier. Kvantitativ 
forskning förknippas i huvudsak till experiment och enkätundersökningar. 

2.2.1 VALIDITET OCH RELIABILITET  

Inom alla typer av forskning måste validitet och reliabilitet angripas genom att ta hänsyn till 
en studies formulering samt beaktat hur dess data är insamlad, analyserad och presenterad. 
(Merriam, 2014) 
 
Denscombe (2016) förklarar att validitet benämns som en studies trovärdighet som beror på 
forskningsmetodernas datainsamling och dess noggrannhet. Forskaren bör fråga sig om data 
som är insamlad för undersökning är rätt typ av data och om den är fastställd på ett korrekt 
sätt. Reliabilitet syftar till att visa hur tillförlitlig en forsknings objektiva utförande är för att 
kunna försäkra sig om att en identisk studie utförd vid ett annat tillfälle kommer att leda till 
samma slutsats (Denscombe, 2016). 
 
Som tidigare nämnt grundar sig detta arbete till stor del på kvalitativ forskning vilket innebär 
att data har samlats in under längre tidsperioder, vilket bidrar till en ökad trovärdighet. Genom 
att återvända till respondenterna för att få fynden bekräftade försäkrar sig forskaren att svaren 
har tolkats på ett korrekt sätt. Forskningsprocessen måste vara fullt tillgänglig för kontroll och 
för att påvisa en hög reliabilitet. Vid den genomförda forskningen måste rapporten vara tydlig 
i redogörelsen för vilka tillvägagångssätt som använts, samt hur data har framkommit och 
varför vissa slutsatser har dragits (Denscombe, 2016).  

2.3  DATAINSAMLING 

För att samla in data finns det i huvudsak fyra olika metoder: Intervjuer, frågeformulär, 
observationer och skriftliga källor (Denscombe, 2016).  

2.3.1 INTERVJUER  

Intervjuer kan klassificeras som ostrukturerade, semistrukturerade eller strukturerade, 
beroende på hur stort svängrum den intervjuade ges möjlighet till för sina svar. 

Ostrukturerad intervju ger respondenten möjlighet att utveckla sina egna tankar och idéer 
genom att utelämna förutbestämda frågor och istället introducera ett tema eller ämne. För att 
sedan spinna vidare på intervjuobjektets svar med hjälp av fler utvecklande frågor. 
(Denscombe, 2016) Detta förutsätter att intervjuaren besitter en grundläggande förståelse 
inom området för att på ett skickligt sätt kunna ställa utvecklingsmässiga frågor i jakt på 
ytterligare information (Philips & Stawarski, 2008).  
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Den semi-strukturerade intervjun är något mer bestämd och intervjuaren arbetar efter en 
färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som önskas besvaras. Vid intervjun 
finns ingen specifik ordningsföljd för vilken frågorna skall ställas utan intervjuaren borde vara 
flexibel och låta den intervjuade utveckla sina svar. Frågorna som ställs kan komma att ändras 
från intervju till intervju eftersom svaren som framställs kan leda till olika slags följdfrågor 
som anses lämpliga vid den specifika intervjun (Denscombe, 2016).  

Vid den strukturerade intervjun återfinns en betydligt mer strukturerad ordningsföljd av 
frågorna och även ofta utformningen av svaren. Detta leder ofta till en mer representativ data 
med större variation då intervjun i fråga inte blir lika tidskrävande och en större grupp 
respondenter nås (Denscombe, 2016).  

Vidare anses intervjuer vara en gedigen metod för datainsamling som kan erhålla data som 
inte finns tillgänglig skriftligt, statistisk eller som är svår att åberopa med hjälp av andra 
insamlingsmetoder. För att erhålla en framgångsrik intervju börjar utformaren med att ta 
beslut om vilken typ av intervju som ska genomföras följt av utformning och definiering av 
frågor. Frågorna bör vara lättförståeliga, korta, koncisa och utformade så att den intervjuade 
enkelt kan svara på frågan (Philips & Sawarski, 2008).  

2.3.2 FRÅGEFORMULÄR 

Frågeformulär består av definierade frågor som är enkla att tolka för den tillfrågade. Det är 
enkelt att jämföra svaren då alla tillfrågade ställs samma fråga. Det är viktigt att 
frågeställningen inte är för invecklad eller allt för omfattande. Det är även viktigt att frågorna 
in på något sätt är ledande eller vinklade så att den tillfrågade svarar på ett visst sätt 
(Ejvegård, 2009). 

Kvalitativa frågeställningar innehåller frågor som tillåter den tillfrågade att svara i fritext och 
efter egna tankar. Svaren på denna typen av frågor resulterar sällan i någon statistik utan 
medför ett subjektivt underlag för arbetet (Punch, 2003). 

Kvantitativa frågeställningar innehåller specifika frågor som ofta begränsar den tillfrågade att 
svara i form av ett flervalsalternativ. Svaren på denna typen av frågor resulterar ofta i ett 
statistiskt underlag (Punch, 2003). 

En nackdel med frågeformulär jämfört med en intervju är att det ej går att ställa några 
följdfrågor. Dessutom kan den tillfrågade ej ifrågasätta någon fråga eller få hjälp att tolka vad 
som eftersöks. Det finns också en risk att reliabiliteten påverkas efter som det är forskaren 
som har formulerat frågan och i vissa fall även svaren (Ejvegård, 2009). 

2.4  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Med hänsyn till arbetets problembeskrivning kommer detta arbete genomföras som en 
fallstudie. Det är en lämplig strategi för att skapa en förståelse och erhålla ett 
helhetsperspektiv av vad införandet av ett stripplöst system skulle innebära. 
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För att identifiera för- och nackdelar genomfördes intervjuer på Malmö- och Östgöta 
kontrollcentral. Dessa intervjuunderlag låg till grund för evalueringen av nuvarande system 
samt vad ett eventuellt byte av system skulle innebära enligt tidigare nämnda punkter. 
Intervjuerna som utfördes var både semi-strukturerade- och ostrukturerade intervjuer. Valet av 
dessa intervjumetoder grundar sig i rapportens syfte och hur intervjuer på bästa sätt kan 
uppfylla detta. Då enbart ett fåtal intervjuer var möjliga att utföra så var dessa omfattande för 
att få så mycket information som möjligt. Detta ledde till att intervjun vid den inledande fasen 
var ostrukturerad för att sedan gå över till en mer strukturerad form när det stod klart vilka 
svar som efterfrågades. Detta ger den semi-strukturerade formen möjlighet till.  

Utöver detta genomfördes en litteraturstudie för att öka förståelsen för de olika systemens 
funktioner och vad tidigare liknande genomförda förändringar har inneburit med hänsyn till 
arbetsmetodik, arbetsbelastning, komplexitet och ekonomi. 

Vidare skickades en enkät ut som syftade till att samla in kvalitativa data men även som 
underlag till en subjektiv utvärdering. 

2.5  METODKRITIK 

I detta kapitel presenteras kritik mot arbetets valda arbetsmetoder.  

2.5.1 INTERVJUER  

Intervjuer kan användas som den primära metoden för insamling av data, men också för att 
komplimentera andra metoder. Intervjuer kan delas in i tre kategorier; ostrukturerade, semi-
strukturerade samt strukturerade intervjuer (Dalen, 2011).  

Som tidigare nämnt ligger intervjuer oftast till grund för subjektiva utvärderingar, eller 
kvalitativ datainsamling. Det krävs även att den som intervjuar ställer konkreta, 
välgenomtänkta och icke-vinklade frågor (Denscombe, 2016). Semi-strukturerade intervjuer 
medför efterarbete i form av databearbetning, på grund av att de intervjuades svar är av 
växlande karaktär och behövs bearbetas för att kunna användas korrekt (Denscombe, 2016). 
Validiteten kring de data som erhålls från intervjuer bör analyseras för att deduktera vilka svar 
eller data som har blivit påverkade av bland annat miljö eller intervjuarna (Denscombe, 2016).  

Detta har vi i åtanke vid detta arbetes utförande då vi genomförde en ostrukturerad/semi-
strukturerad intervju i ett tidigt stadie, samt en semi-strukturerad intervju ungefär i mitten av 
arbetets planerade tid. Intervjuarna har för avsikt att agera så objektivt som möjligt under 
dessa intervjuer för att inte påverka svaren.  

2.5.2 FRÅGEFORMULÄR  

Frågeformulär består av definierade frågor som enkelt kan distribueras till de som besvarar 
frågorna. Svaren från dessa frågeformulär är enkla att jämföra då samtliga deltagare svarar på 
samma frågor. Det är viktigt att frågorna är neutrala och icke vinklade och att det inte är 
ledande frågor, utan specifika frågor som ger specifika svar (Ejvegård, 2009). Svarens natur 
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vid ett frågeformulär är ofta i text och inte i siffror vilket ger kvalitativa data, vilka är 
komplexa att föra statistik på (Punsch, 2003).  

En negativ aspekt av frågeformulär är att de tillfrågade inte har en chans att få frågorna 
förtydligade, eller att få ifrågasätta frågorna. Vidare, så finns det en risk att de som definierar 
frågorna till frågeformuläret också undermedvetet tycker på ett visst sätt, vilket kan vinkla 
hela frågeformuläret (Ejvegård, 2009).  

  



Niklas Glas  Version 1.2 

Johannes Hedström   2017-01-22 

8 

 

3. TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen ligger till grund för ge nödvändig bakgrundsteori så att läsaren 
ska kunna förstå arbetet. I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ansetts 
nödvändig för detta arbete; grundläggande teori för ATC, separationskriterier, 
inflygningskontrolltjänst och hjälpmedel inom flygtrafikledning.  

3.1  ATM 

ATM handlar om att all flygtrafik är övervakad och kontrollerad på ett säkert och effektivt 
sätt, från start till landning. Detta genomförs med flygsäkerhet som största och främsta 
fokuspunkt. ATM består främst av tre olika verksamheter: (Eurocontrol, 2016a) 

 ATC  – Verksamhet som säkerställer att flygplan är säkert separerade både i luften när 
de flyger, men också på marken när de har landat och ska lyfta igen. Tower Control 
(TWR) är allmänt känt, då dessa torn som är belagda på flygplatsen i fråga kan 
observeras av passagerare, men flygplan separeras även en route via de så icke 
iögonfallande ATCC (Eurocontrol, 2016a).  

 Air Traffic Flow and Capacity Management (ATFCM)  – Målet med ATFCM är att 
optimera trafikflöden enligt föreskriven ATC-kapacitet inom de sektorer som påverkas 
av flödesplanering. Denna flödesplanering genomförs med hjälp av trafikprognoser 
baserade på flygbolagens flygscheman. Flödesplaneringen sker så tidigt som möjligt 
innan sektorn blir påverkad, ofta upp till ett år innan flygplanet flyger in i sektorn 
(Eurocontrol, 2016b).   

 Aeronautical Information Services (AIS) – Denna tjänst ansvarar för 
sammanställning och distribution av all aeronautisk information nödvändig för 
användarna av luftrummet. Denna sammanställning inkluderar information angående: 
säkerhet, navigation, tekniska störningar, administration och uppdaterade reglementen 
och lagar (Eurocontrol, 2016a).  

Det finns idag många luftrum vars kapacitet vid vissa tidpunkter är otillräcklig, något som 
medför att flygplanen får cirkulera i luften eller flyga en omväg innan de kan fortsätta sin 
flygning. För att motverka dessa trafikstockningar finns idag ett avancerat datorsystem 
Capacity and Flow Management Unit (CFMU). Programmet kan med hjälp av flygplanens 
färdplaner, räkna ut exakt hur många flygplan som kommer befinna sig i ett extraordinärt 
belagt luftrum vid en viss tidpunkt. Om beräknat antal flygplan i områden överstiger 
kapacitetsgränsen, som är bestämd av landets Air Navigation Service Provider (ANSP), så 
kan datorprogrammet delegera ut förseningar till flygplanen redan på marken. Dessa 
beräknade förseningar benämns Calculated Take Off Time (CTOT). Detta är fördelaktigt då 
flygplanen slipper bränna bränsle i luften i väntan på sin tur och när flygplanet väl är i luften 
så kan det flyga hela vägen till sin destination utan någon försening. I och med att ÖKC inte 
har några kapacitetsproblem gällande reguljär trafik, så är det inte avgörande för 
arbetsbelastningen att militär trafik inte räknas med i CFMU. Dock så är det viktigt för 
flygningens skull att reguljär trafik som är påverkad av CTOT faktiskt håller sina beräknade 
tider.  
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Miljöpåverkan har framför allt på senare år blivit ett tilltagande område inom flygtrafik. 
Koldioxidutsläppen minimeras inom många olika områden; nya flygplan byggs för att 
minimera bränsleåtgång och därmed koldioxidutsläpp, flygbolag optimerar sin ruttplanering 
och flygledare strävar ständigt efter att ge så korta flygvägar som möjligt och att inte låta 
flygplan plana ut, det vill säga att flygplanen har ett kontinuerligt stig eller sjunk. Detta 
medför ett ökat tryck på att flygledaren ska leva upp till flygbolagens förväntningar.  

3.1.1 AIR SPACE MANAGEMENT (ASM)   

ASM används för att planera ett specifikt luftrum. Ett luftrum utformas med laterala och 
vertikala gränser och klassificeras olika. Dessa gränser och klassificeringar bestäms utifrån en 
mängd olika faktorer så som vilken trafik som använder sig av luftrummet, vilka 
navigationshjälpmedel som finns tillgängliga, behovet av ATC och många andra faktorer 
(ICAO Annex 11, Airspace Classifications).  

3.1.1.1 LUFTRUMSKLASSER OCH FLYGREGLER 

ICAO definierar sju olika luftrumsklasser i ordning A-G, med olika nivåer av ATS (Air 
Traffic Service) och krav på flygplanen i luftrummet. Klass A är det mest restriktiva utifrån 
krav på flygningarna men bistår med ATC till alla flygningar. Luftrum i klass G är minst 
restriktiva och flygplan får endast flyginformation på begäran. Luftrumsklasserna A-E 
benämns som kontrollerade luftrum medan F och G är okontrollerade (Åkerlind & Örtlund, 
2011). 

Det finns två olika grupper av flygregler: instrument flight rules (IFR) och visual flight rules 
(VFR). Precis som det låter så navigerar IFR-piloten med hjälp av instrumenten i cockpit 
medan VFR-piloten tittar ut genom rutan och använder sig av det de ser. Utöver detta finns 
det två olika metrologiska villkor: instrument meteorological conditions (IMC) och visual 
meteorological conditions (VMC). Sikt, distansen till moln och molnbasen avgör vilket 
villkor som gäller. Flyg som framförs i IMC måste på så vis flyga enligt IFR medan VMC 
tillåter flygningen att följa valfri flygregel (Åkerlind & Örtlund, 2011). 

I Sverige används enbart luftrumsklasserna C och G. Klass C tillåter både IFR- och VFR-
flygningar men kräver enbart separation tillhandahålls mellan inbördes IFR-flygningar, samt 
mellan IFR-och VFR-flygningar. I detta luftrum får VFR-flygningar enbart information 
hänsyn andra VFR-flyg. I klass G är både IFR- och VFR-flygningar tillåtna, men ingen 
flygtrafikledningstjänst erbjuds, och trafikinformation ges på begäran (Åkerlind & Örtlund, 
2011). 

Luftrummen kan dessutom innehålla olika begränsningar för luftfarten så som 
restriktionsområden, farliga områden och förbjudna områden. (Åkerlind & Örtlund, 2011) 

3.1.1.2 KONTROLLERAD LUFT 

I Sverige används luftrumsklassen C för kontrollerad luft och G för okontrollerad (LFV, 
2016e). De kontrollerade luftrummen är i sin tur indelade i olika luftrumstyper beroende på 
vilken funktion och service de ska kunna tillhandahålla. För att flygplan ska kunna vara 
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kontrollerade under hela flygningen krävs det att flygledare bevakar flygningen under alla 
dess skeden. 
 
Control zone (CTR) - Luftrummet närmst flygplasten kallas CTR, detta område syftar till att 
övervaka och separera flygtrafiken under start- och landningsfasen. CTR är oftast ett relativt 
litet område och sträcker sig från marken upp till 1 500 fot (ft). Motsvarande luftrum för 
okontrollerade flygplatser heter Traffic Information Zone (TIZ). Trafikledartjänsten i CTR 
heter TWR.  

TMA - Ovanför kontrollzonen ligger TMA, detta är ett betydligt större område som 
tillhandahåller flygledningstjänst under in- och utflygningsfasen. I ett TMA kan det ligga flera 
CTRs (ICAO, 2007). Varje TMA är unikt och är utformat för att det ska passa den specifika 
miljön. Stockholm TMA är ett exempel på ett luftrum som till största del hanterar civil 
reguljär trafik till och från två stora flygplatser inom ett ganska litet område medan Östgöta 
TMA hanterar trafik till flera mindre flygplatser med både militär och civil trafik över ett 
utsträckt område. Detta leder till att luftrummen skiljer sig markant (Törnvall, 2016). 
Trafikledartjänsten i TMA heter Terminal area Control (TMC).  
 
Control Area (CTA) - Ovanför TMA ligger i sin tur CTA, detta område har vanligtvis en 
undersida på Flight Level (FL) 95, vilket motsvarar 9 500 ft, och tillhandahåller kontrolltjänst 
till en-routeflygningar. De svarar även för den initiala inflygningen in mot TMA och den 
slutliga stiget till begärd flygnivå (ICAO, 2007). Ett CTA begränsas även ofta i höjd i form av 
ett tak, på vilken höjd varierar mellan luftrum och regioner. Ovanför CTA finns ett luftrum 
som kallas Övre områdeskontroll (UTA), detta område har samma funktion som CTA men på 
högre höjd. Ovanför FL660 blir luften okontrollerad igen, på grund av tekniska begränsningar 
(ICAO, 2007). Detta påverkar vanligtvis inte flygtrafiken då väldigt få flygplan kan stiga så 
högt. Trafikledningstjänsten i CTA heter Area control (ACC).  

3.1.2 ATC   

ATC är en tjänst som tillgodoser luftrummets användare med instruktioner för att flyga säkert 
och effektivt, bidrar med trafikinformation och ser aktivt till att trafikflödet blir smidigt för 
alla inblandade parter. Inom ATC prioriteras flygsäkerhet över allt annat, samtidigt som 
kraven på att få en hög servicenivå från flygbolag och användare av luftrummet lägger press 
på flygledare (ICAO, 2007).  

För att kunna säkerställa säkerheten måste luftfarkoster alltid vara separerade inom en 
flygledares ansvarsområden. För kommersiell trafik menas detta från och med att 
luftfarkosten lämnar sin gate och taxar till startbanan och träder in i TWRs 
manövreringsområde till att det har landat på sin destination och taxar av från 
landningsbanan. Denna separation åstadkoms genom ett omfattande regelverk, publicerade i 
Doc. 4444 (ICAO, 2007). Separationen kan uppfyllas i åtskilliga avseenden. Både via radar 
såsom vertikal-, horisontell- och lateral separation men TWR-flygledare kan också bibehålla 
en visuell separation mellan luftfarkoster i flygplatsens närhet, så länge vädret tillåter. När 
luftfarkosterna lämnar flygplatsens närområde så överförs kontrollen av dessa till nästa 
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flygledare, som sitter på ett ACC/TMC och därmed övertas även separationsansvaret (ICAO, 
2007). 

I Sverige är den generella radarseparationen 5 nautiska mil (NM) (1 NM motsvarar 1 852 m) 
horisontellt eller 1 000 ft vertikalt. Radarseparation inom ett TMA är vanligtvis 3 NM 
horisontellt. Alla separationer som flygledare kan utöva på olika arbetsplatser finns 
specificerade i enhetens Operations manual. Separationerna härstammar från globalt 
fastställda ICAO annex och dokument. Dessa reglementen kan göras med strikta genom 
lokala överenskommelser, men kan aldrig göras mindre strikta än den globalt framställda 
standarden (ICAO, 2007). En mer utförlig redogörelse för de olika separationsmetoderna 
hittas i sektion 3.2.  

Flygledare förmedlar instruktioner till luftfarkoster genom klareringar, innehållande 
exempelvis en instruktion om att stiga eller sjunka, en direktrutt eller sväng, eller en tillåtelse 
att träda in i luftrummet. Dessa klareringar markeras på en pappersstripp, en elektronisk stripp 
eller i en etikett kopplad till ett radareko. Därefter förmedlas de via radiokommunikation på 
VHF-frekvenser och levereras oftast på engelska, enligt en strikt fraseologi. En grundpelare i 
utbildningen av flygledare är att säkerställa förmågan att kunna ge tydliga och enkelförstådda 
klareringar. Det officiella språket för flygledning är engelska, och därmed är goda kunskaper 
inom engelska en vital del för ATC.  

Vid användande av både radarskärm och Flight Progress Board (FPB), som ni kan läsa mer 
om i kapitel 3.4, har flygledaren två kompletterande bilder av den aktuella flygtrafiken. Den 
första är Radar Presentation Unit (RPU) som tillåter flygledaren att identifiera flygplanets 
position, medan den andra är samlingen av papperstrippar som hjälper till att organisera 
trafiken, planera en strategi och mata in värden för den aktuella flygningen. Radarbilden är 
tvådimensionell och representerar flygplan som rör sig längs rutter eller på bestämd kurs i ett 
tredimensionellt luftrum. Papperstripparna tillskillnad från radarbilden visar flygledarens 
personliga bild av trafiken. 

Inom flygledning är en hög grad av situational awareness viktigt för att upprätthålla en 
korrekt bild av vad som försiggår i luftrummet. Situational awareness, eller periferi 
medvetenhet som det heter på svenska, var från början en term som användes av piloter i 
flygsammanhang. Situational awareness har idag utvecklats till en viktig belägenhet inom 
många områden där komplexa dynamiska system hanteras, exempelvis inom 
kärnkraftindustrin, bilindustrin och trafikflygledning. Att uppnå en tillfredställande nivå av 
situational awareness är komplicerat att åstadkomma och är samtidigt en central del i 
förmågan att ta korrekta beslut. Den formella definitionen är: perceptionen av olika element i 
en omgivning med definierad tidsram och rymd, fattningsförmågan av dess betydelse och 
projektionen av dess status inom en nära framtid (Endsley, 1994). 

3.2  SEPARATIONSKRITERIER  

Det går att separera luftfarkoster på olika sätt, genom lateral separation, horisontal och/eller 
vertikal separation. Det går även att använda tidsbaserad separation, detta används främst i 
luftrum utan radartäckning eller för avgångar tätt in på varandra. För att möjliggöra separation 
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mellan flygplan krävs en flygledare, om denna finns att tillgå beror på vilken luftrumsklass 
och vilka flygregler som används (ICAO, 2007). 

3.2.1 VERTIKAL SEPARATION  

Minsta vertikala separation mellan två luftfarkoster skall vara 1 000 ft under FL290 och 2 000 
ft ovanför denna nivå. Som tillägg till denna regel finns RVSM (Reduced Vertical Separation 
Minima) luftrum. Luftfarkoster som är RVSM-godkända kan separeras med 1 000 ft upp till 
och med FL410 och däröver med 2 000 ft. Detta inkluderar de flesta luftfarkosterna eftersom 
de flesta är godkända för detta nuförtiden med undantag för en del militärflyg (ICAO, 2007).  

3.2.2 HORISONTELL SEPARATION  

Standardiserad radarbaserad separation är som tidigare nämnt 5 NM. Detta avstånd kan 
reduceras till 3 NM under specifika omständigheter när det använda systemet tillräckligt 
precist och uppfyller vissa krav vilket ofta används i TMA. Avståndet kan reduceras 
ytterligare om två luftfarkoster är etablerade på final approach och ATS och systemen 
uppfyller en mängd krav, exempelvis som att bromsverkan skall vara rapporterad god och 
tiden spenderad på landningsbanan ej överskrider 50 sekunder (ICAO, 2007). 

3.2.3 LATERAL SEPARATION  

Inom flygvärlden finns det en mängd olika laterala separationer, dessa regler används oftast i 
miljöer där radartäckningen är dålig och behovet av procedurell separation måste appliceras 
(ICAO, 2007). Detta innebär att luftfarkoster separeras utifrån positionsrapporter från piloten, 
vanligast i form av distans och radial till  ett navigationshjälpmedel. 

3.2.4 WAKE TURBULENCE SEPARATION  

Wake turbulence är luft som rör sig längs med vingarna och vidare ut till vingspetsarna på ett 
flygplan, från underdelen av vingen upp till översidan. Detta är ett resultat av tryckskillnaden 
mellan under och översida på vingen som behövs för att skapa lyftkraft. Det är farligt att 
framföra en luftfarkost i wake turbulence och ICAO har därför definierat separationskrav för 
detta. Stora flygplan skapar mer wake än mindre flygplan och minsta avstånd varierar därför i 
förhållande till framförvarande flygplanets storlek (Åkerlind och Örtlund, 2011). En 
illustration av den turbulenta luftens spridning efter ett flygplan går att åskåda i Figur 1. 
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Figur 1 - Wake turbulence (New Zealand Civil Aviation Authority (CAA), 2012) 

Alla flygplanstyper är indelade i fyra olika kategorier, den fjärde är relativt ny implementerad 
då världens största passagerarplan kom i bruk, Airbus A380. I Tabell 1 är de specifika 
viktklasserna illustrerade. 

Tabell 1 - Wake turbulence kategorier (New Zealand Civil Aviation Authority (CAA), 2012) 

Wake turbulence kategori Vikt 

Light (L) 0 – 7,000kg 

Medium (M) 7,001 – 135,999kg 

Heavy (H) 136,000kg+ 

Super Heavy (J) Airbus 380 (~560,000kg) 

3.3  INFLYGNINGSKONTROLLTJÄNST 

Inflygningskontrolltjänst (APP) tillgodoses i en eller flera flygplatsers närhet, ofta i ett TMA; 
både för ett avgående flygplan då kontrollen överförs från TWR, men också för ankommande 
flygplan då kontrollen överförs från ACC. I större TMA så är sektorerna inte sällan uppdelade 
i en avgång-sektor och en ankomst-sektor. I avgång-sektorn separerar och stiger flygledarna 
flygplanen till överenskommen höjd till ACC och i ankomst-sektorn separerar, sjunker och 
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svänger flygledarna flygplanen in till den sista delen av flygningen innan landning (ICAO, 
2007). 

3.3.1 STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE (SID) AND STANDARD ARRIVAL ROUTE (STAR)  

I ÖKC TMA finns ett flertal lokaliseringspunkter eller så kallade fixes. Dessa kan 
kategoriseras som bland annat Very High Frequency Omnidirectional Radio Beacons (VOR), 
Distance Measuring Equipment (DME) eller Non-Directional Beacons (NDB) stationerade på 
marken. Dessa tre typer av radiofyrar är vanligast och används i uppbyggnaden av Area 
Navigational (RNAV) fixes.  

 

Figur 2 - SIDs Skavsta (LFV, 2016a) 
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Figur 3 - STARs Skavsta (LFV, 2016b) 

Det är RNAV fixes som används för att bygga upp förbestämda rutter för avgående och 
ankommande flygplan. Dessa rutter heter Standard Instrument Departure (SID) för avgående 
flygplan, och Standard Instrument Arrival (STAR) för ankommande flygplan, och är 
designade samt används för att trafiken ska kunna flyga till och från sina flygplatser genom ett 
TMA på ett säkert och effektivt sätt. Figur 2 illustrerar flygplatsen Stockholm-Skavstas SIDs 
och Figur 3 visar STARs för samma flygplats. I arbetsamma luftrum så underlättar dessa 
SIDs och STARs för flygledarna, för att rutterna är ritade för att minimera konfliktytorna 
mellan avgående och ankommande trafik (Eurocontrol, 2016c) (Eurocontrol 2016d). 
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3.3.2 INFLYGNINGSSEGMENT 

Inför landning finns en inflygning som börjar redan på flygplanets färdplanerade en route-
höjd. Denna inflygning kan kategoriseras in i fem olika segment, samtliga illustreras i figur 4.  

 

Figur 4 - Inflygningssegment (Encyclopedia, 2016) 

 Arrival segment – Är den inledande flygrutten från en route-fixes, oftast via en STAR, 
till Initial Approach Fix (IAF) (ICAO, 2007). 

 Initial approach segment – Inleds vid IAF, och är den del av inflygningen som 
innefattar all eventuell radarvektorering och sjunkande av flygplan för att korrekt 
inflygningsprocedur ska kunna genomföras. Detta segment avslutas vid intermediate 
approach segment (ICAO, 2007). 

 Intermediate approach segment – Är delen av inflygningen där piloterna bör justera 
sin hastighet för den sista delen av inflygningen och gå igenom check-listor inför 
landning (ICAO, 2007).   

 Final approach segment – Detta segment inleds vid Final Approach Fix (FAF) där 
flygplanen oftast också möter inflygningsproceduren Instrument Landing System 
(ILS) glidbana, det vill säga när flygplanet tar emot data gällande vilken vertikal 
hastighet det behöver ha för att landa vid landningsbanans tröskel. Flygplanets vinkel 
mot landningsbanan från FAF är normalt 3° nedåt. Detta betyder i förlängning att FAF 
är 6 NM från landningsbanans tröskel om flygplanen angör på glidbanan vid 2 500 ft, 
vilket är standard för en ILS-inflygning (ICAO, 2007).   

 Missed approach segment – När ett landande flygplan av någon anledning måste 
avbryta sin inflygning, måste en missed approach genomföras. Hur den genomförs är 
en lokal bestämmelse grundad i förutsättningarna kring gällande flygplats. En missed 
approach innebär oftast att flygplanet åter stiger till 2 500 ft och forstätter flyga i 
landningsbanans riktning (ICAO, 2007).  

3.4  HJÄLPMEDEL FÖR HANTERING AV FLYGTRAFIK  

Flygtrafiken närmar sig idag, i stora delar av världen, flygledarnas kapacitetsmaximum, givet 
de system som finns tillgängliga idag. Prognoser visar en ökning av flygtrafik i områden som 
redan idag är hård belastade (Eurocontrol, 2016e). För att säkerheten inte ska fallera krävs 
något sätt att kontinuerligt kunna övervaka samtliga flygplan i ett luftrum på ett strukturerat 
sätt. Detta medförde att FPB började användas och utvecklas under sent 1930-tal (Kraus, 
2016). I ett FPB kan flygledare, enligt egen eller förbestämd ordning, lägga ut sina FPS som i 
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sin tur innehåller information från varje flygnings färdplan eller information angående 
flygningen.   

I takt med att tekniken utvecklats har även ATC-system mognat och idag finns det ett flertal 
gedigna hjälpmedel för hantering av flygtrafik. Detta kapitel presenterar några av dessa. 

3.4.1 PAPPERSSTRIPPAR 

 

Figur 5 - Pappersstrip 

FPS-system i pappersvariant är den första versionen av ett hjälpmedel för hantering av 
flygtrafik, som används än idag på många operativa arbetsplatser. En exempelstripp illustreras 
i Figur 5. Detta system används bland annat idag på ÖKC. Vid första anblick och jämförelse 
med ett elektroniskt system kan det anses vara föråldrat och omodernt. Det skulle dock inte 
vara en rättvis jämförelse då det, av många, anses vara det bästa alternativet för hantering av 
en viss typ av flygningar. På ÖKC är detta fallet då en stor del av deras trafik består av militär 
trafik. FPS i papper är fördelaktigt om trafiken man leder kräver många inmatningar på kort 
tid, exempelvis då ett militärt flygplan gör en Precision Approach Radar (PAR) inflygning, 
enligt Gabriel Odenhammar (2016). Varje enskild FPS motsvarar ett flygplan. Utöver detta så 
är stripphållaren markerad i en speciell färg som är kopplad till vad flygplanet ska göra. I 
TMA-miljö så är gula strippar vanligtvis förknippade med ankomster, blåa med avgångar och 
röda som överflygare.  
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Figur 6 - Exempel på pappersstrip 

Det finns både förtryckt information och tomma rutor på strippar, varav de sistnämnda är till 
för markeringar av flygledaren. Dessa markeringar är standardiserade och förbestämda hur de 
ska genomföras (ICAO, 2007). Rutorna är markerade enligt Figur 6 ovan. Detta är en blå 
pappersstripp, det vill säga en avgång, och rutorna förklaras enligt nedan:  

Ruta 1 – Högst upp är flygningens callsign, det vill säga anropssignalen till flygbolaget, 
Skyways i detta fall, via radiofrekvens och numret på flygningen ihopsatt. SKX251 blir i detta 
fall ”SkyExpress (flygningsnummer, uttalas inte) 251”. Därefter följer den färdplanerade 
hastigheten för flygplanet N0240 (240 knop), vilka flygregler som används I (IFR), vilken 
flygplanstyp och wake turbulence-kategori F50/M (Fokker 50/Medium), samt vilken 
transponderkod som flygningen har.  

Ruta 2 – Avser avgångs-flygplats samt färdplanerad tid för avgång.  

Ruta 3 – I denna ruta fyller flygledaren i estimerad tid för avgång samt den faktiska tiden för 
avgången.  

Ruta 4 – Markeras av flygledaren eftersom klareringar ges. Nederst i rutan står flygplanets 
färdplanerade SID.  

Ruta 5 – Markeras med en bock av flygledaren efter samordning med flygledaren i TMC om 
så finns, annars med flygledaren på ACC.   

Ruta 6 – Markeras med en bock av flygledaren efter en startklarering angetts till flygningens 
pilot.  

Ruta 7 – Används inte vid avgångar.  

Ruta 8 – Avgång- samt ankomstflygplats.  
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Ruta 9 – Används inte vid avgångar.  

Ruta 10 – I denna ruta markeras information som både är uppstyrd genom regelverk men 
också finns det utrymme för övrig information.  

3.4.1.1 FPB 

Ett FPB är ett bräde som ligger på ett bord framför flygledaren, under RPUn. FPB används 
genom att placera ut FPS i en viss ordning som ger en överskådlig blick över mönstret på 
trafiken i luftrummet. Det används inom CTR, TMA, CTA och UTA. I TWR kan FPB vara 
utformat så att olika delar av bordet används för att indikera om ett flygplan är på väg att taxa 
eller om det står still, om landningsbanan är klar för användning eller om det redan finns 
flygplan eller fordon på den. Dessa exempel visar hur många användningsområden ett FPB 
har. FPB används inte på samma sätt i stripplösa system, eftersom att varje luftfarkost istället 
har en etikett med relevant information, som är kopplat till radar-ekot på skärmen.   

 

Figur 7 - FPB 

Hur ett FPB kan prepareras illustreras i Figur 7. I exemplet finns en tanke bakom placeringen 
av varje enskild pappersstrip. Placeringen utgår från de svarta stripphållarna som fungerar 
som markörer av händelser. Stripphållarna förklaras nedan:  

Svarta:  

 RWY 27, står för runway i riktning 270° enligt en kompassros och är den aktiva och 
primära landning- och startbanan i användning på flygplatsen.  

 RWY 01/19, står för runway i riktning 010°/190° enligt en kompassros och är i detta 
fall en kortade och mindre landning- och startbanan som är lämpad till små flygplan.  

 Airborne, betyder att ett flygplan har lyft från marken och är i det första stadiet av 
stigning.  
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 ↑N VFR ↓S, betyder att pappersstrippar gällande flygplan som flyger med VFR 
flygregler och som ligger ovanför denna markör är geografiskt positionerade norr om 
fält, och tvärtom.  

 Vehicle 09/27, indikerar om några fordon befinner sig på landning- eller startbanan.  

Gula, röda (och blå):  

 Röda stripphållare betyder i detta exempel att luftfarkosten flyger efter VRF.  
 Gula stripphållare betyder att luftfarkosten är en ankomst till flygplatsen.  
 Det finns även blå stripphållare som markerar att luftfarkosten är en avgång från 

flygplatsen.  

I detta specifika exempel, Figur 8, så har en landning NAX4421 placerats ovanför RWY 27 för 
att indikera att den är på väg att landa. Under RWY 27 har SAG101 placerats för att visa att 
den är klarerad att använda landningsbanan. Under Airborne hittas SEHFI som tidigare har 
vart klarerad på flygplatsens startbana men som nu har lyft och flyger mot sin destination. 
Ovanför RWY 01/19 ligger OYBBT och visar att den strax ska använda den landningsbanan. 
Ovanför och under ↑N VFR ↓S ligger OYTFB och SEGNL och har placerats där för att visa att 
de är norr och respektive söder om fält.  

 

Figur 8 - FPB användningsexempel 
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3.4.2 ELEKTRONISKA FPS & STRIPPLÖSA SYSTEM 

Olika elektroniska system är alternativ till pappersstrippar. Lanzi et al., (2002) identifierar tre 
typer av ersättningssystem: utökade pappersstrippar, elektroniska strippar eller helt stripplösa 
system. Utökade strippsystem länkar existerande fysiska strippremsor till radarskärmen. 
Elektroniska strippar ersätter pappersstrippar genom att föra in samma information i en 
elektronisk version. Stripplösa system eliminerar pappersstrippar genom att visa 
informationen om flygplanet på radarskärmens etiketter, som kan utökas vid behov för att visa 
ytterligare information.   

Systemet har ett flertal funktioner och implementationer som exempelvis bidrar till att höja 
flygledarens situational awareness genom att enklare få en helhetsbild av vad som försiggår 
på radarskärmen, samt att aldrig behöva släppa blicken från radarskärmen för att göra 
inmatningar (Doble N. A. & Hansman J. R., 2003). 

Utöver detta kan systemet kopplas samman till diverse inbyggda varningssystem, som ingår i 
Medium Term Conflict Detection (MTCD), såsom att det stripplösa systemet analyserar den 
data som matats in i etiketten och varnar om två eller fler flygplan är på samma flygnivå och i 
kollisionskurs. Denna information kommer både från flygplanets förbestämda färdplan och de 
data som matats in i etiketten (Skybrary, 2016). 

Elektroniska FPS-system är ett hjälpmedel som behåller FPS på ett FPB men i elektronisk 
form. Dessa FPS kan skrivas på med en speciellt utformad penna, och kan även flyttas runt 
med hjälp av denna, se Figur 9. Detta är en kombination av pappers-FPS och dagens 
elektroniska lösningar.  

 

Figur 9 – Elektroniskt FPB 
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Stripplösa system bygger på att information från färdplaner integreras i radarskärmen, knytet 
till radarekon från flygplanen. Denna information förankras via en etikett som går att 
expandera och minimera efter behov för att visa olika mycket information. Detta gör att FPB 
försvinner helt, och FPS finns kvar på det sätt att informationen som tidigare skrevs ut på 
strippen, nu finns tillgänglig direkt på radarskärmen. Figur 10 illustrerar radarbilden från ett 
stripplöst system. Flygplanen visas som små fyrkanter och fästa i de är etiketterna. Överst i 
bilden syns KLM1622 som stigandes passerar FL155, klarerad till FL200. Valet av vad som 
ska visas i bakgrunden är upp till varje enskild flygledare. Fixes, sektorgränser och 
geografiska gränser så som kustlinjer är vanligt förekommande. Etiketterna kan expanderas 
genom att muspekaren förs över den. Genom att sedan klicka med de olika musknapparna på 
olika ställen i etiketten finns ytterligare information så som färdplan att tillgå. Det är även 
genom att klicka på etiketterna som flygledaren kan skicka vidare flygplanet till nästa sektor. 
Varje klarering som flygledaren ger luftfarkosten registreras manuellt in i etiketten (Ahlström, 
2016).  

 

Figur 10 - Radarbild stripplöst system 

Färgsättning i stripplösa system hjälper flygledaren att uppmärksamma viktig information och 
bidrar till att snabbare få en bra situational awareness. I de nyare versionerna går det att ändra 
färg på de olika illustrationerna och lager som visas på radarskärmen. Etiketter har ofta olika 
färger beroende på om flygplanet är i den arbetande flygledarens sektor, på väg in eller har 
lämnat och inte kommer in i sektorn. Hur tidigt en etikett skall ändra färg innan flygningen 
beträder en ny sektor varierar mellan de olika systemen. Varningar och viktig information så 
som koordineringar via systemet förtydligas genom att belysas eller blinka i en passande färg 
(Eurocontrol, 1996). 

Mus, muspekare och tangentbord används i en mycket större utsträckning i ett stripplöst 
system. Alla inputs i systemet görs genom att klicka med musen och använda en lista för 
önskat värde, alternativt skriva in med hjälp av ett tangentbord. Musen som används har 
samma uppsättning av knappar som en vanlig skrivbords mus för att användaren skall känna 
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sig bekväm med uppsättningen. För ett effektivare användande finns det möjlighet att använda 
snabbknappar på tangentbordet (Eurocontrol, 1996) (Hoffström, 2016). 

Radarskärmen går även den att anpassa efter behovet. Storlek på radarfönstret och var olika 
hjälpmedel skall visas. Exempel på hjälpmedel är listor som ger information om flygplan som 
är beräknade att anlända in i sektorn eller flygplan som strax ska lyfta. Andra hjälpmedel kan 
vara konfliktberäkningsverktyg så som olika MTCD hjälpmedel, varav några beskrivs i nästa 
stycke (Eurocontrol, 1996). 

Flight Leg (FLEG) är ett hjälpverktyg som genom ett knapptryck visar vart flygplanet är 
planerat att flyga samt om det på vägen beräknas uppstå några konflikter. I Figur 11 har 
hjälpmedlet aktiverats för flygplanet WIF305, dess rutt indikeras av sträcket i grönt och rött 
som börjar vid radarekot. Så länge sträcket är grönt beräknar systemet att någon konflikt ej 
kommer att uppstå. I detta fallet är WIF305 en start och ska stiga till sluthöjden FL250. På väg 
dit beräknar systemet att den kommer att hamna i konflikt och markerar den beräknade 
sträckan för denna risk med röd färg (Eurocontrol, 1996) (Hoffström, 2016). 
 

 

Figur 11 - RPU FLEG 

Prediction Line (PRL) används för att se vart flygplanet kommer att befinna sig om ett visst 
antal minuter med den aktuella hastigheten över marken och riktningen beräknat av 
radarsystemet. I Figur 12 illustreras detta hjälpmedel i form av ett rakt sträck i varierande 
svart och vit färg där varje bit vit eller svart färg indikerar en minut. I detta specifika fall är en 
två minuter långt PRL förvalt (Hoffström, 2016). 
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Figur 12 - RPU PRL 

Separation tool (Sep-tool) är en utveckling av PRL som likt föregående hjälpmedel 
visualiseras med ett streck i flygnings riktning. Istället för att visa vart flygplanet befinner sig 
om ett antal minuter väljs nu istället två flygningar som flygledaren vill titta närmare på. 
Systemet beräknar sedan minsta avstånd dessa kommer att ha från varandra utifrån nuvarande 
indata från radarn. I Figur 13 syns två flygningar, NAX1040 och GOT302. De befinner sig på 
olika höjder och kommer därför inte vara i en konflikt men genom att använda Sep-tool går 
det att se minsta beräknat avstånd i ett tvådimensionellt plan. I detta fall kommer det som 
minst vara 5.6 NM mellan flygningarna vilket är 0.6 NM mer än minsta tillåtna avstånd 
(Hoffström, 2016). 
 

 

Figur 13 - RPU Sep-tool 

Om det stripplösa systemet och dess reservsystem havererar så finns oftast ett 
pappersstrippsystem tillgängligt. Ett haveri av radarsystemet skulle också medföra att de 
horisontella separationer som gäller med ett fungerande radarsystem inte längre gäller, och 
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separation måste upprättas efter reglerna för lateral separation, enligt kapitel 3.2.3. Det händer 
även att de flygplan som är i sektorn tillfrågas att kontakta nästa eller föregående sektor (som 
förhoppningsvis fortfarande har en fungerande radar), och på så sätt kan den flygledaren 
separera luftfarkosterna.  

3.4.2.1 TOPSKY 

Att standardisera ATM-system är ett viktigt mål för Europa och dess flygtrafik, men det är ett                                  
kostsamt projekt, speciellt för mindre länder. För att angripa detta problem förenades ett antal 
av Europas ANSP för ett samarbete som inte bara 
uppgraderade nuvarande system och var ekonomiskt 
gynnsamt, men också hjälpte till att harmonisera 
samarbetet i flygtrafikledningen mellan länderna. 
Detta samarbete gick under namnet Coopans, och 
tillsammans vidareutvecklade de Thales (Frankrikes 
ANSP) tidigare produkt Eurocat, till den första 
versionen av Coopans/TopSky. TopSky är ett 
stripplöst system utvecklat av Thales och är ett 
resultat av ett europeiskt samarbete mellan Thales 
och fem andra länders ANSP (Schofield, 2012):  

 Sverige - Luftfartsverket  
 Danmark – Naviair 

 Irland – Irish aviation agency 
 Kroatien – Croatia control  
 Österrike – Austro control 

Den första versionen av TopSky implementerades i Irland under 2011, och kort därefter i 
Danmark och Sverige. Eftersom ländernas ANSP använder samma mjukvaruplattform, kan de 
också dela kostnader inom utveckling, uppgradering, simulatorer, träning och underhåll av 
systemet (Schofield, 2012).  

TopSky är inte enbart ett stripplöst system, utan fungerar även tillsammans med exempelvis 
pappersstrippar. Med ett system som detta så kan TopSky finnas på en datorskärm bredvid 
flygledarens RPU och där bistå med samlad information, relevant för både flygledare och FS. 
Informationen innehåller färdplaner för samtliga planerade flygningar som påverkar 
luftrummet i fråga.   

”Coopans basically allows the 

ANSPs to save money via 

common procurement and 

economies of scale” -  Vincent 

Marfaing, 2012 
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4. ÖKC TMA 

I detta kapitel presenteras Östgöta kontrollcentral (ÖKC) TMA med en generell beskrivning 
och tillhörande flygplatser. Därefter beskrivs komplikationerna med att ha både militär och 
reguljär trafik i samma luftrum. I slutet av detta kapitel framställs en redogörelse för ÖKC 
som arbetsplats.  

ÖKC är idag Sveriges tredje största kontrollcentral sett till antalet arbetspositioner och är 
beläget i Norrköping i samma byggnad som kontrolltornet på Norrköping/Kungsängen 
flygplats. Öppettiderna är 06.00 – 24.00 året runt och där arbetar totalt 17 personer, varav 14 
flygledare och 3 flygledarassistenter (FS). De utövar ATS i Östgöta TMA som är beläget 
ovanför Östergötland. De hanterar årligen ca 60 000 rörelser inom Östgöta TMA med en stor 
blandning av både militär och civil trafik (Projektrapport översyn ÖKC, 2015).  

 

Figur 14 - ÖKC TMA (LFV, 2016f) 

4.1  ÖKC TMA GENERELL BESKRIVNING 

Östgöta TMA har en central position i en del av Sverige som generellt har mycket trafik och 
gränsar till Stockholm TMA.Terminalområdet är uppdelat i tre stycken olika delsektorer som 
illusteraras i Figur 17: Sektor Nyköping, Sektor Norrköping och Sektor Linköping. Inom 
dessa delsektorer finns fyra stycken flygplatser: Norrköping/Kungsängen (ESSP), Malmen 
(ESCF), Skavsta (ESKN) och Linköping/SAAB (ESSL), illustreras i Figur 14.  
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Figur 15 - Östgöta TMA genomskärning 

Flygplatserna i ÖKC TMA har olika typer av trafik vilket bidrar till en mängd olika 
flygplanstyper och flygningar. Malmen är en militärflygplats medan Skavsta civil, båda två har 
en väsentlig mängd flygningar (Mats Törnvall, 2016). År 1978 tog dåvarande Luftfartsverket, 
(idag LFV) över ansvaret för militära flygtrafiktjänsten och därigenom skapades en civil-militär 
integrerad flygtrafiktjänst. Idag ansvarar LFV för och tillhandahåller flygtrafiktjänst för militär 
luftfart under alla beredskapsskeden förutom insatsorganisationen (Trafikanalys, 2014). Detta 
innebär att all militär trafik till och från Linköping flygplats och Malmen kontrolleras av ÖKC, 
se Figur 15 (Mats Törnvall, 2016). 

 

Figur 16 - ÖKC TMA lägsta radarlednings-höjd 

Lägsta tillåtna flyghöjd i ÖKC TMA visas i Figur 16, under dessa höjder är det 500 ft 
marginal till okontrollerad luft, luftrumsklass G.  
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4.2  ÖKC FLYGPLATSER 

I ÖKC TMA finns fyra aktiva flygplatser och ett flertal mindre flygfält. I Figur 17, illustreras 
positionen för Norrköping, Linköping, Malmen och Skavsta flygplatser.  

 

Figur 17 - ÖKC TMA med flygplatser och sektorer 

Av de olika flygplatserna är Skavsta störst med avseende på antal passagerare per år, se 
Tabell 2. Malmen och Linköping flygplats har en stor del militär trafik, Malmen med 24 058 
rörelser per år och Linköping flygplats har 17 500. På övningsdagar ringer militären upp och 
berättar vilka flygplan som kommer att flyga under dagen (Törnvall, 2016).  

Tabell 2 – Trafikstatistik 1/1-2015 to 31/12-2015 (Transportstyrelsen, 2016) 

Flygplats ESSP ESKN ESSL 

Inrikes 169 424 37 

Utrikes 632 6109 1318 

Militär 35 64 720 

Taxiflyg 171 137 1 

Luftarbete 9 762 177 

Privatflyg 1930 3025 2505 

Skolflyg 1787 1538 1208 

Total 4733 12 059 5966 
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4.2.1 ESSP 

Norrköping flygplats, även kallad Kungsängen flygplats, är som illustrerat i Figur 18 belägen 
öster om Norrköping i Östergötland. Flygplatsen invigdes 1934 och är Sveriges äldsta civila 
flygplats som fortfarande är i användning. Norrköpings flygplats ägs av Norrköpings kommun 
och erbjuder i dagsläget totalt 16 destinationer (Norrköping Flygplats, 2016).  

 

Figur 18 - Sektor Norrköping och ESSP 

Flygplatsen är väldigt populär för skolflyg och privatflyg, närmare bestämt står skolflyg för 
38 % av den totala årliga trafiken. Privatflyg står för 41 % av trafiken och chartertrafiken 
utrikes för 13 %, som visas i Figur 19.  

 

Figur 19 - Trafikdiagram ESSP 
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4.2.2 ESCF 

Malmen är en militär flygplats belägen intill Linköpings flygplats, som illustreras i Figur 20. 
Majoriteten av trafik till och från denna flygplats är militära flygplan på väg till eller tillbaka 
från övningar.  

 

 

Figur 20 - Sektor Linköping och ESCF 

4.2.3 ESKN 

Skavsta flygplats har mest trafik av alla flygplatser inom ÖKC TMA, mycket på grund av att 
sedan 2003 har Ryanair etablerat sin skandinaviska bas på Skavsta flygplats (Skavsta 
flygplats, 2016). Skavsta har korsande banor 16/34 och 08/26, se Figur 21, och är en populär 
flygplats hos flygskolorna i Västerås. Tornkontrolltjänsten bedrivs av ACR (ACR, 2016).  

 

Figur 21 - Sektor Nyköping och ESKN 
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Denna flygplats är Sveriges femte största flygplats efter Stockholm Arlanda, Göteborg 
Landvetter, Stockholm Bromma och Malmö. 51 % av trafiken till och från Skavsta är 
internationell trafik, som illustreras i Figur 22.  

 

Figur 22 - Trafikdiagram ESKN 

4.2.4 ESSL 

Linköpings flygplats, som även är SAABs privata flygplats, används också till stor del för 
testflygning av SAABs militära flygplan som inte statistikförs av transportstyrelsen, se 
statistikförd trafik i Figur 24 (Törnvall, 2016). Flygplatsen är belägen nära Malmen, illustrerat 
i Figur 23, och har bankombination 11/29.  

 

Figur 23 - Sektor Linköping och ESSL 
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Figur 24 - Trafikstatistik ESSL 

4.3  KOMPLEXITET I ÖKC TMA 

Som tidigare nämnt så är trafikmängden i ÖKC TMA delad mellan militär och reguljär trafik. 
Detta då både Linköpings flygplats och Malmen är belägna i luftrummet. På Linköpings 
flygplats flygs det både reguljära och militära flygningar, medan Malmen är en militär 
flygvapenbas. Detta medför en komplexitet då den civila och militära trafiken måste samsas 
om luftrummet. Utöver detta finns både en stor skillnad i prestanda hos flygplanen men också 
en mentalitet som skiljer mellan civila piloter och stridspiloter.  

Eftersom Malmen är en bas för utbildning av stridspiloter så finns en stor variation av 
erfarenhet hos piloterna, vilket flygledare måste ta hänsyn till. Flygskolan utför ett antal 
övningar per vecka, vilket för ÖKC innebär att många stridsflygplan startar samtidigt och vill 
flyga mot sitt övningsområde, gärna i formation eller på led. När övningen är slut kommer 
utmattade piloter tillbaka och vill landa samtidigt. Detta orsakar en tillfällig ökning i 
arbetsbelastning hos flygledarna.  

Något som ökar komplexiteten i ÖKC TMA är samtidiga avgångar och ankomster till 
Linköping och Malmen (Odenhammar, 2016). Dels för att det finns en blandning av civil och 
militär trafik men framförallt på grund av det faktum att landningsbanorna är upprättade i en 
riktning som gör att de påverkar varandra, samt att flygplatserna är geografiskt nära belägna. 
Exempelvis kan två landningar, en på Linköping bana 29 och en på Malmen bana 26, av 
naturliga skäl påverka varandra i stor grad. Ett av skälen kan vara att landningen på Linköping 
bana 29 måste utföra en missed approach, se kapitel 3.3.2, och därmed stiger till 2 500 ft och 
fortsätter i banans riktning, vilket för luftfarkosten rakt mot färdriktningen på den luftfarkost 
som ska landa på Malmen bana 26. Detta scenario exemplifieras i Figur 25. 
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Figur 25 - Exemplifierad komplex landning 

Militära flygningar tillför i regel en högre komplexitet än reguljär trafik. Mycket för att de 
flyger på andra sätt än civil trafik. Till exempel kan militären flyga in och ut ur formation, 
vilket medför en ökad arbetsbelastning för flygledare på grund av att när militära luftfarkoster 
flyger i formation krävs oftast bara en pappersstripp eller etikett för samtliga involverade 
luftfarkoster. När en formation sedan bryter upp krävs en enskild pappersstripp eller etikett 
för varje luftfarkost.  

4.4  ÖKC OP-RUM  

 

Figur 26 - ÖKC OP-rum (Östgöta kontrollcentral, 2016)  

Figur 27 är tagen i Operativa rummet (OP-rummet) där flygledarna sitter och arbetar. ÖKC 
OP-rum innehåller totalt fyra stycken FL-positioner, en FS-position och en INFO-position. En 
normal vardag arbetar sex FL, en FS och en INFO på ÖKC, varav fyra flygledare arbetar 
mellan 08.15 - 16.00, vilket är normal militär flygövningstid. Vid tidsintervallerna 06.00 - 
07.30 och 19.00 - 24.00 är endast en flygledare i tjänst. 

4.4.1 ARBETSPOSITIONER 
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TC, T3, PX och P3 är flygledarpositioner medans INFO kan bemannas av antingen en 
flygledare eller assistent, medan TA är en assistentposition (Projektrapport översyn ÖKC, 
2015). Positionerna är på centralen uppdelade enligt Figur 24, där TC och T3 är 
kontrollcentralens två sektorsansvariga FL-positioner och TC ansvarar för hela Östgöta TMA 
och T3 övertar södra delen av inflygningskontrolltjänsten till Linköpings flygplats och 
Malmen under militär flygövningstid. För att avlasta TC och T3 finns positionerna P3 och PX 
som arbetar operativt i respektives luftrum. Enligt ovanstående bemannas TA av en FS och är 
assistent åt T3. INFO bemannas av FL/FS och arbetar både som assistent åt TC och som 
skiftledare (Projektrapport översyn ÖKC, 2015). 

Nedan följer en mer detaljerad arbetsbeskrivning för de olika positionerna med exempel på 
vad de förväntas göra och vilket ansvar de har. Den blåa markeringen i Figur 28, visar var 
bilden i Figur 27 är tagen. 

 

Figur 27 - Arbetspositioner ÖKC OP-rum (Östgöta kontrollcentral, 2016)  

INFO  - Eftersom den operativa driften av ÖKC och produktionen av ATS-tjänst alltid har 
högsta prioritet kan INFO, baserat på det operativa behovet, få prioritera att stötta TC eller 
annan position eller till och med bistå med avlösning i operativa positioner. Utöver denna 
stöttning av den operativa driften förväntas INFO disponera operativ personal på fastställt 
schema. (Lokal drifthandbok Del III, 2016) 

TC – Ansvarig för ATS i ÖKC TMA inom sidogränser för sektor Norrköping och sektor 
Nyköping, samt inflygningskontrolltjänst till Norrköping- och Skavsta flygplats. När T3 är 
stängt är TC även ansvarig för ATS i ÖKC TMA inom sidogränserna för sektor Linköping 
och inflygningskontrolltjänsten till Malmen och Linköping flygplats. Öppna och stänga ÖKC 
TMC och uppdatera radarskärmen (Lokal drifthandbok Del III, 2016). 

T3 – Ansvarig för ATS i ÖKC TMA inom sidogränserna för delsektor Linköping och 
inflygningskontrolltjänst till Malmen och Linköping flygplats. Öppna och stänga med TC 
(Lokal drifthandbok Del III, 2016).  
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TA  – Meddela ankomstberäkningar till berörda ATS och vid IFR-ankomst till okontrollerade 
flygplatser under ÖKC TMA. Kontrollera färdplaner för T3 och vid behov även för TC. 
Preparera strippar för T3 och vid behov även för TC. Fördela strippar till T3, P3, PX, samt vid 
behov även för TC. Aktivera starter för T3, samt samordningar med militär (Lokal 
drifthandbok Del III, 2016).  

P3 – Ansvarig för ATS i TC/T3 luftrum och inflygningskontrolltjänst till Malmen samt 
Linköping för av TC/T3 delegerade luftfartyg (Lokal drifthandbok Del III, 2016). 

PX – Ansvarig för ATS i TC/T3 luftrum och inflygningskontrolltjänst till samtliga flygplatser 
i ÖKC TMA för av TC/T3/P3 delegerade luftfartyg (Lokal drifthandbok Del III, 2016).  

4.4.2 ARBETSMETODIK 

På varje arbetsstation finns tre parallella system som till viss del samarbetar. Först och främst 
finns en RPU som visar alla radarekon och ger en överskådlig bild över luftrummet. Till 
höger om RPU finns en skärm med ett TopSky-system som tidigare nämnt visar vilka 
transponderkoder, callsigns och beräknade ankomsttider som gäller för flygtrafiken i 
luftrummet. TopSky-skärmen och RPU är inte sammankopplade och transponderkoder, 
callsigns och beräknade ankomsttider måste manuellt matas in på RPU för att den ska visa 
uppdaterad och korrekt information, även FPS måste uppdateras. Utöver dessa system finns 
ett FPB, som beskrivs i kapitel 3.4.1.1. Den RPU som används på ÖKC idag är ett begränsat 
system som inte utvecklas och uppdateras i dag i samma utsträckning som moderna och mer 
avancerade system, enligt Mats Törnvall (2016). Det finns även en kommunikationspanel med 
förprogrammerade knappar som vid aktivering ringer upp de olika arbetspositionerna, TWR, 
ACC eller angränsande sektorer (Törnvall, 2016).  

Genom att inte ha sammankopplade system uppkommer ett flertal komplikationer, exempelvis 
när en transponderkod behöver bytas på en flight som lämnar sektorn, så krävs en samordning 
med den angränsande sektorn via telefon, något som kräver både ett skifte av fokus och tid. 
Detta krävs även på andra hållet, det vill säga om en ankommande flight byter transponderkod 
innan den kommer in i sektorn, så krävs en manuell uppdatering av systemen, en korrigering 
på FPS samt en kontroll av RPU. Det krävs en ökad kommunikation mellan flygledarna på 
ÖKC eftersom systemen inte är sammankopplade, så ser inte en flygledare vad en annan har 
matat in för information på sin RPU. Utöver detta så har inga TWR något system som länkar 
samman avgångar med ÖKC TMA, vilket leder till att samtliga avgångar måste samordnas 
manuellt via telefon. Varken TWR, TMA eller ACC har samma system, så alla samordningar 
måste ske manuellt (Törnvall, 2016). 
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4.4.2.1 ARBETSMETODIK PAPPERSTRIPPAR  

För att konkretisera med ett exempel så beskriver vi en avgång från Skavsta söderut genom 
ÖKC TMA. Det första som händer är att 30 minuter innan avgång så skrivs en FPS ut från en 
skrivare, som sedan placeras i en FPS-hållare av FS och levereras till flygledaren antingen 
genom att FS placerar den i FPB, eller genom att 
flygledaren själv lägger ner den i lämplig 
placering i FPB. När piloten för flygningen från 
Skavsta är redo, ringer Skavsta-TWR upp och 
begär en klarering av ÖKC. Denna samordning 
är en framarbetad process som har effektiviserats 
och preciserats i ett Letter Of Agreement (LOA) 
som i detta fall betyder att Skavsta ringer upp 
och talar om vilken bana som är aktiv och 
estimerad tid för avgång. ÖKC kvitterar med 
klarering och transponderkod (information tagen 
från FPS). Enligt LOA används förbestämda SID eller första navigeringspunkt och höjd, så 
länge inte ÖKC av någon anledning behöver en använda en annan klarering. FS aktiverar nu 
färdplanen i Topsky. Kort efter avgång från Skavsta sker ett radiofrekvensskifte till ÖKC, 
flygplanet identifieras på RPU av ÖKC, och FPS uppdateras efter klareringar samt får vid 
behov en ny placering i FPB. TopSky uppdateras vid behov så att FPS-data stämmer överens.  

För flygningar med sluthöjd under FL95: när den södergående flygningen närmar sig 
sektorgränsen så samordnas den och skickas till nästa flygledare och flygplanet ombeds att 
byta till korrekt radiofrekvens. Nästkommande flygledare har en egen FPS och eventuella 
ändringar i färdplan samordnas av föregående flygledare. För flygningar som stiger och vars 
nästkommande sektor knappt berörs kan flygledaren få tillstånd att flyga igenom denna sektor 
utan att ansvarig flygledare för berörd sektor behöver ha någon kontakt med aktuell flygning. 
När flygplanet så småningom närmar sig ÖKC TMA sektorgräns så gör flygledaren 
eventuella samordningar med ACC eller angränsande sektorer via TopSky, med 
telefonkontakt som reservsystem. FS hanterar överföring av information genom TopSky-
skärmen.  

För flygningar med sluthöjd över FL95: Bortsett från samordning och radiofrekvensskifte till 
nästa flygledare inom ÖKC så gäller samma rutin gentemot ACC där flygningar lämnas över 
stigande (Törnvall, 2016).   

4.4.2.2 ARBETSMETODIK STRIPPLÖST SYSTEM 

I detta hypotetiska exempel utgår vi från att Skavsta flygplats har ett system som 
kommunicerar med det stripplösa systemet i ÖKC TMA.  

En förbestämd tid innan avgången från Skavsta är planerad att starta så skickas automatiskt ett 
aktiveringsmeddelande från Skavsta till ÖKC TMC, med uppdaterad färdplansinformation 
och aktuella klareringar. Detta meddelande kan nu ÖKC TMC se i en avgångs-lista på 
datorskärmen. När piloten för flygningen är redo får hen en startklarering av Skavsta TWR 

”Stripphantering är en vanesak” 
– Mats Törnvall, 2016. 
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som sedan överför ansvaret för flygningen till nästa flygledare i form av överföring av etikett i 
det stripplösa systemet samt att piloten ombeds byta radiofrekvens. Om flygningen har en 
klarering som avviker från sin SID så måste detta samordnas med ÖKC TMC, därefter 
aktiveras färdplanen automatiskt av systemet. När flygningen är luftburen syns etiketten och 
radarekot på ÖKC RPU som i sin tur kan ta emot den genom att klicka i etiketten.  

För flygningar med sluthöjd under FL95: när den södergående flygningen närmar sig 
sektorgränsen så skickas den till nästa flygledare genom att klicka i etiketten, samt piloten 
ombeds att byta radiofrekvens. Nästa flygledare har redan sett denna flygning och etikett i ett 
tidigt skede och är fullt medveten om att den är på väg och vilka klareringar den har fått. Så 
länge flygningen inte avviker från LOA så krävs inga samordningar. För flygningar som 
stiger och vars nästkommande sektor knappt berörs kan flygledaren få tillstånd att flyga 
igenom denna sektor utan att ansvarig flygledare för berörd sektor behöver ha någon kontakt 
med aktuell flygning. När flygplanet så småningom närmar sig ÖKC TMA sektorgräns så gör 
flygledaren eventuella samordningar med ACC eller angränsande sektorer via det stripplösa 
systemet och ansvaret samt kommunikationen skickas vidare.   

För flygningar med sluthöjd över FL95: Samma rutin gäller gentemot ACC eller angränsande 
sektorer. När flygplanet har lämnat sektorn lagras all information gällande flygningen 
automatiskt i datorsystemet.  
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5. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras situational awareness och samband till flygledning, de observationer 
som gjorts i fältstudien, vilken påverkan en implementation av ett nytt system skulle ha på 
arbetsplatsen. I kapitlet jämförs det även vilken skillnad ett stripplöst system har på 
arbetsmetodiken.  

5.1  SITUATIONAL AWARENESS (PERIFERI MEDVETENHET) OCH FLYGLEDNING 

En flygledare måste kunna övervaka en mängd olika auditiva, visuella och taktila indata, samt 
snabbt skifta mellan dem. Som flygledare använder man ofta omedvetet den generella 
ljudnivån för att få en känsla för den övergripande situationen. Ljudnivån kan beskrivas med 
hjälp av en inverterad U-formad kurva. Vid låg trafikmängd är nivån som lägst, den ökar 
sedan i takt med trafikmängden då flygledarna pratar mer med varandra. Dock, under hög 
arbetsbelastning minskar ljudnivån, eftersom alla jobbar och konversationerna mellan 
flygledarna begränsas till att enbart det viktigaste uttrycks. Ett exempel på en auditiv indata är 
när en flygledare hör ljudet av skrivaren och förbereder sig omedvetet för att en ny flygning är 
på väg. I Heath, C. and Luff, P. (1991) i en studie om Londons tunnelbanesystem hävdar de 
att en controller till stor del förlitar sig på att snappa upp vital information av varandras 
samtal. Till den mån att den planerande controllern pratar med personen i telefon och 
personen som sitter bredvid. Även detta appliceras på ÖKC i form av information och direktiv 
som tas emot överhörs, om inte av samtliga, så åtminstone av de som sitter bredvid. Detta 
medför att alla får en bättre omgivningsmedvetenhet av vad som händer eller kommer att 
hända. Visuella påminnelser är också viktigt, framförallt i ett stripplöst system men även på 
kommunikationspanelen. Den valda frekvensen lyses upp när någon sänder på frekvensen och 
när någon annan sektor ringer blinkar den för att indikera vem som ringer. När detta sker kan 
den arbetande flygledaren snabbt hinna reflektera över varför just denna sektorn ringer och 
vad den kan tänkas vilja (Törnvall, 2016). 

Situational awareness i form av att snappa upp vital information kommer vara densamma om 
man implementerar ett nytt system, även om färre samtal fast med viktigare information 
kommer ringas. Däremot kommer den visuella medvetenhetsgraden att öka markant. Detta då 
ett nytt system så som TopSky kommer att ge samtliga flygledarpositioner på centralen 
möjlighet att överblicka vad intilliggande sektor ger för klareringar i form av uppdateringar i 
den elektroniska etiketten. Genom att se intilliggande sektorers uppdateringar i etiketten 
minskar antalet muntliga koordineringar inom centralen och meddelanden kan skrivas in i 
etiketten för att den berörda flygledaren i ett tidigt skede kan få önskad information. Antalet 
koordineringar kommer även att minska till omkringliggande sektorer eftersom systemen nu 
kommunicerar med varandra och etiketten kommer automatiskt byta färg när luftfarkosten 
närmar sig nästa sektor och den senaste inmatade informationen kommer att visas. Detta 
innebär en reducerad arbetsbelastning på centralen, vilket medför en ökad kapacitet och höjd 
flygsäkerhet. Flygledaren behöver nu enbart arbeta aktivt i ett system, nämligen genom att 
scanna och uppdatera sin radarskärm.  
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5.2  OBSERVATIONER OM ANVÄNDNING AV PAPPERSTRIPPAR 

Harper et al. (1991) & Hopkin (1993) stärker de egna observationer och svar vi har fått under 
våra besök på ÖKC. Bland annat det faktum att pappers strippar är mycket flexibla och 
utnyttjar både det visuella- och taktilaminnet. De erbjuder även många subtila och abstrakta 
fördelar för att öka säkerheten, varav några beskrivs nedan. Att kontinuerligt scanna 
radarskärmen är utan tvekan en av de viktigaste uppgifterna en flygledare utför. Detta är inte 
bara viktigt när det är mycket att göra utan kanske ännu viktigare när det är lite att göra. Även 
om flygledaren enbart har ett fåtal flygplan i sitt luftrum så utförs denna aktivitet eller skall 
utföras på samma effektiva sätt så om luftrummet är fullt av flygplan och konflikterna är 
flertaliga. Denna typ av kontroll är en vanesak för en flygledare för att hela tiden kunna 
försäkra sig om att hen är uppmärksam i låg trafikmängd och att något flygplan ej glöms bort 
medan de löser en annan konflikt under hög arbetsbelastning. Enligt Wendy E. Mackay 
(1999) är en nackdel med att helt eliminera papperstrippar det faktum att arbetet blir 
understimulerade i lugna situationer och risken att missa konflikter ökar, som en flygledare 
annars skulle upptäckt genom att titta på stripparna. Den nuvarande uppsättningen av FPB och 
radarskärmen på ÖKC ger flygledaren möjlighet att reducera sin egen mentala 
arbetsbelastning i den utsträckning hen själv önskar genom anteckningar, positionering och 
förflyttning av strippen. De fysiska stripparna kan ses som en komponent av flygledarens 
mentala trafikbild.  Om ett nytt system så som TopSky ger flygledaren för mycket information 
kan detta öka tiden det tar för denne att ta in och tolka informationen, vilket leder till en 
eventuell säkerhetsrisk. Det samma gäller för om flygledaren får för lite information, vilket 
resulterar i att den mentala arbetsbelastningen för att få fram önskad information ökar (Wendy 
E. Mackay, 1999). Odenhammar, G, (2016) påpekade det flexibla användandet av 
pappersstrippar på ÖKC då de har hand om militära flygningar som tidigare nämnt sällan har 
färdplan, och avviker från förväntad färdväg.  
 
En annan otvivelaktig fördel med en fysisk stripp är att när en ny pappersremsa skrivs ut 
tvingas flygledaren, eller i det aktuella fallet FS, ta den från skrivaren och sätta in den i en 
hållare för att sedan ge den till flygledaren. Flygledaren i sin tur måste fysiskt ta i strippen och 
på så sätt registreras den nya aktiviteten mentalt. Samma princip appliceras ofta när 
flygledaren skall utföra någon åtgärd med en flygning. Genom att flygledaren fysiskt vidrör 
den aktuella strippen så tillförs en känsla av att flygledaren ”äger” flygningen och på så vis 
stärks minnet om den rådande situationen.  

5.3  OBSERVATIONER OM ANVÄNDNING AV ETT STRIPPLÖST SYSTEM 

Som tidigare nämnt bygger ett helt stripplöst system enligt kapitel 3.4.2 på att de fysiska 
stripparna och dess utseende byts ut mot etiketter fästa i radarsymbolen på radarskärmen. Ett 
sådant system missgynnar det tidigare nämnda taktila användandet av minnet men stimulerar 
samtidigt det visuella. Som tidigare nämnt är färgsättningen utvecklad i de nyare versionerna 
av stripplösa system, som TopSky. Detta ger flygledaren klara fördelar att på ett enkelt sätt 
söka igenom av RPUn och se vilka flygningar som kommer att beröra hen och vilken 
arbetsbelastning de kan tänkas utgöra. Detta tillsammans med de tidigare nämnda 
hjälpmedlen ger flygledaren goda möjligheter att en längre tid i förväg kunna förutse 
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kommande konflikter och planera sin arbetsbelastning. Att kunna planera i förväg innebär att 
risken för att utsättas för en överraskning minskar drastiskt, något som är mycket positivt 
inom flygledning och bidrar till en ökad säkerhet. Ett vanligt beteende hos flygledare i ett 
stripplöst system är att markera etiketten med muspekaren och vid det tillfället samtidigt 
analyserar informationen som är given. I ett stripplöst system som TopSky är användandet av 
en FLEG en bra metod för att snabbt få lättöverskådlig bild vart flygplanet är på väg och vilka 
eventuella konflikter som kan uppstå längs dess rutt. Detta gynnar det visuella arbetsminnet 
väsentligt och som ger flygledaren möjlighet att med ett enkelt knapptryck uppdatera sin 
situational awareness (Ahlström, 2016).  

Sep-tool är också flitigt använt på radarcentralerna. Genom att markera upp flera olika 
luftfarkoster med eventuella konflikter kan flygledaren kontinuerligt övervaka situationerna 
genom att se vad det minsta avståndet mellan de två involverade blir. Avståndet grundar sig 
som tidigare nämnt, på det två-dimensionella avståndet på radarskärmen och fungerar därmed 
även vid stigande och sjunkande luftfarkoster. Vid varje executive (E) och planner (P) 
position kan fem olika konflikter övervakas med hjälp av Sep-tool (Ahlström, 2016). E- och 
P-positionen förklaras närmare i kapitel 5.4.   

En tydlig fördel med stripplösa system är att fokuspunkten alltid är RPU. Med pappersstrippar 
och FPB krävs ett kontinuerligt skifte av fokus för strippmarkering, förflyttning av 
pappersstrippar, och när flygledarna behöver uppdatera sin mentala bild. I ett stripplöst 
system finns ständigt all information tillgänglig på RPU och med den tydligt överskådliga 
bild som ges kan flygledarna ständigt fokusera på separation, effektivitet och miljön genom 
direktrutter och kontinuerligt sjunk eller stig.   

5.4  IMPLEMENTATIONENS PÅVERKAN 

Systemen som används för flygledning på Sveriges två stora centraler i Stockholm och 
Malmö har de senaste åren genomgått flera stora moderniseringsprojekt. 2005 moderniserades 
flygtrafikledningssystemet, inklusive radarsystemet (Nolan, P. 2010). Stora delar av 
systemmiljön bytte utseende och hela systemet och informationsmiljön blev datorbaserad. En 
av de stora förändringarna utöver system i sig var arbetsfördelningen mellan flygledarna som 
istället ofta började arbeta i par. En flygledare tjänstgör som E och pratar med flygplanen 
medan den andra har rollen som P och sköter en mer långsiktig planering, samt hanterar 
kommunikationen/samordningar med andra flygledare. Det var även i denna uppdatering som 
arbetssättet med analogt hanterande av papperstrippar övergavs (Ahlström, 2016). Eurocat 2 
000e-projektet uppdaterades igen år 2011 i form av det fortfarande pågående projektet 
Coopans. För att genomföra en sådan omfattande förändring i ett såhär pass säkerhetsbaserat 
yrke krävs långa testperioder av systemet. Ett problem som uppstod vid införandet av detta 
nya system var att systemet ej var färdigutvecklat till fullo vid tidpunkten för införandet. Detta 
är inget som bedöms vara en risk idag. Både 2005 och 2011 skedde utbildningen i simulator 
och teorilektioner med syftet att lära sig själva systemet. Den största fördelen med det nya 
systemet har varit att kapaciteten ökade markant genom att färre flygledare numera kan 
hantera mer flygtrafik. En tydlig nackdel som uppkom var att kraven på de nationella 
operatörerna ökade då många uppdateringar skedde kontinuerligt i takt med utvecklingen. 
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Detta medför att utbildning kontinuerligt måste ske utan att flygsäkerheten minskar (SSM-
Rapport, 2013). Detta är något som flygledarna på ÖKC påpekar, vissa av de tillfrågade anser 
sig ha mindre vana att sitta vid en dator och behöver då en längre inkörningstid. Risken att 
klicka fel och förmågan att på ett effektivt sätt snabbt kunna ta in informationen är bara två 
faktorer som innebär att olika flygledare behöver varierande långa inlärningsperioder för att 
nå upp till samma nivå. (Enkätundersökning ÖKC 2016-12-14) Då det i dagsläget finns 
erfarenhet tillgänglig för hur en implementation ska gå till så borde detta inte vara något 
problem att skräddarsy för just ÖKC. Under denna utbildningsperiod kommer kapaciteten 
minska på centralen och antalet flygningar måste begränsas. Inför införandet av Eurocat 
2 000e gjordes en omfattande studie för hur olika begränsningar kan gå till och vid den 
studien utvärderades luftrummet med en minskad arbetsbelastning på mellan 25 % - 60 % hos 
flygledarna (Eurocontrol, 2005). Liknande studier går att göra för ÖKC TMA, dessvärre 
riskerar den bli aningen missvisande på grund av tidigare nämnd avsaknad av statistik på 
militära flygningar.  

Enligt Schofield (2016) kostade en implementation av första versionen TopSky på 
radarcentralerna i Dublin och Shannon på Irland med cirka 400 anställda flygledare, cirka 50 
miljoner euro, inklusive nödvändig hårdvara – vilket motsvarar ungefär 489 miljoner SEK 
(IAA, 2015). Denna implementation innefattade både utveckling och anpassning av systemet 
till arbetsplatserna. Fortsättningsvis nämner Schofield (2016) även att framtida 
uppgraderingar och uppdateringar kommer att vara billigare då systemet redan är 
implementerat. Enligt Mats Törnvall (2016) har ÖKC en teknisk budget på 1 - 1.5 miljoner 
SEK per år, vilket är 0.2 %-0,3 % av implementationskostnaden av TopSky på Irland. Då 
ÖKC endast har 14 anställda flygledare, och då TopSky redan är implementerat på Malmö 
och Stockholm radarcentraler skulle troligtvis en implementation inte bli fullt så kostsam.  

5.5  JÄMFÖRELSE AV ARBETSMETODIK: PAPPERSSTRIPP KONTRA STRIPPLÖST 

För att sammanfatta exemplen i kapitel 4.4.2.1 och 4.4.2.2 så kommer skillnaden i 
arbetsmetodik att vara enligt Tabell 3.  

Tabell 3 - Jämförelse arbetsmetodik 

Händelse Pappersstrippar Stripplöst system Kommentar 

Flygledaren blir 
uppmärksammad av 
den kommande 
avgången 

En pappersstripp 
skrivs ut, placeras i 
en stripphållare, och 
sedan FPB 

Flygningen dyker 
upp i avgångslistan 

Taktil och auditiv 
minnesstimulering 
försvinner helt i det 
stripplösa systemet, 
som nu får förlita sig 
på den visuella 
stimulansen. 
Alternativt får 
flygledaren en 
indikation från en 
medarbetare, FS 
eller P, om avgången  
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Skavsta TWR 
behöver en klarering 
till flygningen 

En manuell 
klarering 
distribueras av 
flygledaren med 
pappersstrippar 

Skavsta TWR 
behöver ingen 
bekräftelse från 
ÖKC TMC 

Ingen bekräftelse 
krävs från ÖKC 
TMC i det stripplösa 
systemet, vilket 
minskar 
arbetsbelastningen 
hos flygledaren 

Flygningens 
färdplan blir 
aktiverad 

Färdplanen aktiveras 
av FS 

Sker per automatik 
när luftfarkosten 
lyfter 

Arbetsbelastningen 
minskar på 
radarcentralen 

Flygplanet är 
luftburet och 
anropar ÖKC 

Flygningen 
identifieras och 
kontakt upprätthålls, 
detta markeras på 
pappersstrippen och 
får eventuellt en ny 
placering i FPB 

Flygningen 
identifieras och 
kontakt upprätthålls. 
Flygledaren klickar i 
etiketten 

Flygledarens fokus 
är ständigt på RPU i 
det stripplösa 
systemet. I 
strippsystemet 
skiftar flygledarens 
fokus mellan RPU 
och FPB  

Lämpliga 
klareringar tilldelas 
piloten 

Markeras på 
pappersstrippen och 
får eventuellt en ny 
placering i FPB 

Flygledaren klickar i 
etiketten 

Flygledaren har 
fortsatt fokus på 
RPU och får en 
uppdaterad trafikbild 
via det stripplösa 
systemet. I 
strippsystemet 
skiftar flygledarens 
fokus mellan RPU 
och FPB 

Flygningen närmar 
sig sektorgränsen 

Samordning krävs Kontroll av etikett, 
eventuellt krävs en 
samordning 

I det stripplösa 
systemet krävs 
endast en 
samordning i vissa 
fall* 

En tydlig differens mellan arbetsmetodiken med pappersstrippar kontra stripplöst är att nästan 
alla samordningar sker per automatik i det stripplösa systemet. Utöver detta försvinner all 
hantering av pappersstrippar vilket både har för- och nackdelar. Som tidigare diskuterat i 
kapitel 5.2 så förloras utnyttjandet av det taktila och auditiva minnet vid ett stripplöst system, 
däremot kan visuella referenser stimulera flygledarens mentala bild i ett stripplöst system 
genom att markera flygningar av olika karaktär i färgkoder. I ett stripplöst system sker inget 
skifte av fokus då samtliga händelser inträffar på RPU.  

Konfliktsökning görs kontinuerligt via hjälpsystemen i RPU och i listor på datorskärmen, till 
skillnad från konfliktsökning via pappersstrippar och FPB. I konfliktsökningen har man nu 
hjälp av bland annat FLEG, PRL och Sep-tools.  

*Det krävs manuella samordningar i ett stripplöst system då en luftfarkost tilldelas nya 
klareringar inom ett visst tidsintervall från sektorgränsen. Detta för att nästkommande 
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sektors flygledare ska ha en chans att veta med vilka inmatningar luftfarkosten kommer träda 
in i dennes sektor. 

5.6  ENKÄTUNDERSÖKNING   

Enligt genomförd Enkätundersökning ÖKC 2016-12-14 så har FPS-system i papper för- och 
nackdelar enligt Tabell 4.  

Tabell 4 - För- och nackdelar FPS i papper 

Fördelar Nackdelar 

Lätta att överblicka Kräver att fokus skiftar från radarskärmen 
till FPB. Även varje gång man vill 
uppdatera sitt minne.  

Lätt att mata in information Kräver en läsbar handstil samt 
strippmarkering, även vid stressade 
situationer 

Muskelminnet aktiveras Uppdaterad färdplansinfo finns inte med 

Litet underhåll  Svårt att tydligt markera upp 

Felsäkert vid tekniska problem Låg situational awareness bland kollegor/ 
Inmatningar sprids inte 

Ergonomiskt fördelaktig Blir snabbt full 

 Gammal inte längre gällande information 
finns kvar  

 Försvårar E/P samarbete då P måste vara 
fysiskt nära E  

 FPB är en belastning 

Enligt samma undersökning är även 43 % ganska nöjda med pappersstrippar, 43 % är nöjda 
och 14 % är otroligt nöjda. 57 % är positiva inför ett eventuellt byte till elektroniska strippar 
eller ett stripplöst system, där endast 14 % är negativt inställda till ett byte. Man ser även från 
undersökningen att de som är negativa till ett byte är bland de som har arbetat längst tid som 
flygledare. Antal operativa år i tjänst hos de tillfrågade flygledarna illustreras i Figur 29.  

Flygledarna på ÖKC tycker att skiftet av fokus mellan RPU och FPB är en nackdel med att 
pappersstrippsystem. Även i de fall då flygledaren endast vill uppdatera sitt minne med 
information som endast finns skriven på pappersstrippen som ligger i FPB. Denna information 
som återfinns på pappersstrippen är inte alltid uppdaterad med korrekt information gällande 
flygningen. Detta är något som måste uppdateras manuellt och anses vara en nackdel hos 
flygledarna på ÖKC. Det finns även svårigheter med att markera vissa flygningar, alltså att på 
något sätt kontinuerligt indikera att något kommer att behöva undersökas eller utföras, på så 
sätt att alla flygledare uppmärksammas.  

Utöver detta tycker några av flygledarna på ÖKC att FPB är en belastning genom att när 
trafiken ökar så blir FPB snabbt fullt, och förlorar därmed lite av sin enkelhet och i 
förlängningen kan situational awareness minska. Samarbetet mellan assistent och ansvarig 
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flygledare försvåras även då assistenten måste vara fysiskt nära flygledaren för att kunna peka 
ut trafik och/eller bistå med nya strippar.  

 

Figur 28 - Åldersfördelning på ÖKC 

Enligt genomförd Enkätundersökning Malmö ATCC 2016-12-14 så har stripplösa system för- 
och nackdelar enligt Tabell 5.  

Tabell 5 - För- och nackdelar utan FPS 

Fördelar Nackdelar 

Kontinuerligt fokus på radarskärmen Risk för musarm 

Möjlighet att samordna elektroniskt Ibland många etiketter inom samma område 

Markera upp flights på RPU  

Alla flygledare ser allt som matas in  

Skicka etiketter vid överföring av flygplan  

Enkelt att hålla systemet uppdaterat   

Enligt undersökningen tycker samtliga flygledare att den främsta fördelen med ett stripplöst 
system är att man arbetar direkt i RPU och därmed får en god situational awareness. Även de 
som tidigare har arbetat med pappersstrippar och FPB tycker att ett stripplöst system är en 
markant förbättring mot tidigare system. Flygledarna i undersökningen anser även att det är 
enkelt att hålla det stripplösa systemet uppdaterat så att alla som blir berörda av flygningen 
har korrekt information. Samma flygledare tyckte att de i det tidigare systemet haft problem 
med detta, då en ny pappersstripp var tvungen att skrivas ut om flygningen skulle beröra en 
icke planerad sektor. Det finns funktioner i det stripplösa systemet som möjliggör en 
markering av vissa flygningar som kräver extra uppmärksamhet. Denna markering syns i 
samtliga arbetspositioner.  

Det är även värt att nämna att trafikbilden är annorlunda mellan Malmö ATCC och ÖKC 
TMA. Vår undersökning visar att vid en ökning av trafik så är ett stripplöst system att föredra, 
gentemot att vid låg trafik fungerar det lika bra med ett pappersstripp-system.  
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Enligt denna undersökning är 67 % otroligt nöjda med ett stripplöst system, och resterande 33 
% är nöjda. Inga negativa svar erhölls av undersökningen. Av de svarande hade majoriteten 
67 %, arbetat som flygledare i mellan 15 – 20 år, och har vart med om bytet från 
pappersstrippar till ett stripplöst system. Samtliga tyckte även att implementationen av det 
stripplösa systemet gick smidigt och enkelt, även om några till en början hade farhågor om 
huruvida det gick att lita på de tekniska lösningar ett stripplöst system erbjuder.  
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6. SLUTSATS 

I detta kapitel sammanfattas arbetet och dess diskussion i en slutsats.  

Dagens arbetsmetodik på ÖKC är utarbetad och välorganiserad. Samtliga medarbetare vet vad 
de ska göra och när de ska göra det. Det nuvarande systemet nyttjas till fullo och ger i 
dagsläget ett gott resultat. Pappersstripparna fungerar väl i de flesta situationer och på samma 
sätt skulle ett stripplöst system ha för- och nackdelar med den ojämna trafikbild som ÖKC 
har. Vi ser inga akuta behov av att byta ut systemet, även om det kan ses som en 
framtidsinvestering. ÖKC har inga kapacitetsproblem gällande reguljär trafik idag, något som 
ett stripplöst problem hade motverkat. Det är antalet irreguljära flygningar som gör att 
arbetsbelastningen kan öka markant på ÖKC.  

Ur en ekonomisk synvinkel krävs en stor investering för att implementera ett stripplöst 
system, och för att nyttja systemets samtliga hjälpmedel krävs det att alla flygplatser inom 
ÖKC TMA implementerar ett system som kan samarbeta med det stripplösa systemet.  

Ett stripplöst system skulle behöva skräddarsys till ÖKCs trafikbild på grund av den höga 
andelen av militär trafik, detta skulle även öka de redan höga kostnaderna av en 
implementation. Med ÖKCs tekniska budget är detta något som vi anser vara utom räckhåll i 
dagens situation.  

Resultatet av en reduktion av antalet samordningar, att icke längre giltig information på 
pappersstrippar står kvar, en uppdaterad trafikbild hos kollegor, en möjlighet att belysa 
konflikter på alla arbetsstationer samtidigt, samt att ha en samlad fokuspunkt för all trafik kan 
bidra till  en minskad komplexitet och arbetsbelastning i ÖKC TMA.  

Vi anser att arbetsprocesserna kan, efter en inlärningstid både bli snabbare och minst lika 
flexibla som de är idag, då vi tycker att det handlar om datorvana och tillförlitlighet till 
tekniken. Detta nya krav på datorvana och smidighet vid ett tangentbord kan ses som ännu en 
del av arbetet att utveckla färdigheter inom, men enligt vår undersökning på Malmö ATCC så 
var detta inget problem.  

En implementation av ett stripplöst system på ÖKC skulle innebära en inlärningsperiod med 
tillhörande tillfällig reduktion i kapacitet, något som troligtvis inte betyder någon betydande 
förändring för reguljär trafik, men som säkerligen skulle påverka militär trafik i en större 
utsträckning.  
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