
Luftrum 74 

ger livsrum 

åt flygvapnet 


i:J 	i:J När Luftrum 74 såg dagens ljus på morgonen 
den 28 februari 1974 var detta resultatet av mer än 
15 års utrednings- och planeringsarbete. Det bör
jade med att luftfartsverket år 1958 presenterade en 
utredning rörande den framtida civila trafikledning
ens och luftrummets organisation. I utredningen 
framhöll's bland annat att trafikutvecklingen på sikt 
skulle kräva en breddning av den redan intensivt 
utnyttjade luftled Röd 1 i anslutningarna till Malmö 
och Stockholms terminalområden. i:J i:J i:J 

C
hefen för flygvapnet anmälde 

1959 att en breddning av Röd 
1 i dess dåvarande sträckning 
allvarligt skulle återverka på 
den militära flygverksamheten . 

CFV presenterade därför ett i samråd 
med övriga försvarsgrenar utarbetat 
principförslag tillluftledssystem för 
södra och mellersta Sverige. 

Förslaget innebar i huvudsak att 
Röd 1 skulle flyttas så långt västerut 
att an- och återflygn ing till övnings
områdena vid ostkusten kunde ske 
utan besvärande luftledskorsningar. 

Remissbehandlingen av CFV:s för
slag visade att ett stort antal detaljer 
måste studeras närmare innan ställ 
ning kunde tas till förslaget. Ett av de 
största problemen var det föreslagna 
luftledssystemets anslutning till Maimöi 

Köpenhamns terminalområden. Luft
fartsmyndigheterna i Sverige och Dan
mark uppdrog därför åt SVEDA-kom 
mitten att utföra den erforderliga de
taljutredningen beträffande luftledssys
temets anslutning till flygvägsmönstret 
vid flygplatserna i närheten av Malmö 
och Köpenhamn. 

SVEDA-kom mitten är en permanent 
kommitte bestående av trafiklednings
teknisk expertis från de svenska och 
danska luftfartsmyndigheterna och flyg
vapnen. Dess uppgift är att fungera 
som svensk/dansk planläggningskom
mitte för civila och militära flygtrafik
tekniska frågor av gemensamt intresse. 
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I{ommittens för

slag, som redovisades i en rapport år 
1967, i n nebar i huvudd rag att luftled 
Röd 1 gavs en sträckning Stockholm 
- Jönköping - Höganäs samt att luft 
led Röd 4 upphörde på sträckan Halls

berg - Göteborg och ersattes av 
sträckningen Jönköping - Göteborg. 

Härigenom ansåg sig kommitten ha 
nått en godtagbar kompromiss för att 
tillgodose civila och militära luftrums
behov under 70-talet. Eftersom de före
slagna ledsträckningarna innbar att 
luftledstrafiken skulle passera över vis
sa flottiljflygplatser , där flygverksamhe
ten antingen måste hållas i luftrum
met under den civila trafiken, eller sam
ordnas med denna, förutsatte förslaget 

utbyggnad av radartjänsten i dessa 
terminalområden. 

Mot bakgrund av remissyttrandena 
över rapporten, och sedan Flygtrafi k-
ledningskommittens resultat kunnat 
överblickas, överarbetade SVEDA-
kommitten det ursprungliga förslaget 
och presenterade 1971 sin komplette
rande rapport. 1967 års principiella 
luftledssträckningar kvarstod , men den 
civila trafikutvecklingen hade överträffat 

prognoserna i sådan grad, att en dubb
lering av luftleden mellan Stockholm 
och Malmö/Köpenhamn visade sig nöd
vändig redan 1974. 

Luftrum 74 är namnet på det pro
iekt som innebär den största luft 
rumsforändr ing i lande·t som någon
sin genomförts. Förändringen påverkar 
Inte bara luftrumsstrukturen och flyg
väg smönstret i Sverige utan i hög 
grad även i Danmark och i viss mån 
även Tyskland, öst saväl som väst. 

Stabs trafikledare Göran Kanhamn i 
fl ygs taben ger här en initierad skild
r ing av det långvariga och komplice
rade förspelet och det noggranna tör- j 
arbete So m resulterat i Luftrum 74. 

' 

N är myndigheter

na 1971 fattade beslut om genomfö
randet inleddes ett intensivt detaljar
bete för att översätta principförslaget 
till en praktiskt fungerande luftrumsor
ganisation . Efter det placeringen av 
luftledernas och terminalområdenas na
vigeringshjälpmedel i detalj kunnat 
klarläggas kunde också flygvägar och 
det kontrollerade luftrummets gränser 
fastställas. De militära terminalområ
dena och kontrollzonerna, som hittills 
haft en mer eller mindre schablonmäs
sig utformning, har så långt det varit 
möjligt " skräddarsytts" med hänsyn till 
banriktningar och huvudsakliga in- och 
utflygningsvägar. 

En så genomgripande förändring av 
luftrumsstrukturen och flygvägsmönst
ret som införandet av Luftrum 74 inne
bär kommer under övergångsskedet att 
medföra problem. Problem både för de 
piloter som skall lära sig de nya osyn
liga gränserna i luften och för de tra

fikledare som skall tillämpa en delvis 
ny trafikledningsteknik och nya samar
betsmetoder. 

När detta väl är överståndet kan vi 
dock i de flesta fall glädja oss åt bättre 
och lämpligare placerade övningssek
torer. Vad skulle inte en dubblerad 
Röd 1 i nuvarande sträckning ha inne

burit? 
Luftrum 74 är i mycket en skriv

bordsprodukt, där endast begränsade 
delar har kunnat simuleras. Det hade 
givetvis varit önskvärt att man kunnat 
genomföra en total systemsimulering av 
hela projektet, men resurser för en så
dan finns inte förrän den nya trafikled
ningssimulatorn på Sturup tas i bruk 
senare under året. Det känns dock 
tryggt veta att vi har den simulerings
möjligheten när vi skall genomföra 
nästa stora luftrumsförändring Y t-
täckande kontroll i Luftrum 80. • 
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