
"System 2000": 

ad-kal moderniser- g 

av svensk f yg rafi ed ing 


Luftvartsverket har påbörjat arbetet med att mo
dernisera det svenska flygtrafikledningsystemet och 
anpassa detta till de krav som ställs från slutet av 
90-talet och till efter år 2010. Vidare sker anpass
ning till internationell standard. Härigenom kan 
Sverige möta den utveckling som förutses inom det 
europeiska harmoniserings- och integrationsarbe
tet. 

Det nya flygtrafikledningssystemet kommer också 
att vara anpassat för att kunna samverka med mili
tära system under olika skeden av beredskap. 
Försvarsmakten medverkar genom flygvapnet i 
detta arbete 

Totalt kommer uppemot ett 40-tal Projekt TALK utvecklar och anskaf tationsutrustning tillförs. För färd
flygplatser, tre kontrollcentraler far ett nytt talkommunikationssystem. plansbehandling kommer det av flyg
samt vissa strilcentraler att få ny Anläggningsprojektet svarar för vapnet anskaffade och nyligen driftsat

teknisk utrustning för flygtrafikledning. anskaffning och iordningställande av ta system SIGMA att användas som ett 
Det är första gången " i världshistori byggnader och lokaler samt svarar för delsystem. Vidare kommer vissa stril
en" som ett helt lands flygtrafikled integrering, utbildning och driftsätt centraler att tillföras teknisk utrustning 
n i ngssystem på detta sätt byts ut mot ning. som funktionellt motsvarar ATCC. 
en och samma typ av utrustning. Inget 
små lappande en Iigt tidigare modeller. 

Första etappen planeras bl i prov
körd vid fabriken våren 1997 och vara 

Arbetets omfattning Standardkomponenter 

installerad och i drift i norra Sverige 
1998. År 2002 skall hela det tekniska 
systemet vara installerat och i drift. 

Förnyelseprogram 

Arbetet bedrivs i tre samordnade pro

En mindre ATCC (Air Trafiic Controi 
Center) i Sundsvall, avsedd för områ
deskontrolltjänst i norra Sverige. 

En medelstor ATCC i Malmö, för 
områdeskontrolltjänst i södra Sverige 
samt inflygningskontrolltjänst till Mal
mö/Sturup, Ljungbyhed, Ängelholm 
och Halmstad. 

l
Brittiska Siemens Plessey System
everantör av System 2000. 

hård- som mjukvara ryms i ett modul
k
biock. Vart och ett består av ett antal 
undersystem. 

Överföringen av data mellan 
olika funktionsblocken och 

oncept bestående av olika funktions

s är 

jekt, som samlats under benämningen En medelstor ATCC i Stockholm dessa och autonoma samt andra fristå
MATS. (Modernisering av ATS). 

Projekt System 2000 svarar för ut
veckling och anskaffning av de teknis
ka systemen i form av databehand
lings- och presentationssystem för bl a 
radar och färdplansdata täckande 
flygtrafiktjänstens totala behov. 

avsedd primärt för inflygningskontroll
tjänst till stockholmsområdets flygplat
ser samt viss områdeskontrolltjänst i 
mellersta Sverige. 

På flygplatserna kommer i huvudsak 
modernisering att ske i befintliga loka
ler. Ny databehandlings- och presen
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nde system, går via lokala 
ver ett kommunikationsbl

Hårdvaran till System 2000 består av 
tandardkomponenter från 

Equipment. Däremot kommer ett stort 
utveckl i ngsarbete på m j ukvarusi
tt ske av Siemens Plessey System

ock. 
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rarväl, till 8 tr:ippent 

Skall man kort beskriva 
en påtaglig förändring 
med System 2000, så 
är det att pappersstrip
parnas tid är förbi. 
Med ett användarvän
ligt gränssnitt och hög
upplösande färgskär
mar kommer framtidens 
ATM-system att göra 
flygtrafikledningen me
ra överskådlig och lätt
arbetad, samtidigt som 
vissa "flaskhalsar" för
svinner och säkerhets
riskerna minimeras. 

De framtida operatörsplatserna kom
mer till synes inte att skilja sig nämn-
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värt från dagens datorarbetsplatser i 
allmänhet. - En hel del nya funktioner 
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System 2000 

Anläggningsplatser som berörs av MATS-programmet. 
(MATS=Modernisering av Air Traffic Service.) 

tillkommer jämfört 
med dagens sy
stem. 

Den kanske mest 
påtagliga föränd
ringen som följer 
med System 2000 
är att pappersstrip
parnas tid är förbi. 
Varje "eko" som 
finns på skärmen 
har en eti kettrad 
med data om res
pektive flygplan, 
Inmatningar kom
mer att göras direkt 
på dessa eti ketter. 

Detta är dock 
i nte den enda 
nyheten, Ett antal 
olika stödsystem 
som underlättar 
flygledarens arbe
te kommer att 
utvecklas. PI aner 
finns också på ett 
konfliktvarnings
system som upp
märksammar flyg

ledaren på situationer som kan 
utvecklas till kollisionstillbud. 

Flygvapnet och MATS 

Flygvapnet har från början medverkat 
på projektledningsnivån i de olika 
projekten. Då ett antal beroenden 
finns mot flygvapnets olika system, har 
även arbete bedrivits inom såväl linje
organisationen som i olika samverk
ansgrupper. I första hand gäller det 
samverkan och informationsöverfö
ring mellan Luftfartsverkets system och 
LI FV samt StriC. 

Mycket arbete återstår självfallet 
innan alla frågor har tagits om hand, 
Avtal om kostnadsfördelning har dock 
hunnit träffas mellan flygvapnet och 
Luftfartsverket. 

Luftfartsverket har begärt och med
givits att få installera särskilt anpassa
de System 2000-utrustningar i vissa 
stril-anläggningar för att säkerställa 
kapaciteten vid höjd beredskap. Efter 
vissa kompletteringar kan denna ut
rustning nyttjas även för krigsfallet. 
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