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Aeronautical Center of Excellence
Danmarks kampfly skal operere fra Flyvestation Skrydstrup. Det gælder både de nuværende
F-16 fly og de kommende Joint Strike Fighter F-35.
Med dette udgangspunkt vil Haderslev Kommune arbejde sammen med Forsvaret, forsvarsvirksomheder og politiske samarbejdspartnere på at skabe Danmarks første center for flyvedligeholdelse på Flyvestation Skrydstrup: ACE Denmark.
Med realiseringen af ACE Denmark vil vedligeholdelsen af avancerede kampfly ikke flytte til udlandet, men blive i Danmark og skabe vækst og højteknologiske arbejdspladser.

Vision:
Visionen er at etablere et offentligt-privat samarbejde, der på baggrund af Fighter Wing
Skrydstrups kompetencer og behov skaber en højteknologisk udviklingspark med positive afledte effekter for hele regionen ud fra princippet Gowernment Owned, Contractor Operated (GOCO).
ACE Denmark skal være den fysiske ramme for en række virksomheder og institutioner, der sammen med Forsvaret bidrager til drift og vedligeholdelse af luftfartøjer.
ACE Denmark skaber synergi og udviklingspotentialer til gavn for alle involverede og understøtter i et bredere perspektiv Danmarks sikkerhedspolitiske og økonomiske interesser.
Målet er at gøre ACE Denmark til flyproducenternes foretrukne samarbejdspartner inden for
vedligehold, drift og produktion af luftfartøjer.
ACE Denmark medvirker på denne måde til at sikre danske erhvervsinteresser og bidrager til vækst
og skabelse af højteknologiske arbejdspladser i regionen. Alternativet kan blive, at den avancerede flyvedligeholdelse sker i udlandet.
ACE Denmark vil også medvirke til at styrke danske sikkerhedsinteresser i forhold til en høj operativ rådighedsgrad på danske militære luftfartøjer.
ACE Denmark kan desuden understøtte den omstilling og effektivisering, som Flyvevåbenet
gennemgår i overgangen fra F-16 til F-35.

ACE Denmark opnår dette ved at:
◆sikre danske sikkerhedsinteresser gennem en langsigtet, høj forsyningssikkerhed og en deraf
afledt høj grad af operativ rådighedsgrad på de omfattede luftfartøjer
◆tiltrække, rekruttere og fastholde de dygtigste og mest motiverede medarbejdere
◆tilbyde opgaver og et arbejdsmiljø, hvor mennesker trives professionelt og menneskeligt
◆udnytte teknologisk og operativ synergi grundet nærhed mellem ACE Denmark og den klynge af militære anlæg og installationer, som i dag er hjemmehørende i Syddanmark og Haderslev-området.

Faciliteter:
ACE Denmark placeres i forbindelse med Flyvestation Skrydstrup, hvor der kan frigøres faciliteter
og bygninger i forbindelse med de etablissementstilpasninger, der skal ske som følge af implementering af nye kampfly og den nye status som NATO Core Airbase.
Faciliteterne i den øvrige forsvarsklynge herunder Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution,
Haderslev Kaserne samt Beredskabsstyrelsen Sydjylland bør tillige indgå i GOCO principperne
med henblik på, at ACE Denmark kan udnytte eventuelt overskydende kapacitet.

Organisation:
ACE Denmark tænkes etableret som en erhvervsdrivende fond, der fungerer som "paraplyorganisation".
For at kunne deltage i ACE Denmark-samarbejdet skal firmaer være certificerede (EASA PART
145) og anbefalet af flyproducenten som en "Best Value Partner" inden for deres respektive kompetenceområder.
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