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Remiss gällande luftrumsförändring vid  
Borlänge flygplats 

  

Syftet med luftrumsförändringen vid Borlänge flygplats är att anpassa befintligt luftrum 
till kravet på att inrymma befintliga flygprocedurer, nya RNAV SID/STAR samt 
planerade RNP-inflygningar. Luftrummet anpassas också till dagens trafikflöde, en 
flygsäkerhetshöjande åtgärd. 
 
Borlänge CTR 

Lateralt har CTR utökats åt sydost med ca 2 NM och åt nordväst med ca 1,5 NM för att 
inrymma RNP-inflygningarna. 
Ingen förändring av befintliga VFR in-/utpasseringspunkter eller VFR-väntlägen. 

Borlänge TMA 

Lateralt har TMA ändrats för att inrymma procedurerna samt anpassats till dagens 
trafikflöde som är från/till syd/sydväst.  
 
Dagens TMA-sektor a har utökats mot norr för inrymma procedurerna samt så ger det 
även utrymme till sjunk i kontrollerat luftrum. Åt sydost har sektorn utökats för att 
inrymma RNP-proceduren till bana 32.  
TMA-sektor b har kortats av i öster och utökats mot söder. Detta med anledning av att 
trafikflödet idag är till största del från/till syd/sydväst samt att det inte finns någon trafik 
och heller inte någon planerad trafik till/från Arlanda. Utökningen av sektor b mot 
syd/sydväst möjliggör sjunk i kontrollerat luftrum. VFR-flyget påverkas genom att det 
blir mer okontrollerad luft i öster och mer kontrollerad luft i söder. 
 
Befintliga segelflygsektorer inom TMA kommer att ses över när beslut om nytt luftrum 
finns. 
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Flygplatsens ansökan innehåller redogörelser för genomförd samordning med, och 
information till, berörda användare av flygplatsens luftrum samt angränsande luftrum.  
 
Förändringen påverkar inte Borlänge flygplats miljödom. 
 
 

Planerat driftsättningsdatum är tidigast den 31 januari 2020, med hänsyn till AIRAC-
systemets datum och regler. 

Eventuella synpunkter i detta ärende bör ha inkommit till Transportstyrelsen, 
luftfart@transportstyrelsen.se med referens till vår beteckning, senast 22 september 2019. 
 
 
 
 

Med vänlig hälsning 
 
 
Lovisa Granstrand 
Sakkunnig, sektionen för Luftrum och Flygplatser 
 
 

Bilaga  
Bilaga 1, Kartor luftrum CTR/TMA Borlänge 

Sändlista 
Försvarsmakten, fs-gen-luftfart@mil.se 
LFV, lfvcentralregistratur@lfv.se  
ATS Arvidsjaur, ats@arvidsjaurairport.se 
ACR, acr@acr-sweden.se 
KSAK, info@ksak.se 
Svenska Flygsportförbundet, kansli@flygsport.se 
Svenska regionala flygplatser AB, info@flygplatser.se 
Segelflygförbundet, info@segelflyget.se 
Föreningen Svenskt Flyg, info@svensktflyg.se 
AOPA Sweden, info@aopa.se 
Svensk Pilotförening (SPF), spf@swealpa.se 
Mora Flygplats, anders.mjoberg@dalaflyget.se  


