
Färger: I färgpaletten är LFVs färger fördefinierade i toppraden och toningar följer vertikalt under respektive färg. Använd enbart dessa.
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Totalförsvarsövning - AURORA20

1.
2.

Under AURORA20 vill 
Försvarsmakten flyga UAV i ett 
antal områden utanför det 
huvudsakliga flygövningsområdet, 
som ligger längre österut och 
norrut. 
Därför har man för avsikt att skapa 
tillfälliga restriktionsområden på 
låg höjd (max flyghöjd 1.0ft GND) 
för denna verksamhet. 
Flygdelen av övningen pågår 
mellan den 11-26/5. 
Områdena kommer endast att 
vara aktiva del av tiden, men 
skulle kunna komma att vara 
aktiva utanför ovan nämnda 
datum.
Synpunkter?

1. OMRÅDE REVINGE
2. KORRIDOR RAVLUNDA-REVINGE



©LFV©LFV
3

Totalförsvarsövning - AURORA20
KORRIDOR KRISTIANSTAD-
REVINGE MED TRE DELAR:
1. ULLA
2. TOLLA
3. HALO

1.

2.

3.
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PPR i Malmö TMA enligt AIP

Texten i AIP angående PPR justeras lite på AIRAC 5/12.
Då ändras texten till följande , där rött är nytt: Förhandstillstånd (PPR) inom Malmö TMAs
sidogränser FL195 och där under i kontrollerat luftrum.
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PPR i Malmö TMA enligt AIP

Första punkten förenklas till att det endast står ”Skol och övningsflyg”.
- WS ATCC Malmö beslutar för varje fall om det är genomförbart med hänsyn till det 

aktuella läget.

Sista punkten ersätts med: ”Testflygningar”.

Ytterligare förändringar som sker i samma text under våren 2020:
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RTC – Vad händer?
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RTC – Vad händer?

SDATS är ett av LFV delägt bolag (41%).

RTC Stockholm är ca ett år försenat men 
det går så sakta framåt.
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RTC – Vad händer?
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Ny radar

Vissefjärda heter den nya MSSR och PSR-radar som är 
placerad i nordöstra delen av Ronneby TMA. Den 
planeras vara i drift efter sommaren 2020. PSR:n
kommer att ha en räckvidd på 110 NM och MSSR:n en 
räckvidd på 250 NM. 
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Vi behöver bli fler!

www.bliflygledare.nu
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FEEDBACK

Vi önskar feedback på:
• INFO-positionens införande (133.805 och 124.855). Har det märkts 

någon skillnad generellt sett i vår förmåga att ”ha tid” för flygningar i 
okontrollerad luft? Vi tycker själva att den har hjälpt oss mycket och att 
det känns som att vi har kunnat ge allmänflyget en bättre service men 
det viktiga är ju hur ni, allmänflyget, upplever det.

• I övrigt…ALM och SVD försvann…8.33KHz kanalseparation 
infördes…ESMS CTR höjdes till 2.0ft…Nya RNAV SID och STAR till ESMS 
infördes…taket på okontrollerat luftrum över Österlen sänktes till 4.5ft. 
Synpunkter på eller åsikter om det som skett?
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ÖVRIGT

Till sist två påminnelser:
Vi har haft händelser, senast den 1/11 då flygplanet ligger på 1.5ft vid NORVI och 
sen stiger tillfälligt till 1.8ft och sen svajar mellan 1.5ft och 1.8ft under ett par 
minuter. 
Om man ligger på gränsen mot kontrollerat luftrum måste man ha björnkoll på sin 
höjd. 
Vi sjunker inte sällan till 2.0ft med trafiken till ESMS, vilket ger att man, om man 
befinner sig över 1.5ft i närheten av grundlinjen för ILS eller i kontrollzonens 
närhet, befinner sig i fara för kollision med annat luftfartyg.

Sen vill jag bara påminna om hur viktigt det är att alltid läsa NOTAM innan man 
flyger nuförtiden. Det är ganska vanligt med tillfälliga R-områden och annat som 
hastigt dyker upp.


