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Protokoll Seminariet för luftrumsbrukare 

Datum 

Tid 

Plats                              

2019-10-23 
1000-1500 
COOR konferens Kista 

 
 

  

   

1. Inledning-presentation deltagare 

Transportstyrelsen inledde med att ange syftet med detta möte och dess 

möjlighet för Transportstyrelsen att konsultera marknaden och utväxla 

information vilket myndigheten enligt FUA förordningen har en skyldighet 

att genomföra. 

Agendan för dagens möte presenterades. 

En kort presentation genomfördes av deltagarna och vilken organisation de 

representerar. Deltagande organisationer bifogas till protokollet. 

2. Föregående mötesprotokoll 

Inga kommentarer till föregående mötesprotokoll framkom. Inga 

kvarstående frågor finns från föregående protokoll. 

3. Information från Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen informerade om dagsläget om drönare och införande av 

U-space. Meningen är att RPAS skall kunna integreras med övrig luftfart, 

under kontrollerade former, med start 2020 och fullt utbyggt 2030. RPAS 

under 25 kg kommer kunna flyga utan tillstånd från Transportstyrelsen om 

man flyger inom synhåll, max 120 meter och inte över människor. Nytt 

regelverk skall införas 1 juli 2020. 

Information lämnades om nya föreskrifter och pågående föreskriftsarbeten 

inom Transportstyrelsen: 

 Ny fraseologiföreskrift TSFS 2019:36 trädde i kraft 1 juni 2019. 

 Trafikreglerna TSFS 2014:71 justerade om krav på transponder i 

vissa luftrum från 1 oktober 2019. 
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 Ny föreskrift för vädertjänst MET TSFS 2019:95 gäller från  

2 januari 2020. 

 Ändring i föreskrift för flygledningstjänst TSFS 2016:34 pågår. 

Ändringsförslag har varit på remiss och är beslutad att börja gälla  

2 januari 2020. 

 Ytterligare en förändring av trafikreglerna TSFS 2014:71 är under 

bearbetning och remiss kommer genomföras under november 2019. 

Ändringen tar om hand ändringar inom SERA förordningen (EU) 

923/2012. 

Transportstyrelsen redovisade i korthet om regelfrågor som diskuteras på 

internationell nivå. Här kan nämnas: 

 Informationssäkerhet 

 Cybersequrity 

 Säker datainformation 

 GNSS 

 Remote ATS 

 RPAS 

 U-space 

 

Exempel på nytt från EU och EASA är: 

 Ny EU förordning gällande informationssäkerhet 

 EU opinon 3/2019 om runway safety 

 EASA NPA 2019-09 gällande All weather operations 

 EASA opinion 04/2019 Reducation of runway excursions m.m. 

Transportstyrelsen kommer att justera R24 Drottningholm något i sidled för 

att även täcka in en FRA anläggning. 

Ett nytt R område håller på att tas fram täckande Stockholm innerstad där 

det skall finnas restriktioner för flygning med RPAS.  Syftet är att skydda 

ett antal skyddsvärda objekt såsom riksdagen, slottet, Rosenbad m.fl.  
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4. Planerade militära övningar 

Swenex19 V. 42-43 

TTP 20 V. 12-13 Omfattar norra Norrland. Luftrumsplanering ej påbörjad. 

BALTOPS 20 V. 23-25 Marin övning med flyginslag. Södra Östersjön.  

OCEAN 20 V. 34-35 Hanöbukten med deltagande av fartyg samt UAV 

Ravlunda. 

NOCO 20 V. 36-37. Multinationell marinövning i Kategatt, Skagerack och 

sydöstra Östersjön. 

HTIC 20 V. 37-39. Mindre helikopterövning. Till största del i G-luftrum 

och mindre R områden. 

Aurora 20. 11 maj till 4 juni 2020. Restriktioner för luftfarten under de två 

första veckorna. Området i mellersta och södra Sverige. Från GND till 

FL300. Möjlighet för genomflygning kommer finnas efter godkännande av 

FM i god tid innan och med SSR och dubbelriktad radiokommunikation. 

Samövning med mark, sjö och flyg. 

RUSKA 20 V. 40-41. Finska försvarets årliga övning. Kan ligga delvis 

inom svenskt FIR i D områden i Bottenviken. 

TEX 20 V. 42-43. Taktisk transportövning. 2019 berördes Torsby och 

Skövde. Planering ej påbörjad. 

Arctic Challenge 2021. Någon gång under våren. Stor övning i norra 

Sverige med över 100 flygplan som medverkar. Momenttider. 

Klagomål framfördes på att stora delar av luftrummet stängs under militära 

övningar och som det upplevs omöjliggör vissa flygningar. FM informerade 

om att det alltid går att ta kontakt med flygupplysning och med god 

framförhållning så går det att tillgodose vissa behov även under en övning. 

Under Aurora 2020 vars övningsområde kommer sträcka sig från GND och 

uppåt kommer flygupplysning vara ingång för att exempelvis få igenom 

VFR flygning till/från Öland och Gotland.  

 

5. Luftrumsförändringar  

Under FL 95- 

 

Transportstyrelsen informerade om kommande luftrumsförändringar och de 

ansökningar som är hos Transportstyrelsen för handläggning. 
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 Mora-Siljan rörande nya RNP-procedurer, översyn av TIZ/TIA. 

Beslut fattat 190816. 

 Hagshult. Beslut 191003 om tilläggs-TMA till Hagshult TMA. 

Aktiveras endast vid enstaka tillfällen. 

 Scandinavian Moutains Airport. Planerad driftsättning 191222. 

Beslut finns angående luftrummet. Beslutet har dock vissa förbehåll 

att andra delar av ansökan måste godkännas innan luftrummet får 

tillämpas. 

 Borlänge. Översyn av TMA/CTR för att inrymma procedurer samt 

nya SID STAR. Transportstyrelsen inväntar komplettering 

 Luleå/Kallax och Vidsel gällande förändring av TMA och CTR. 

Planerade förändringar är utskickad på remiss. 

 Västerås/Eskilstuna. Förberedelser för ansökan till Transporstyrelsen 

har pågått under längre tid. Beslut har tagit om nya RNP-procedurer 

till Västerås. Eskilstuna kommer inom snar framtid inkomma med 

ansökan om inrättande av TIA.  

 Karlstad. Nya RNP-procedurer, RNAV-STAR samt luftrumsöversyn 

TMA. Driftsättningen våren 2020. Transportstyrelsen kommer snart 

skicka ut förändringen på remiss.  

 Hemavan Tärnaby. Översyn TIZ/TIA för att inrymma Cat C 

flygplan. Remiss och samråd klart. 

 Kramfors. RNP-procedurer och utökning av TIZ/TIA för att 

inrymma procedurerna. Handläggning pågår. 

 Sundsvall-Timrå. Gäller utökning av TMA för att ankommande skall 

hållas inom kontrollerat luftrum samt översyn av procedurer. 

Förslaget är ute på remiss. 

 Ronneby. Undersidan av TMA kommer att få en enhetlig undersida 

1500 fot AMSL. 

 Åre-Östersund. Utökning 10 NM söderut för att inrymma 

procedurer. 

Svensk pilotförening uttryckte tillfredställelse med att justering av flera 

luftrum nu har kommit så långt i handläggning och nu implementeras. 

Flera verksamheter upplever att de inte får möjlighet att ge sina synpunkter 

på förslag på luftrumsförändringar. Transportstyrelsen skickar sina remisser 

till respektive huvudförbund och har inte möjlighet att kommunicera med 
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varje enskild flygklubb. Om det är något förbund som inte får utskick på 

remisser så kontakta TS så tillägg kan göras i adresslistor. 

Synpunkter finns från allmänflyget att Sverige bör använda fler 

luftrumsklasser D och E. Sverige har en lång tradition och goda erfarenheter 

av att använda C- luftrum i stor utsträckning. För närvarande har 

Transportstyrelsen inga planer på att ändra på tillämpningen av 

luftrumsklasser. Det skulle dock vara önskvärt med ett arbete med att ta 

fram för och nackdelar med olika typer av luftrumklasser så att argument för 

att bibehålla nuvarande tillämpning eller för att ändra blir tydliga. Det 

föreslås att nästa Luftrumsseminarium har en agendapunkt där TS 

information om olika luftrum (G, D etc), hur det ser ut i andra länder och 

argument för och emot olika alternativ.   

 

Över FL 95 

25 april 2019 infördes FRA (Free Route Airspace) 285+ mellan DK-SE 

FAB och EDDU och EDDY (nätter och helger).  

5 december 2019 öppnas DK-SE FAB EDDY H24. Gäller endast dep/arr i 

DK-SE FAB. 

Borealis alliance steg 4 öppnar den 3 dec 2020 för FRA 255 + i delar av 

Prestwick ACC. Totalt 8 stycken steg är inplanerade med slutdatum 

2023/24.   

Planer finns att öppna FRA router i gränsytan Sverige/Polen från 2022. 

6. Information  

SAAB 

Mikael Olsson informerade om SAAB utprovningsverksamhet.  

SAAB genomför nu leveranstester av Gripen till två stora kunder. Brasilien 

och Svenska försvaret. Man står inför en mycket intensiv period där många 

testflygningar kommer att behöva genomföras. Behovet av luftrum kommer 

därför öka framledes jämfört med hur det har sett ut de senaste åren. Man 

vill göra dessa tester först och främst i närheten av Linköping men upplever 

dock att verksamheten kommer att krocka med andra evenemang i landet, 

bland annat Aurora 20. Det finns möjlighet att i viss mån förlägga vissa 

tester på annan plats exempelvis Vidsel. Vissa tester kan flyttas till Brasilien 

för att hinna med det tajta tidsschemat. 

Ballongflygning 

Philip Mundt, CEO Dreamballon informerade om ballongverksamhet. 
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Ballongflygning är beroende av rätt vindriktning då man inte kan styra 

ballongen i sidled. En annan viktig förutsättning är förutbestämda start och 

landningsområden som är anpassade till rådande vind. 95% av alla 

flygningar genomförs cirka 2 timmar innan solnedgång. Säsongen sträcker 

från 1 maj till sista oktober. 

Normalt är en ballong utrustad med transponder och har möjlighet att 

kommunicera på flygradio. Man flyger alltid VFR med låg fart, sällan över 

20 knop. 

Stadsnära restriktionsområden har blivit ett problem för ballongflygning då 

dessa hindrar påbörjan av flygningar om vinden inte ligger rätt. Dessutom är 

flera av deras tidigare start och landningsområde inte längre är tillgängliga. I 

vissa fall ligger dessa områden bara en liten bit in i ett område och man 

skulle vilja en ha dialog med transportstyrelsen om man antingen kan få 

tillstånd att flyga i restriktionsområdet eller om man kan justera gränserna 

på området. Områden som nämndes var R112 Vällinge, R110 Huddinge 

Sjukhus, R105 Tumba och R21 Berga. 

Transportstyrelsen informerade om att det alltid finns en möjlighet att 

ansöka om att få flyga i R område och hur ansökan bör se ut finns angivet 

på TS hemsida. Det finns heller inget som hindrar att inkomma med begäran 

om justering av ett R område om start och landningsområde för ballonger 

ligger strax innanför gränsen för R-området.   

Info från segelflygförbundet 

Henrik Svensson gjorde en presentation från Svenska segelflygförbundet. 

Generellt är man tacksam för dialogen med Transporstyrelsen och hur 

hantering av ärenden sker. 

Man ser dock en tendens till att förståelse för flygsportens behov av luftrum 

minskar i branschen. Man ser att flygtrafikledningar i landet mer är 

angelägna om att tillmötesgå den kommersiella luftfarten. ATS-enheter 

argumenterar att regelförändringar gjort att de behöver begränsa 

flygsportverksamhet och det verkar finnas en rädsla att ”göra fel”. 

Relationerna med ATS har tyvärr blivit sämre senaste åren. Dialog och 

samverkan uteblir i större omfattning. Största försämringen upplever man i 

Västerås och Göteborg TMA.   

För segelflyg i västgöta-området så önskar man en bättre dialog med 

försvarsmakten och bättre framförhållning för tillfälliga 

restriktionsområden. 

Transportstyrelsen delar uppfattningen att en god dialog och förståelse är en 

grundbult i ett kvalitativt flygsäkerhetsarbete. Synpunkterna ovan kommer 
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att överlämnas till ANS-inspektörerna för att bevakas i kommande 

verksamhetskontroller. 

Transportstyrelsen föreslår vidare ett möte med TS, FM och segelförbundet 

för att diskutera västgöta-området.  

  

7. Övriga frågor 

Svensk pilotförening nämnde ett olyckligt förfarande vid Landvetter 

flygplats vad gäller start-up och push-back. Landvetter tillämpar start-up 

och push-back på ett ovanligt sätt jämfört med andra flygplatser. Swedavia 

noterade synpunkterna och skulle ta med frågeställningen. 

Transportstyrelsen har lämnat synpunkterna till AGA-inspektör för vidare 

sondering. 

Det kom synpunkter och önskemål om informationsmöte från 

Transportstyrelsen om dagsläget på remote tower. Ett sådant möte hölls 

under 2018 och marknaden skulle uppskatta om ett liknade möte kunde 

hållas igen, inte minst för att följa upp det föregående mötet. 

Transportstyrelsen noterar önskemålet och återkommer i särskild ordning. 

 

Fråga kom även hur det går med arbetet med att om möjligt ensa reglerna 

för LVP och lägsta RVR värden. I dagsläget föreligger skillnader i 

exempelvis flygoperativa regelverk och AGA regelverk. Sektionen för 

luftrum och flygplatser har skickat frågan till berörd sektion inom TS för att 

undersöka hur arbetet fortskrider och beräknar ha ett förtydligande svar vid 

nästa möte. 

SAS informerade om att de möter olikheter i flygplatsers mognad i att 

hantera utveckling av flygplatsen och dialogen med kunder/flygföretag. 

SAS frågade också om det finns någon möjlighet från Transportstyrelsen att 

trycka på för en banförlängning av bana 3 på Arlanda. Transportstyrelsen 

kan dock inte påverka flygplatsers val av banklassificering och vilka tjänster 

man väljer att erbjuda sina kunder så länge flygplatsen följer de krav och 

regler som är gällande.  

På grund av stort intresse av luftrumsseminariet kan TS komma att begränsa 

deltagandet så att det inte deltar för många från samma organisation eller 

där en deltagare enbart bevakar ett personligt intresse. 
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8. Nästa möte 

22 april 2020 i Norrköping     

9. Avslutning 

Transportstyrelsen avslutade mötet och tackade alla för bidragen till ett bra 

och givande möte. 

 

 

 

Vid protokollet  

 

 

 

 

Jan Borén   


