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den 16 maj 2007 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter  
om flygning med bemannad ballong i Bromma kontrollzon; 

beslutade den 11 maj 2007. 

Luftfartsstyrelsen föreskriver med stöd av 92 och 95 §§ luftfartsförordningen 
(1986:171) följande. 

1 §  Dessa bestämmelser skall tillämpas vid flygning med bemannad ballong i 
Bromma kontrollzon. 

2§  I upprättad kontrollzon och efter klarering får flygning ske med bemannad 
ballong under förutsättning att flygningen planeras och genomförs på ett sådant sätt att 
färdvägen inte berör en sektor som begränsas av punkterna 592626N175019E – 
592340N 175510E – 592245N175940E – 591915N180948E – 591458N180948E – 
591458N180457E – 592047N175304E – 592220N174520E – 592626N175019E 
(centrumsektorn). 

3 §  Med undantag från 2 § och efter klarering får ballongflygföretag flyga inom 
centrumsektorn  

1. söder och öster om en linje som bestäms av punkterna 592138N0180252E – 
591929N0180336E – 591827N0180211E – 591808N0175830E, för flygning som 
planeras och genomförs på en högsta höjd av 700 ft (MSL) (sektor blå), 

2. söder och öster om en linje som bestäms av punkterna 592110N0180407E - 
591900N0180454E - 591757N0180324E - 591737N0175927E, för flygning som 
planeras och genomförs på en högsta höjd av 900 ft (MSL) (sektor röd), 

3. söder och öster om en linje som bestäms av punkterna 592038N0180548E - 
591843N0180626E - 591721N0180431E - 591705N0180039E, för flygning som 
planeras och genomförs på en högsta höjd av 1100 ft (MSL) (sektor vit), 

4. norr och väster om en linje som bestäms av punkterna 592453N0175308E -
592447N0174957E - 592328N0174758E - 592138N0174845E, , för flygning på 
en högsta höjd av 900 ft (MSL) (sektor gul). Vid flygning inom den del av sektor 
gul som ligger i Barkarby trafikzon (ATZ) skall de regler som gäller för Barkarby 
trafikzon (ATZ) tillämpas. 

Inom övriga delar av centrumsektorn får flygning ske när den aktuella trafiksituationen 
och vindförhållandena medger det. 

4 § Flygning enligt 3 § ovan får endast utföras av de ballongflygföretag som enligt 
villkoren i sina driftstillstånd har godkänts för flygning inom centrumsektorn. 

5 § Under perioden från och med 1 oktober till 1 april får flygning ske med 
bemannad ballong utan hinder av begränsningarna i 2 §. Flygning över tätbebyggt 
område på lägre höjd än 1000 ft (GND) kräver särskilt tillstånd från Luftfartsstyrelsen. 

6 § Luftfartsstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter. 

Rättelseblad utskickat 2007-05-31 



 

 LFS 2007:8 
 

 

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2007, då Luftfartsverkets föreskrifter (LFS 
2004:16) om flygning med bemannad ballong i Bromma kontrollzon skall upphöra att 
gälla. 

På Luftfartsstyrelsens vägnar 

NILS GUNNAR BILLINGER 

 

 
Elisabeth Sallfeldt 
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