
1 (1) Ansökan om uppsläpp av 
obemannade friballonger  
med lätt last 
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Sökande 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Postort 

E-post Telefonnummer till ansvarig för 
uppsläppet 

Syfte med uppsläpp av ballong 
Ett uppsläpp leder i regel till merarbete för flygtrafikledningen och en ökad risk för flygtrafiken. Detta måste vägas mot nyttan av ett 
ballonguppsläpp. 

Syfte: 

Ballong och last 
Vikt på ballong Längd på lina mellan ballong Färg på ballong Färg på fallskärm 

och last 

Vikt på last inkl. fallskärm Diameter på ballong vid Märkning av lina Märkning av lastyta 
uppsläpp 

Stighastighet m/sek Sjunkhastighet m/sek På vilken höjd spricker Diameter på ballong vid 
ballongen bristning 

Beskriv last (utformning och typ av material/utrustning) 

GPS-typ:     Kamera, typ: Övrigt: 
Datum och tidpunkt för uppsläppet, (ÅÅÅÅ-MM-DD kl. 09.30-10.30 lokal tid) vid Värmlandsrutan (Torsby-Fredriksberg-Evertsberg-
Transtrand-Torsby). I vissa fall har även Gargnäs använts. 

Lördag den kl. 

Uppgifter om uppsläppet 
Redovisa beräkningar av flygbanan, inklusive de temperatur- och vindförhållanden som förutsätts vid uppsläppet. 
(Ballongen får under givna förutsättningar inte riskera att komma in i ett annat lands luftrum) 

Riskanalys avseende lastens återfärd mot marken 
(Ballongen eller lasten får inte innebära någon risk för utomstående eller deras egendom vid landning) 

Namnge två teleoperatörer och hur kommunikation med flygtrafikledning säkerställs. I vissa områden kan det vara problem med täckning 
för mobiltelefon 

Teleoperatörer:    och 
Kommunikation med flygledning:
Redovisa hur positions- och höjdregistrering säkerställs 

För att bifoga filer till ansökan var god skicka bilagan tillsammans med ansökan till luftfart@transportstyrelsen.se 

Transportstyrelsen    
Sjö- och luftfartsavdelningen 
601 73 Norrköping 
Besöksadress 

Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

www.transportstyrelsen.se 
luftfart@transportstyrelsen.se 

Telefon  0771-503 503 
Telefax  011-18 52 56




Tillgänglighetsrapport
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 3

		Godkänt: 23

		Underkänt: 4




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Underkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Underkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll
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		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Underkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI
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		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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