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10 minuters trafik en dag i juli 2022



©LFV©LFV

- Plats för fri placering av bilder, illustrationer, tidningsartiklar, grafer, etc
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En struktur som i stora delar 
bygger på förutsättningar från 
90-talet
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Det händer mycket med 
svenskt luftrum nu
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Projekt Swea – Modernisering av luftrummet för trafik 
till och från Stockholmsområdet 

LFV regeringsuppdrag – skapa förslag för det undre 
luftrummet i Sverige

LFV regeringsuppdrag – etablera system och 
tjänster för obemannad luftfart
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Bakgrund - regeringsuppdrag 2018–2019

Uppdrag

• Fördjupad studie avseende utformning 
av det svenska luftrummet

• LFV ska föreslå strategi för 
modernisering av svenskt luftrum
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LFVs förslag på strategi 2019

 Klargör ansvarsroller vad gäller utveckling av svenskt luftrum

 Skapa plan för långsiktig utveckling

 Undre luftrummet

 översyn och implementeringsplan

 implementering av tjänster för obemannad luftfart 

 Stockholm TMA och övre luftrummet – modernisering av 
flöden för Stockholmsområdet

 Fortsatt gemensam europeisk utveckling för det övre 
luftrummet
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2021
regeringsuppdrag –
undre luftrummet

2021
LFVs regleringsbrev –

system och tjänster för 
obemannad luftfart

2020 
Swea – Sweden Airspace

project etapp 1 och 2
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SWEA – SWEDEN AIRSPACE PROJECT
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• Swea Sweden Airspace Project (Swea) etapp 1 & 2 är den största 
luftrumsmoderniseringen sedan 1998 och inkluderar alla flöden in och ut från 
Stockholmsområdet. 

• LFV bygger ett mindre komplext luftrum som är anpassat till dagens och 
morgondagens förutsättningar och krav. Ett effektivare luftrum innebär lägre 
bränsleförbrukning för flygbolagen vilket ger miljövinster.

• Swea ska bidra till att möta pensionsavgångar och minska behovet av 
rekrytering vilket leder till sänkta kostnader för flygbolagen

• Swea drivs i projektform uppdelat på två etapper, etapp 1 och etapp 2. 
Implementering planeras att vara fullt genomförd i slutet av 2026. 

Sweden Airspace Project etapp 1 och etapp 2
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Etapp 1

Etapp 2

Arlanda

Gardermoen

Landvetter

Swea omfattar den del av 
svenskt luftrum som 
berörs av trafik till och 
från Stockholm

Delprojekt - översyn av 
luftrummet för trafik till och 
från Landvetter

Delprojekt – etablera EoR
(Established on RNP) för 
Arlanda
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Grundläggande designprinciper (DP) för att uppfylla 
krav/mål

DP1 Minskad arbetsinsats per flygning 

DP2 Ökad förutsägbarhet för ankommande trafik

DP3 Minskad total tid i planflykt för ankommande och avgående trafik

DP4 Minskad total flygsträcka för ankommande och avgående trafik

DP5 Minskad differens mellan publicerad struktur och flugen sträcka

DP6 Ökad åtskildhet mellan civil och militär aktivitet

DP7 Ökad flexibilitet i det publicerade flygvägssystemet för aktuell trafikbild

DP8 Ökad tillgänglighet för allmänflyget

DP9 Förutsättningar för framtida systemstöd inom flygtrafiktjänsten

DP10 Förutsättningar för UTM 

Ramverk:
Flygsäkerhet
Miljötillstånd
Arlanda/Bromma-utveckling
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Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

11Skapat av: [Förnamn Efternamn - Avdelning] Dokumentnummer: [D-2017-xxxxxx] Version: [xx.00] Ev. sekretess Datum: [YY-MM-DD] 

skiftade flöden

skiftade flöden

Gränsyta
Norge

dubbla
inpasseringspunkter

Point
Merge Point

Merge

Avlastning för 
flöde ifrån 
söder

Delegera
Finland?

Tidig
”merge”

Ny 
NILUG

tre avgående 
flöden

TMA
• Ny utformning
• Nya procedurer

ARN

harmoniserad sjunkfart

Åtgärder
• FRA entry/exit justeras
• Point Merge i väster och öster
• Bygger bort krävande korsningar i ACC
• Trippelspår ut från Arlanda söderut
• Mer effektiva korsningar i TMA
• Harmoniserade metoder inom TMA
• Mer förutsägbara STAR i TMA
• NILUG flyttas från mil-områden
• Två flöden in mot ”NILUG” (istället för tre)
• Dubbla flöden från norr
• (Delegera luft till Finland?)

SWEA – Initiativets omfattning ÅTGÄRDER

Estimated savings-emissions and cost

2024-2033

CO2 42 500 000 kg 

Fuel cost 135 000 000 sek

* Assumptions: 2019 traffic volume, avg -1 trackmile, 6kg fuel/flight, avg fuel price 10 sek/kg
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REGERINGSUPPDRAGET 
FÖR DET UNDRE LUFTRUMMET
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LFV har uppdraget att genomföra en översyn 
av det undre luftrummet 

Uppdraget i korthet:
• Djupanalys av förhållanden
• Föreslå alternativ utformning av luftrumsstrukturen på lägre höjd
• Uppfyllande av krav inom säkerhet, miljö, kapacitet och kostnadseffektivitet
• Genomförandeplan
• Förutsättningar för ett senare godkännande av TS ska beaktas
• Kostnadsbedömning 

Särskilt utpekade behov:
• Miljöeffektiva inflygningar på ett säkert sätt
•Hänsyn till uppbyggnad av funktionalitet för obemannad luftfart
• Tillgänglighet för Försvarsmakten
• Involvera intressenter för en väl underbyggd avvägning mellan olika behov

Redovisning till regeringen i augusti 2023
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2 900 meter

terminalområde

kontrollzon

C

C

okontrollerad luft

UTM

undre luftrummet

övre luftrummet

Vad är det undre luftrummet?

Både kontrollerad och okontrollerad luft
• stor skillnad i förutsättningar för luftrummets användare
• stor skillnad i förutsättningar för flygtrafiktjänsten

Många olika typer av användare av luftrummet
• civil kommersiell trafik
• militärt flyg
• samhällsviktigt flyg
• allmänflyg
• flygskolor/flygutbildning
• framtidens flyg

kontrollerad luft
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Tänk talarstöd och inte talarmanus.

2 900 meter

terminalområde

kontrollzon

C

CG
UTM

Största utmaning

Skapa bättre förutsättningar för miljöeffektiva inflygningar i kontrollerad luft till kontrollerade flygplatser

Piloter begär och får tillstånd av flygtrafiktjänst 
att flyga önskvärd sjunkprofil – det skapar 
flygande i okontrollerad luft. I okontrollerad 
luft kan det finnas flyg som inte har kontakt 
med flygledning och saknar transponder

Piloter tvingas flyga en icke önskvärd 
sjunkprofil för att kvarstanna i kontrollerad luft 
under sjunkfasen

okontrollerad luft

kontrollerad luft
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Referens år 2019

 Dataanalyser – viktigt verktyg för att förstå ett nuläge

 Röd- trafik som sjunker i okontrollerad luft

 Turkos- trafik som går i planflykt för att stanna i kontrollerad luft
tung kommersiell trafik i 
okontrollerad luft

tung kommersiell trafik 
med ineffektiva 
sjunkprofiler
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Tänk talarstöd och inte talarmanus.

terminalområde

kontrollzon

C

CG

CTA (YKL) FL95+

C

C

C

E

E

E

CTA TMA
TMZ

TMZ

idéskiss

idéskiss

Lösningen – miljöeffektiva inflygningar i kontrollerad luft 
till kontrollerade flygplatser

 Inom befintligt regelverk

 Sannolikt kombination av flera åtgärder

 Kan se olika ut i landet

 Eventuella tilläggsbestämmelser såsom transponderkrav
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Huvudinriktning – hösten 2022

• Uppdragsarbetet har lett fram till en huvudinriktning för luftrumsstrukturen.
• En huvudinriktning innebär att

• det finns ett antal åtgärder/delförslag som kan ingå i det samlade förslag som LFV redovisar till regeringen.
• behöver fördjupas och eventuellt justeras innan LFV kan säga bestämt att detta är de förslag som ska redovisas.

• LFV kommer föra en dialog med intressenter kring huvudinriktningen för att fånga viktiga synpunkter.
• Det kan tillkomma ytterligare delförslag.

• Februari 2023, inriktning → förslag

Ett förslag till 
regeringen kommer 
högst sannolikt bestå 
av ett flertal åtgärder.
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SYSTEM OCH TJÄNSTER FÖR OBEMANNAD 
LUFTFART
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Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

Regeringsuppdrag till LFV 16 dec 2021

20

”Luftfartsverket ska inom ramen för sitt uppdrag etablera system och 

tjänster för obemannad luftfart, UTM (Unmanned Aircraft System 

Traffic Management)…  …i syfte att säkerställa luftrumskapaciteten 

för en strukturerad och säker utveckling av drönartrafik i det undre 

luftrummet…”

Uppdraget kom till en början utan finansiering men i regeringens 
budgetproposition för 2023 finns anslag för ovanstående arbete för innevarande 
och de kommande åren.

 Fr o m 2028 är ambitionen att den obemannade luftfarten ska bära sina egna 
kostnader för dessa tjänster

 Initialt fokus på det mycket låga luftrummet, under 500 fot/150 m
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Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

1. Geomedvetenhetstjänst

2. Trafikinformationstjänst 

3. Nätverksidentifieringstjänst

4. UAS-flygtillståndstjänst

a. Förfrågan
b. Svar

Gemensam 
informationstjänst

(CIS)

Drönaroperatör

U-Space Service Provider (USSP) Common Information Provider (CISP) Flygtrafikledningstjänst (ATS)

1

2

3

3

3

4a

4a

4a

4b

4b

4b

Tjänster kopplade till obemannad luftfart (enl. EU 2021/664) 
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Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

Information om obemannad luftfart till bemannad luftfart

22

Självbriefing pre-flight via webb 
(Flygbriefingtjänst/AIS)

Flyginfo. över frekvensen
(Flyginformationstjänst/FIS)

Flyginfo. via datalänk till cockpit 
(Flyginformationstjänst/FIS)
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Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

 Projektägare:

Omfattning: UTM-tjänster enligt tidigare bilder.
(i tillägg: integrering av UTM och drönardetekteringssystem)

 I samarbete med (avs. drönardetektering):

 Succesiv utrullning av tidigare nämnda tjänster. 

– Systemupphandling 2022-2023
– Stegvis implementering 2023-2025
– Fullt driftsatt och vidareutveckling 2025-2027 

UTM Implementationsprojekt –
”Sweden U-Space”
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