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- Plats för fri placering av bilder, illustrationer, tidningsartiklar, grafer, etc
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FLYGTRAFIKLEDNINGENS UPPGIFTER

Förebygga kollisioner 
mellan luftfartyg i luften

Förebygga kollisioner mellan luftfartyg 
på marken och hinder på markenMinimera den negativa påverkan 

av luftfarten på miljön

Lämna råd och upplysningar av 
betydelse för luftfartens 
säkerhet och effektivitet

Larma SOS och JRCC (Flygräddningen när ett 
luftfartyg behöver räddningstjänst samt i 
behövlig omfattning hjälpa dessa enheter
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- Plats för fri placering av bilder, illustrationer, tidningsartiklar, grafer, etc

5Skapat av: [Förnamn Efternamn - Avdelning] Dokumentnummer: [D-2017-xxxxxx] Version: [xx.00] Ev. sekretess Datum: [YY-MM-DD] 
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- Plats för beskrivande rubrik och fri placering av innehåll: bilder, grafer, illustrationer, tidningsurklipp etc.

6

Stockholm – busy airspace

6.000–10.000 rörelser/år i 
CTR. Trafik till och från 
Bromma flygplats ej inräknat.

Polishelikopter 
och sightseeing

Antalet rörelser med 
ambulanshelikopter ökar med 3 
sjukhus inom CTR. T ex har Nya 
Karolinska en miljökoncession 
för 4.500 rörelser.

Luftballonger. Stockholm 
är en av få huvudstäder 
som tillåter luftballonger. 
Ca 15—200 rörelser/år

Speciella arrangemang med 
restriktioner i luftrummet. 
T ex politiska toppmöten, TV-
sändningar, sportevenemang m m.
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- Plats för beskrivande rubrik och fri placering av innehåll: bilder, grafer, illustrationer, tidningsurklipp etc.
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Hur gör jag för att få tillstånd att flyga över Stockholm?
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Tänk talarstöd och inte talarmanus.

Jag har flygradio, kan jag inte använda den?
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Tänk talarstöd och inte talarmanus.

Men om jag har transponder då?
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Tänk talarstöd och inte talarmanus.

I Östersund kan man ringa. Varför funkar inte det på Bromma?
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Tänk talarstöd och inte talarmanus.

Vad gör ni om ni upptäcker en otillåten drönare?
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Tänk talarstöd och inte talarmanus.

Rörelser per år ESSB tom maj 2022
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Tänk talarstöd och inte talarmanus.

CTR-rörelser/år ESSB tom maj 2022
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TACK!

dronechart.lfv.se

obemannadeluftfartyg@lfv.se

coats.bromma@lfv.se


