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Kontrollerat luftrum 

 Runt våra flygplatser

 Flygtrafikledningen ansvarar för att

hantera flygtrafiken

 Finns beskrivet i drönarkartan

https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/
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Kontrollerat luftrum 

 Ex. Bromma kontrollzon

 5km/50m-gräns. Vid militära 

flygplatser är det 10m. 

 Tillstånd kan erhållas om trafik-

bilden medger. Luftrummet stängs för övrig trafik.

 Som UAS-pilot måste du kunna finnas tillgänglig

på telefon om du har fått en klarering. 
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Okontrollerat luftrum 

 Allt övrigt luftrum runt våra flygfält under FL95.

 Flygtrafikledningen ger bara information om känd trafik.

 Max flyghöjd för UAS är 120m

 Min flyghöjd för bemannat flyg är 150m

 Lågflygsverksamhet undantagen

 Försvarsmakten och helikopteraktörer flyger lågt… 
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Högsta höjden

 120 m från marken och inom synhåll

Max 15 m ovanför ett objekt om du håller 

dig max 50 m i sida. Objektet sätter gränsen

för höjden. 

 Exempel. Inspektion av vindkraftpark som är

250 m hög. Då får du flyga upp till 265 m 

förutsatt att ägaren av vindkraftparken har

gett sitt godkännande. 

Fortfarande endast inom synhåll.
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Helikopterflygplatser

 Helikopterflygplatser är markerade i drönarkartan.

Samråd ska ske om man avser flyga inom 1000 m

från helikopterflygplatsen. Kontaktuppgifter?

AD.1.1.11 Helikopterflygplatser 

Mindre okontrollerade flygfält – Högre risk i närområdet.

Kontaktuppgifter finns på klubbhemsidor och KSAK:s

hemsida

https://aro.lfv.se/Editorial/View/11468/ES_AD_1_1_en
https://ksak.se/
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Restriktionsområden

 Framgår av drönarkartan och

AIP ENR 5.1

 Permanenta restriktionsområden för

- Militär verksamhet

- Fängelser

- kärnkraftverk

- Nationalparker

 Tillstånd kan erhållas av flygtrafikledningen eller

Transportstyrelsen.

https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/
https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/
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Restriktionsområden

 Typ 1: Tillstånd kan erhållas efter ansökan hos

Transportstyrelsen.

 Typ 2: Tillstånd kan erhållas av flygtrafikledningen.

Planerad verksamhet går att se i

den dagliga verksamhetsplanen (DUP).

 Typ 3: Tillstånd behövs endast när så framgår av 

NOTAM.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Luftrum/Inskrankning-av-eller-forbud-mot-luftfart/tillstand-att-flyga-i-restriktionsomrade/
https://aro.lfv.se/Editorial/View/GeneralDocument?torLinkId=337&type=AIS&folderId=77
https://aro.lfv.se/Links/Link/ViewLink?TorLinkId=161&type=AIS
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Restriktionsområden typ 1

 Ansökan skickas till Transportstyrelsen.

 Ca 5 veckors handläggningstid 

 Avgiftsbelagt

 Viktigt med att beskriva syftet till varför

tillstånd behövs.

 Transportstyrelsen utfärdar idag endast

tillstånd för vissa verksamheter:

- kraftledningsinspektioner

- övervakning

- underhållsplanering

- fasadinspektioner

- inventering/kartering

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Luftrum/Inskrankning-av-eller-forbud-mot-luftfart/tillstand-att-flyga-i-restriktionsomrade/
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Restriktionsområden typ 1

- nationalparker
 Endast vissa nationalparker som det är flygförbud i.

- ex. Sarek, Stora Sjöfallet, Padjalanta, Färnebofjärden.

 Omfattar också förbud mot start och landning, vilket

kräver separat tillstånd från Länsstyrelsen. 

 Sammanfattningsvis: Ej förbjudet att flyga i alla national-

parker och naturreservat, men det kan vara förbjudet att starta och landa. 

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-naturen/dispenser-och-tillstand-for-skyddad-natur.html
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Restriktionsområden typ 2

 Dagliga verksamhetsplanen 

informerar hur försvarsmakten

och civila brukare avser nyttja

restriktionsområdena.

 Underlag för planering! 

Ingen planerad aktivitet innebär

sannolikt att tillstånd kan erhållas

av flygtrafikledningen. 
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Restriktionsområden typ 3

- regeringsområden

 Endast vid förhöjd beredskap 

 Publiceras genom AIP SUP eller NOTAM
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Tillfälliga restriktionsområden

 Behov av tillfälligt segregerade luftrum

kan uppstå hos Försvarsmakten, Polis, 

räddningstjänster och UAS-operatörer. 

 Publiceras ibland med kort varsel

via NOTAM. Vanligast via AIP SUP.

Mer information. Tyvärr inte på drönarkartan 

ännu…

 Viktigt att kontrollera innan din flygning.

https://aro.lfv.se/Editorial/View/IAIP?folderId=22
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Tillfälliga restriktionsområden

 SUP står för Supplement och innehåller mycket information

om tillfälliga restriktionsområden. Bl.a.

- Tider & datum för upprättande

- Höjder

- Vilka som är undantagna restriktionerna

- Kartbild

 Stort behov hos UAS-operatörer som flyger enligt

reglerna för kategori Specific enligt (EU) 2019/947
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Tillfälliga restriktionsområden

 Uppstår även över större sammanhang som

- Festivaler

- Valborgsfirande

- Statsbesök

- Almedalsveckan

 Återigen Viktigt att kontrollera

innan din flygning.

 Du riskerar att bryta mot luftfartslagen

med dryga böter som följd och i värsta fall

fängelse. 
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AIP/AIP-SUP & NOTAM

 Aeronautical Information Publication – Tillhandahålls av LFV via AROWeb

 Supplement 

 NOtices To AirMen

 Gammalt system som inte ett anpassat för UAS-operatörer. 

 Övning finns att tillgå i utbildningsmaterialet för hur man hittar i AIP SUP och 

NOTAM.

 Kräver nya digitala lösningar och tjänster för luftrummet (UTM & U-space)

https://aro.lfv.se/Editorial/View/IAIP?folderId=22
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Allvarliga händelser 2021-2022

 UAS observerades på 500m höjd under inflygning till flygplats – pådrag. 

 UAS 10m ovanför cockpit på landande passagerarflygplan

 UAS över kärnkraftverken 

 Polismyndighetens observationer vittnar om att problemet är större än vad vi trott. 

 Rapportera incident eller iakttagelse här så bidrar du till en ökad flygsäkerhet. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Olyckor-och-tillbud/Luftfartshandelser/Rapportera-/


Flyg säkert! 
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