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14.20-14.30 Per Englund: 

 Lågflygtillstånd

Hur ser reglerna ut idag, vad är för låg flygning?

Går det att ansöka om ett lågflygtillstånd?
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SERA.5005 (f) Visual flight rules Hur ser reglerna ut idag, vad är för låg flygning?
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(f) Except when necessary for take-off or landing, or except by permission from the competent authority, a VFR flight shall not be flown:

(1) over the congested areas of cities, towns or settlements or over an open-air assembly of persons at a height less than 300 m 

(1 000 ft) above the highest obstacle within a radius of 600 m from the aircraft;

(2) elsewhere than as specified in (1), at a height less than 150 m (500 ft) above the ground or water, or 150 m (500 ft) above the 

highest obstacle within a radius of 150 m (500 ft) from the aircraft.

Samverkan pågår, med en målbild att samsyn ska uppnås rörande regler och operativa behov. Operatören ska alltid 

beskriva, utifrån vedertagen och best praxis hur denne avser operera, m a p enroute och övergång från/till start eller 

landning



AMC1 SERA.5005(f) Visual flight rules
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ED Decision 2013/013/R

VFR MINIMUM HEIGHTS — PERMISSION FROM THE COMPETENT AUTHORITY

The competent authority should specify the conditions under which the permission is or 

may be granted, including the minimum heights above the terrain, water or the highest 

obstacle within a radius of 150 m (500 ft) from an aircraft practising forced landings, a 

balloon or an aircraft executing ridge or hill soaring. (ås eller hög kulle)



GM1 SERA.5005(f) Visual flight rules
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ED Decision 2013/013/R

VFR MINIMUM HEIGHTS — PERMISSION FROM THE COMPETENT AUTHORITY

Subject to an appropriate safety assessment, permission from the competent authority may also be granted for cases like:

(a) aircraft operating in accordance with the procedure promulgated for the notified route being flown;

(b) helicopters operating at a height that will permit, in the event of an emergency arising, a landing to be made without 

undue hazard  

to persons or property on the surface;

(c) aircraft picking up or dropping tow ropes, banners or similar articles at an aerodrome;

(d) any other flights not specified above, where specific exemption is required to accomplish a specific task.



Går det att ansöka om ett lågflygtillstånd?
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Går det att ansöka om ett lågflygtillstånd?
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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 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 …..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 ….., 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 ….., 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 …..för flygning på en högsta höjd av 900 ft 

(MSL) (sektor gul). 

Inom övriga delar av centrumsektorn får flygning ske när den aktuella trafiksituationen och 

vindförhållandena medger det.
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Går det att ansöka om ett lågflygtillstånd?
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Går det att ansöka om ett lågflygtillstånd?

4 § Flygning enligt 3 § ovan får endast utföras av de ballongflygföretag som enligt 

villkoren i sina drifttillstånd 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. 

Slut på presentationen


