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Info från ATCC Stockholm & ESSA TWR 

• Vilka är vi? 

• Safety – Sju typer av händelser: 

• Felsvängar efter start – ESSA TWR 

• RWI – Runway incursions 

• RPAS/UAS/”Drönare” 

• Underskridande på final ESSA 

• ”Callsign confusion” 

• Luftrumsintrång 

• Nivå i konkurs 
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ATC Kundgruppen Stockholm Arlanda 

bild 
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ATCC Stockholm 
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Luftrum 

ATCC Stockholm 

    ATCC Malmö 



6 

Arlandatornet 
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Felsvängar efter start 

• Från 1 mars 2016 och framåt: 30st. 
 

• Från 1 augusti 2016 och framåt: 10st 
 

• De tio sista fördelar sig på 4 på SID, 3 på Track 187 och 3st på 
lågfartskurs. Det är 7 olika bolag (på just dessa 10) 
 

 

Runway incursions 
 
• 2015: 8st 
• 2016: 7st 
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RPAS/UAS/”Drönare” 

Förfrågningar om flygning med RPAS 
 
Bromma: 
• C:a en (1) förfrågan via telefon eller mail per dag. 
• Vad gäller flygtillfällen i de sektorer vi har, dvs faktiska 

klareringar i samband med sektorutlån, ligger vi i snitt på 40 
utlån/månad. 
 

Arlanda: 
• Väldigt fluktuerande och naturligtvis årstidsbundet. Dock 

beviljar vi aldrig tillstånd men frågorna i snitt uppgår till 
ungefär 3-4 per månad.  
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Separationsunderskridanden på final 

• 2015: ~9st 

• 2016: 2st hittills 

• Orsaker 

• Åtgärder 

• Miljö/ekonomi-safety. 

• Direktrutter, höjdrestriktioner 
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Underskridanden på final 
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Underskridanden på final 
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Underskridanden på final 
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Callsign confusion 

Video: Callsign confusion 

https://vimeo.com/184491539
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Callsign confusion 

• Vad får det för påverkan?  

• Vad kan vi göra för att minimera problemet? 

• Vad kan göras på andra håll?  

• Vad ser vi för trender?  

• ”wetlease”, omstruktureringar på bolagen & nya linjer. 
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Luftrumsintrång 

• Ett av de fyra största riskrområdena inom Europeiskt luftrum 

(Eurocontrol) 

• Ett fokusområde i NUAC:s safetyarbete. 

 

”Airspace infringement occurs when an aircraft enters notified airspace 

without previously requesting and obtaining clearance from the 

controlling authority of that airspace, or enters the airspace under 

conditions that were not contained in the clearance.” 
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Luftrumsintrång: januari-juni 2016 
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Luftrumsintrång månatligen 
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Luftrumsintrång 

• TMA-luft 

• Ofta VFR-piloter 

• Generell okunskap om luftrum 

• Vikten av standardfraseologi 
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Nivå i konkurs – ”level busts” 

• 17st under 2015 för ATCC Stockholm 
• 32st hittills i år för ATCC Stockholm 
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DAPs Downlink of Aircraft Parameters 

DSFL 
-Downlinked selected FL 

DHDG 
-Downlinked heading 

DRC 
-Downlinked rate of change (climb/descent) 

DMACH 
-Downlinked Machnumber 

DIAS 
-Downlinked IAS 
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DAPs Downlink of Aircraft Parameters 
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Tack för er uppmärksamhet! 

i 
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