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Förord
Vindkraften har under de senaste åren varit på kraftig frammarsch i Sverige. För att öka
samverkan mellan luftfart och vindkraft finns ett behov av samlade rekommendationer för
vindkraftsetableringar i närheten av flygplatser, med hänsyn tagen till luftfartens särskilda
behov som kan öka förståelsen och förenkla ansökningsprocessen för båda parter.
En arbetsgrupp med deltagare från Trafikverket, Swedavia AB, LFV (Luftfartsverket) och
Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF) har arbetat med att ta fram ett förslag till riktlinjer.
Under framtagandet har samråd skett med Energimyndigheten och
branschorganisationerna Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening som anslutit sig
till arbetsgruppens resultat.
Arbetet har resulterat i en generell tillämpningsmodell som är tänkt att fungera som en
rekommendation vid planering av vindkraftverk i närheten av flygplatser med civil luftfart.
Syftet med tillämpningsmodellen är att underlätta vindkraftsetableringar utan att för den
skull försvåra för flyget. Swedavias beräkningar indikerar att tillämpningsmodellen kan
underlätta etablering av vindkraftverk på en yta i storleksordningen 25 procent av Sveriges
totala yta. Huvudprincipen är att vindkraftverk i närheten av civila flygplatser kan vara
högre ju större avståndet till flygplatsen är, eller omvänt, lägre ju närmare flygplatsen de
placeras. Tillämpningsmodellens centrala delar är:
• En höjning av "låga" MSA-sektorer upp till den högsta vid respektive flygplats. Så länge
den högsta MSA-sektorn inte ändras sker oftast ingen påverkan på flygplatsens
procedurer men stora markområden frigörs för vindkraftsetablering.
• Ett sluttande plan med lutning uppåt-utåt i alla riktningar från flygplatsen. Det sluttande
planet ska säkra flygplatsernas möjligheter att införa optimalt dragna in- och
utflygningsprocedurer utifrån bullerpåverkan och utsläpp.
Dokumentet som beskriver modellen är tänkt att utgöra ett kunskapsunderlag såväl för
enskilda flygplatser vid handläggning av förfrågningar om vindkraftsetableringar som för
vindkraftsindustrin, kommuner, länsstyrelser och andra intressenter. Vindkraftsprojektörer
och flygplatshållare får med hjälp av modellen en tidig indikation redan i planeringsstadiet
om ett tilltänkt område är lämpligt för vindkraftsetablering. Det är viktigt att påpeka att
dokumentet inte ersätter behovet av en flyghinderanalys i varje specifikt fall.
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Vi hoppas att detta kunskapsmaterial och den beskrivna modellen ska gynna
vindkraftsetableringen i Sverige samtidigt som de civila flygplatserna har möjlighet att
bevara flygsäkerhet och kan utvecklas med hänsyn till miljö, regularitet och regionens
behov.
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Inledning
Bakgrund
Vindkraften har under de senaste åren varit på kraftig frammarsch i Sverige. Från
regeringens sida har en nationell planeringsram för vindkraft upprättats. Den angivna
målsättningen avser fysiska och andra planeringsförutsättningar för en levererad
energimängd på 30 TWh år 2020, varav 20 TWh är avsedda att produceras av landbaserade
vindkraftverk. Under år 2012 producerade vindkraften i Sverige cirka 7,2 TWh. Under de
kommande åren kan produktionen förväntas öka med cirka 2 TWh per år. Antalet
vindkraftverk kan förväntas öka från knappt 2 500 stycken år 2012 till 4 000 - 5 000 år
2020.
Även utformningen och tekniken har utvecklats, både vad det gäller höjden på de enskilda
verken samt antalet verk inom en vindkraftpark. De flesta verk som installeras i dag har en
effekt om minst 2 MW och många på 3 MW. Detta har medfört ett behov av riktlinjer för
vindkraftetableringar i närheten av flygplatser. De hinderfria ytor som följer av luftfartens
nuvarande regelverk räcker inte till när hindren börjar bli höga och förekommer i stort
antal.
Satsningen på vindkraft har lett till ett ökat tryck på att hitta lämpliga platser för etablering
av såväl enskilda verk som större och mindre vindkraftparker. Detta har lett till
intressekonflikter som följd i områden där flygplatser är etablerade.
Arbetet med detta dokument har resulterat i en generell tillämpningsmodell som närmare
beskrivs i kapitel 5 och 6 nedan. Modellen är tänkt att fungera som en vägledning vid
planering av vindkraftverk i närheten av flygplatser med civil luftfart. Modellen är generell
och måste kompletteras med kartmaterial för varje enskild flygplats specifika
förutsättningar och framtidsplaner. Frågor om vindkraftetablering i närheten av flygplatser
med militär luftfart eller militär flyghinderanalys omfattas inte av detta dokument.
I stället för en vertikal begränsningsyta, liknande den vid stoppområden eller kontrollzoner,
utgår modellen från ett sluttande plan med lutning uppåt-utåt i alla riktningar från
flygplatsen. Preliminära och översiktliga beräkningar indikerar att modellen kan underlätta
en etablering av vindkraftverk på en yta motsvarande cirka 20 procent av Sveriges totala yta.
Huvudprincipen är att vindkraftverk i närheten av civila flygplatser kan vara högre ju större
avståndet till flygplatsen är, eller omvänt, lägre ju närmare flygplatsen de placeras. Modellen
påvisar också en möjlighet att vid flertalet flygplatser höja ”låga” MSA-sektorer upp till den
högsta vid respektive flygplats. Så länge den högsta MSA-sektorn inte ändras sker oftast
ingen påverkan på flygplatsens procedurer men stora markområden frigörs för
vindkraftetablering. Detta måste dock analyseras vid varje flygplats beroende på flygplatsens
övriga förutsättningar.
Trafikverkets ställningstaganden i vindkraftfrågor vid riksintresseflygplatser kommer att
utgå från denna tillämpningsmodell kompletterat med förutsättningarna vid den specifika
flygplatsen.
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Modellen är avsedd att tillämpas vid de civila instrumentflygplatser som finns publicerade i
Sveriges AIP1 kap. AD-2. Vid flygplatser där både civil och militär trafik förekommer kan
militära regler medföra att modellen inte kan tillämpas fullt ut. Berörda flygplatser kan
komma att förändras över tid. För aktuell information om berörda flygplatser se:
http://www.lfv.se/sv/FPC/IAIP/AD-0-4/AD-2/

Syfte
Dokumentet ska utgöra ett kunskapsunderlag såväl för enskilda flygplatser vid
handläggning av förfrågningar om vindkraftetableringar som för vindkraftsindustrin,
kommuner, länsstyrelser och andra intressenter.
Dokumentet ger en övergripande beskrivning av de civila flygplatsernas och flygtrafikens
verksamhetsförutsättningar och hur dessa kan påverkas av en etablering av vindkraft. Syftet
med dokumentet och modellen är att underlätta vindkraftetableringar utan att för den skull
försvåra för flyget. Det ska framhållas att beskrivningarna av svenskt luftrum och flygets
regelverk är mycket förenklade beskrivningar av verkligheten.
Vindkraftprojektörer och flygplatshållare får med hjälp av modellen en tidig indikation
redan i planeringsstadiet på om ett tillkommande område är lämpligt för
vindkraftetablering. Det är viktigt att påpeka att dokumentet inte ersätter behovet av en
flyghinderanalys i varje specifikt fall. För slutgiltigt besked om en
vindkraftetablerings möjlighet behöver även fortsättningsvis en
flyghinderanalys utföras och den specifika flygplatsens förutsättningar
utredas.

Dokumentets disposition
I kapitel 2 beskrivs processen för prövning av vindkraftetableringar och de olika
luftfartsföreträdarnas roller i denna process.
Kapitel 3 utgör ett kunskapsunderlag som beskriver uppbyggnaden av det svenska
luftrummet och hur flygtrafiken hanteras.
Kapitel 4 syftar till att beskriva och exemplifiera hur systemet beskrivet i kapitel 3 kan
påverkas vid vindkraftetableringar.
Kapitel 5 beskriver ett förslag till en förenklad modell för vilka hänsyn som måste tas kring
de civila flygplatserna. Modellens ambition är att göra en rimlig avvägning mellan
luftfartens och vindkraftsindustrins intressen.
Kapitel 6 är riktat till flygplatshållarna och innehåller en beskrivning av frågeställningar att
tänka på för en flygplats vid etablering av vindkraft i flygplatsens närhet.

1

AIP - Aeronautical Information Publication innehåller information om bland annat flygplatser, luftrum samt
nationella regler och riktar sig till flygoperativ personal.
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Deltagare
Materialet har tagits fram av Swedavia AB (Swedavia) i samarbete med Trafikverket,
Luftfartsverket (LFV) och Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF). LFV har även tagit fram
faktaunderlaget till kapitel 3 och 4 i detta dokument.
Under framtagandet har samråd skett med Energimyndigheten, Svensk Vindenergi och
Svensk Vindkraftförening.
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Prövningsprocessen och flygföreträdarnas roller
Prövningsprocessen
Uppförande och drift av ett vindkraftverk eller en gruppstation för vindkraft är miljöfarlig
verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Vissa miljöfarliga verksamheter är anmälningspliktiga
eller tillståndspliktiga. Vilka miljöfarliga verksamheter som är anmälnings- respektive
tillståndspliktiga anges i miljöprövningsförordningen (2013:251).
Tillståndsplikten för vindkraftverk framgår av 21 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen,
sifferkoderna 40.90 och 40.95.
Tillståndsplikt enligt sifferkod 40.90 gäller för:
(i) två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett
av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
(ii) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i (i), eller
(iii) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter
att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Tillståndsplikt enligt sifferkod 40.95 gäller för:
(i) sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett
av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
(ii) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i (i), eller
(iii) ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120
meter och står tillsammans med så många andra vindkraftverk att gruppstationen
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheterna med de andra
vindkraftverken påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de
andra vindkraftverken påbörjades.
Sådana gruppstationer för vindkraft som är tillståndspliktiga enligt ovan är s.k. Bverksamheter. Detta innebär att tillstånd söks hos en särskild enhet inom länsstyrelsen, den
s.k. miljöprövningsdelegationen.
Gruppstationer för vindkraft och enstaka vindkraftverk kan också bli tillståndspliktiga om
de anläggs i ett vattenområde eller medför arbeten i vatten. I sådana fall blir det fråga om en
tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Gruppstationer för vindkraft
eller enstaka vindkraftverk som även medför en tillståndspliktig vattenverksamhet prövas av
mark- och miljödomstolen.
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För det fall ett vindkraftverk eller en gruppstation för vindkraft inte är tillståndspliktig enligt
ovan kan verksamheten vara anmälningspliktig enligt miljöbalken.
Vindkraftverk/gruppstationer som uppfyller rekvisiten nedan men inte rekvisiten för att
vara tillståndspliktiga är s.k. C-verksamheter enligt 21 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen, sifferkod 40.100. Detta innebär att verksamheten måste
anmälas till den aktuella kommunen.
Anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för:
(i) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
(ii) två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
(iii) ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket
påbörjades.
Förutom en anmälan enligt miljöbalken kan det också krävas bygglov enligt 6 kap. 1 § planoch byggförordningen (2011:338). Bygglov krävs för vindkraftverk som:
(i) är högre än 20 meter över markytan,
(ii) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över
marken,
(iii) monteras fast på en byggnad, eller
(iv) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.
Bygglov krävs aldrig om vindkraftverket omfattas av ett tillstånd enligt 9 kap. eller 11 kap.
miljöbalken.

Flygplatshållarens, LFV:s, Trafikverkets och Transportstyrelsens roll vid
vindkraftetableringar
Flygplatshållaren äger, driver och utvecklar den lokala flygplatsen. Vad gäller de
kvarvarande tio statliga flygplatserna, ägs och drivs dessa av Swedavia AB. Swedavia är ett
statligt aktiebolag som bildades i samband med att flygplatsverksamheten vid
Luftfartsverket bolagiserades.2 SRF organiserar 36 av landets övriga flygplatser.
För det fall en vindkraftetablering planeras i närheten av en flygplats och kan påverka
verksamheten vid denna är flygplatshållaren sakägare. Om tillstånd för
vindkraftetableringen krävs ska sökanden samråda med flygplatshållaren
enligt 6 kap. miljöbalken innan ansökan lämnas in och flygplatshållaren ska få
möjlighet att yttra sig under tillståndsprocessen. För det fall enbart en anmälan eller
bygglov krävs för en vindkraftetablering (och ett formellt samråd enligt miljöbalken inte
krävs) ska flygplatshållaren få möjlighet att yttra sig under ärendets gång.

2

Se regeringens proposition 2009/10:16, ”Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket”.
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Om en vindkraftexploatör önskar förändra flygprocedurer, luftrum eller MSA-ytor3 och
flygplatshållaren accepterar förändringarna ska, enligt arbetsgruppens uppfattning,
vindkraftexploatören bära kostnaden för eventuella utredningar, förändringar och de
konsekvenser som förändringarna medför för flygplatsen.
LFV är ett statligt affärsverk som för närvarande driver lokal flygtrafikledning (Air Traffic
Services, ATS), i praktiken torntjänst, för civilt och militärt flyg vid flertalet flygplatser i
Sverige. LFV bedriver även flygtrafikledning i det övre luftrummet (s.k. Enroute-trafik).
Enroute-trafiken i Sverige leds från två kontrollcentraler (Air Traffic Control Centre, ATCC)
som ligger i anslutning till Malmö Airport respektive Stockholm Arlanda Airport.
LFV kan delta i prövningen av vindkraftverk i egenskap av konsult (framtagande av
hinderanalys etc.) och/eller som sakägare i de fall LFV innehar kommunikations-,
navigations- eller övervakningsutrustning (CNS-utrustning) som kan påverkas av
vindkraftetableringen.
Trafikverket är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för långsiktig planering av
transportsystemet för samtliga trafikslag. Trafikverket pekar ut de civila flygplatser som ska
vara av riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Trafikverket utgör
remissinstans vid vindkraftetableringar som kan påverka en flygplats verksamhet.
Transportstyrelsen är en förvaltningsmyndighet som har till huvuduppgift att svara för
regelgivning, tillståndsprövning och utövande av tillsyn inom transportområdet.
Myndigheten ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås och verksamheten ska
särskilt inriktas på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och
säkert transportsystem. Vad gäller den civila luftfarten utövar Transportstyrelsen tillsyn
över flygsäkerheten och luftfartsskyddet.

3

MSA – Minimum Sector Altitude, lägsta sektorhöjd.
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Det svenska luftrummet och flygets regelverk
I detta kapitel beskrivs det svenska luftrummets uppbyggnad. Kapitlet beskriver systemets
konstruktion uppifrån och ner till marken.

Luftrum
1.1.1

Principer för luftrum

Figur 1 Luftrummets indelning.
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Över Sverige finns ett luftrum som kallas Flyginformationsregion, Sweden FIR,4 som
omfattar alla höjder inom svenskt territorium5 och genom ICAO6 tilldelat internationellt
vatten.

Figur 2 Del av det svenska luftrummets uppbyggnad sett från sidan.

4

FIR - Flight Information Region, Flyginformationsregion. Ett luftrum av definierad omfattning inom vilket
flyginformations- och alarmeringstjänster tillhandahålls.
5

Svenskt territorium - Sveriges landområden, Sveriges sjöterritorium med inre vatten och
territorialhavet samt luftrummet över landområdena och sjöterritoriet.
6

International Civil Aviation Organization.
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Figur 3 Del av det svenska luftrummet sett ovanifrån.
Svenskt luftrum kan rent principiellt delas in i två delar:
• Det kontrollerade7 luftrummet som sträcker sig från FL958 (2 900 m) till FL660 (20 100
m). I denna del hanteras främst flygningar som befinner sig på marschhöjd men även
flygningar som stiger och sjunker.
• Luftrummet under FL95 (2 900 m) är okontrollerat med undantag för särskilda områden
som är definierade för flygning till och från en flygplats.
I det kontrollerade luftrummet är det flygledarna som kommunicerar med och separerar
flygtrafiken, medan det i det okontrollerade luftrummet är befälhavaren som ensam
ansvarar för att undvika kollision. Luftrummet runt flygplatser med mycket trafik är alltid
kontrollerat. Det kontrollerade luftrummet närmast en flygplats kallas kontrollzon, CTR,9 i
vilken flygtrafiken på och i närheten av flygplatsen hanteras av flygledarna i tornet, se Figur
2 och Figur 3 ovan.
Luftrummet som ligger ovanför CTR kallas för terminalområde, TMA 10. I TMA hanteras den
trafik som stiger och sjunker i samband med start och landning, men även korsande trafik.
Inom de flesta TMA i Sverige finns flygvägar upprättade för ankommande och avgående
trafik. Ett TMA kan betjäna en eller flera flygplatser. I luftrummet ovanför TMA finns ett

Kontrollerat luftrum – Ett avgränsat luftrum där flygkontrolltjänst utövas för IFR-flygningar och för
VFR-flygningar i enlighet med de regler som följer av hur luftrummet är klassificerat. Tillstånd krävs
av flygtrafikledningen.
7

8

FL - Flight Level, flygnivå. En yta med konstant atmosfäriskt tryck vilket är relaterat till tryckvärdet
1013,2 hPa och är separerad från andra sådana ytor genom särskilda tryckintervall.
CTR – Control Zone, Kontrollzon. Kontrollerat luftrum som sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre
gräns.
9

10

TMA – Terminal Control Area, Terminalområde. Kontrollområde upprättat för en eller flera flygplatser.
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yttäckande kontrollområde, Suecia CTA/UTA.11 Samtliga flygplan som befinner sig i
kontrollerad luft är kända av flygtrafikledningen och har fått tillstånd att befinna sig där.
Flygplatser som har mindre mängd trafik men som har reguljär linjefart har ofta
trafikinformationszon, TIZ12 och trafikinformationsområde, TIA,13 att jämföra med CTR och
TMA på mer trafikerade flygplatser. TIA och TIZ är okontrollerat luftrum. Utformningen av
TIA och TIZ beskrivs inte vidare i denna handbok men följer i princip samma regler som för
TMA och CTR.
ATZ,14 Aerodrome Traffic Zone, kan inrättas runt mindre flygfält. Området är okontrollerat
och endast till för trafik som landar och/eller startar på flygfältet.
Det finns även flygplatser som inte har något luftrum. Det är flygplatser som inte har någon
reguljär linjefart och inte heller någon annan speciell verksamhet som kräver styrning av
trafiken.

1.1.2

Kontrollzon och terminalområde

Det är kontrollzon och terminalområde som är av intresse ur hindersynpunkt i detta
sammanhang. Se Figur 2 och Figur 3 för en schematisk bild av hur de olika områdena
förhåller sig till varandra. Syftet med denna indelning är att trafik till/från flygplatsen ska
kunna flyga i kontrollerad luft under hela flygfasen. Utformningen ska inte ta mer luft i
anspråk än nödvändigt, varför undersidorna av TMA är högre längre bort från flygplatsen,
se Figur 2. Detta för att civil VFR-trafik15 och militär trafik ska kunna flyga under angivna
TMA:s undersidor, i okontrollerad luft, och därmed inte påverka trafiken till/från
flygplatsen.

CTA/UTA – Control Area/ Upper Control Area, Kontrollområde. Kontrollerat luftrum som
sträcker sig uppåt från en angiven, ovanför jordytan belägen gräns i höjdled.
11

12

TIZ - Traffic Information Zone, Trafikinformationszon. Avgränsat okontrollerat luftrum som
sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns inom vilket flyginformationstjänst för
flygplats (AFIS) utövas.
13

TIA - Traffic Information Area, Trafikinformationsområde. Avgränsat okontrollerat luftrum som
sträcker sig uppåt från en angiven ovanför jordytan belägen gräns i höjdled inom vilket
flyginformationstjänst för flygplats (AFIS) utövas.
14

ATZ - Aerodrome Traffic Zone, Trafikzon. Avgränsat luftrum upprättat omkring flygplats för skydd
av flygplatstrafik.
15

VFR - Visual Flight Rules, Visuellflygregler. Regler som kan följas om väderförhållandena är
tillräckligt goda för att föraren av luftfartyget visuellt ska kunna kontrollera luftfartygets attityd,
navigera och upprätthålla separation till hinder, terräng samt andra luftfartyg.
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Instrumentflygprocedurerna ska som lägst ligga 500 fot (150 m) över TMA-undersidan för
att säkerställa att inte flygplanen kommer för nära okontrollerad trafik.

Figur 4 CTR och TMA från sidan med VFR-trafik och IFR-trafik.16

Figur 5 CTR och TMA uppifrån med VFR-trafik och IFR-trafik.

1.1.2.1 Kontrollzon, CTR
Kontrollzonen är ett område närmast kring flygplatsen som syftar till att skydda flygtrafik
under start- och landningsfasen genom att flygtrafikledningen ger direktiv om hur och i
vilken ordning flygningarna ska ske. I kontrollzonen samsas all trafik som ska landa och
starta på flygplatsen samt den VFR-trafik som korsar kontrollzonen. I kontrollzonen flyger
luftfartygen på låga höjder. Området är relativt litet och sträcker sig från marken till ca
1 500 fot (450 m) höjd.

16

IFR - Instrument Flight Rules, Instrumentflygregler. Regler som ska följas när luftfartyget
huvudsakligen flygs med hjälp av instrument för att möjliggöra kontroll av luftfartygets attityd,
navigering och separation till hinder, terräng samt i viss utsträckning andra luftfartyg.
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1.1.2.2 Terminalområde, TMA
Terminalområdet är utformat så att flygtrafik på väg till eller från en flygplats ska kunna
angöra in- och utflygningsprocedurerna på ett säkert sätt med skydd från annan flygtrafik.
Terminalområdets övre vertikala gräns, översidan, sammanfaller med det yttäckande
kontrollområdet Suecia CTA/UTA:s undersida, se även Figur 2. Terminalområdets nedre
vertikala gräns, undersidan, varierar något med lokala förhållanden. Undersidan är vanligen
1 000 fot (300 m) över terrängen närmast flygplatsen men något högre undersidor
förekommer längre bort från flygplatsen se Figur 2. Oftast sammanfaller TMA-undersidan
med den övre höjden för kontrollzonen.

Olika typer av hinderbegränsande ytor
I luftrummet kring flygplatsen finns det flera olika typer av hinderbegränsande ytor
exempelvis; ICAO Annex 14-ytor,17 MSA18-ytor, procedurytor, radarledningsområden 19
(vektoreringsområden). Alla dessa ytor hänger ihop med varandra på något sätt. Nedan
beskrivs de olika ytorna.

Figur 6 Schematisk bild över hur olika ytor för luftfarten kan förhålla sig till varandra samt till hinder på
marken (ICAO Annex 14-ytor inryms i CTR och finns ej med på denna bild).

17

I Sverige är ICAO Annex 14 regelverket översatt i en Svensk tillämpning i Transportstyrelsens
författningssamling, TSFS 2012:93.
MSA – Minimum sector altitude, Lägsta sektorhöjd. Den lägsta flyghöjden som garanterar minst 1 000 ft (300 m)
över högsta hinder i området.
18

Radarledningsområde – kallas även vektoreringsområde, ett avgränsat område med särskilt
fastställd radarledningshöjd (vektoreringshöjd).
19

18

1.1.3

ICAO Annex 14-ytor

Figur 7 ICAO Annex 14-ytor, Norrköpings flygplats.

På och kring flygplatsen finns hinderbegränsande ytor som reglerar högsta tillåtna höjd på
byggnadsobjekt och terräng. Det finns olika ytor som reglerar hinderfrihet i banans
förlängning, exempelvis start-/stig-, och inflygningsytor.
Dessa ytor berör såväl visuell- som instrumentflygtrafik. Ytornas utbredning skiljer sig från
flygplats till flygplats beroende på bl.a. banans längd, bredd och lutning.

1.1.4

MSA-ytor

Syftet med MSA-ytan är att flygplanet ska kunna flyga på lägsta angivna höjd för sektorn och
därmed ha tillräcklig hinderfrihet till samtliga hinder och terräng inom aktuell sektor.
Därefter tar övriga hinderytor för instrumentflygprocedurer vid som reglerande faktor.
MSA-ytor finns endast på flygplatser som har instrumentflygprocedurer.
MSA-ytans utformning beror på vilken typ av inflygningsprocedur den baseras på. Det finns
MSA-ytor som har en form av en cirkel eller en ”tårtbit” (TAA20). MSA för civila procedurer
utgår från ett navigationshjälpmedel eller IAF21 och har en radie av 55 km från
utgångspunkten. MSA för militära procedurer utgår från ARP 22 och har en radie av 46 km.

20

TAA – Terminal Arrival Altitude, har samma syfte som MSA.

21

IAF – Initial Approach Fix, anflygningsfix.

22

ARP – Aerodrome Reference Point, referenspunkt för flygplats.
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Figur 8 Exempel på civil MSA-yta: MSA-yta baserad på NDB-fyr ON vid Norrköpings flygplats.

Figur 8 visar en MSA-yta som baseras på en NDB-fyr.23 Cirkeln är indelad i kvadranter
(nordväst, nordost, sydväst och sydost) runt ett navigationshjälpmedel, exempelvis en NDBfyr. En och samma flygplats har därför oftast flera olika MSA-ytor som vardera är baserade
på olika inflygningsprocedurer.
Respektive sektor av MSA har en lägsta flyghöjd som bestäms av högsta hinder/terräng
inom området + 1 000 fot (300 m). Exempel: Nordöstra sektorn i Figur 8 har ett högsta
hinder på 1 435 fot över havet (Krokeksmasten). Lägsta flyghöjd 24 i denna sektor på väg till
inflygningsfyren ON blir då 1 435 fot + 1 000 fot = 2 435 fot. MSA-höjden avrundas uppåt
till 2 500 fot.

23

NDB - Non-Directional radio Beacon, oriktad radiofyr.

24

Flyghöjd - sammanfattande benämning för luftfartygs läge i vertikalled uttryckt i höjd över
underliggande terräng (AGL), höjd över visst referensplan, t.ex. flygplats höjd över havet, höjd över
havets medelnivå (AMSL) eller i flygnivå (FL)/meter standard (m STD).
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Figur 9 Exempel på hur närliggande flygplatsers MSA-ytor berör varandra.

1.1.5

Procedurytor

Figur 10 Procedurytor för NDB-inflygning till bana 27 vid Norrköpings flygplats. De olika röda strecken
visar ytor för racetrack, mellanliggande- och slutlig inflygning samt avbruten inflygning. CTR är ritad
med blåa streck.

Vid flygplatser där det finns kontrollerat luftrum, dvs. TMA och CTR, ska procedurytorna
inrymmas i det kontrollerade luftrummet. Procedurytorna ska ligga minst 500 fot (150 m)
över TMA-undersidan, se Figur 6. Dessutom gäller olika hinderfrihet under olika faser av
inflygningen. Syftet är att skydda IFR-trafiken under mellanliggande- och slutlig inflygning
samt pådrag. Flygplanet kan antingen egennavigera, följa publicerad inflygningsväg eller
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radarledas25 av flygledaren till mellanliggande inflygning. När flygplanet är etablerat på
inflygningshjälpmedlet (t.ex. NDB eller ILS 26) tar piloten över. Utbredningen av ytorna visas
i Figur 10.
Vid vissa tillfällen, exempelvis på grund av trafik- eller vädersituationen, kan
flygtrafikledningen anmoda flygplan i väntläge, s.k. holding. Väntläget är placerat i närheten
av flygplatsen, oftast vid en radiofyr. När flygplanet får klart för inflygning flyger det ut från
fyren för att vända tillbaka mot fältet, s.k. racetrack. Med flygfältet rakt fram kommer man
in i mellanliggande inflygning, för att i slutskedet befinna sig på slutlig inflygning. Om
piloten inte ser banan på lägsta angivna höjd (minima), måste inflygningen avbrytas. Piloten
gör en avbruten inflygning för att sedan göra en ny inflygning eller eventuellt flyga till sin
alternativa flygplats.27
Dessutom finns det ytterligare ytor runt en flygplats som kan påverkas vid uppsättning av
hinder, exempelvis cirklingyta och Omnidirectional Departure (en typ av startprocedur).
Gemensamt för alla ytor är att desto närmare man kommer banans tänkta förlängningslinje,
desto sämre förutsättningar finns det för att uppföra höga hinder.

1.1.6

Luftrummet – TMA och CTR

Luftrummet har en grundutformning med lateral och vertikal utsträckning. Denna bestäms
dels av procedurytornas storlek både lateralt och vertikalt, dels av trafikflöden samt av
terrängen i området.
Höjden på TMA-undersidan bestäms av den högsta terrängpunkten + 1 000 fot (300 m), se
Figur 6. Alla instrumentflygprocedurer i TMA ligger alltid minst 500 fot (150 m) över TMAundersidan. Detta för att trafiken i det okontrollerade luftrummet under TMA är tillåten att
flyga upp till TMA-undersidan. Detta innebär att det alltid finns minst 500 fot (150 m)
mellan flygplanen i det kontrollerade luftrummet och flygplanen i det okontrollerade. Om
TMA-undersidan höjs behöver instrumentflygprocedurerna kontrolleras och eventuellt
också höjas. Detta kan även påverka utformningen av CTR både lateralt och vertikalt och
kan dessutom resultera i att TMA även behöver utökas lateralt, se vidare under kapitel 0
nedan.

25

Radarledning - den navigeringshjälp som grundar sig på att radar används och som tillhandahålls
ett luftfartyg i form av särskilt angivna kurser. Radarseparation - den separationsform som används
när upplysningar om ett luftfartygs läge erhålls genom radar.
26

ILS - Instrument Landing System.

27

Alternativflygplats - flygplats till vilken ett luftfartyg kan fortsätta när det blir omöjligt eller
olämpligt att fortsätta till eller landa på den avsedda landningsflygplatsen, oftast på grund av aktuellt
väderförhållande.
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1.1.7

Radarledningsområden

Figur 11 TMA med radarledningsområden och lägsta radarledningshöjder.

Syftet med radarledningsområden (vektoreringsområden) är att kunna sjunka flygtrafiken
till en lägre höjd än vad MSA tillåter och därmed kan flygvägen kortas och effektiviteten
ökas.
Ett TMA delas ofta in i flera olika stora radarledningsområden med olika lägsta
radarledningshöjder (vektoreringshöjder) beroende på terräng och hinder. Indelningen
skiljer sig ofta från grundutformningen av TMA och definitivt från MSA-ytorna, se Figur 8
och Figur 11. Respektive radarledningsområde får en lägsta radarledningshöjd baserad på
högsta hinder + 1 000 fot (300 m). Lägsta radarledningshöjd i ett radarledningsområde är
alltid minst 500 fot (150 m) över TMA-undersidan (så som instrumentflygprocedurerna)
och är ofta lägre än MSA i området, se även Figur 6.
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Flygvägar – IFR och VFR
In- och utflygningsvägarna för IFR- respektive VFR-trafik är separerade för att skapa en
säker och effektiv hantering av trafiken. Flygtrafikledningsreglerna för hantering av IFRrespektive VFR-trafik skiljer sig åt gällande bl.a. ansvar för hinderfrihet och separation28 till
annan trafik.

Figur 12 VFR in- och utpasseringspunkterna (svart fylld triangel) och flygvägarna till/från flygplatsen,
antigen via ett väntläge (svarta cirklar) eller direkt mot landningsbanan.

1.1.8

VFR

Flygning enligt visuellflygregler (VFR) innebär att piloten navigerar i luftrummet efter
visuella referenser,29 dvs. piloten tittar ut och behåller marksikt. Detta kräver bra
siktförhållanden och inte alltför låga moln. Allmänflyget,30 ambulans-, polis- och
räddningsflyg samt övrig helikopterverksamhet är typexempel på flygtrafik som vanligen
flyger enligt VFR. Dessa flygningar sker oftast på avsevärt lägre höjder än övrig flygtrafik.
För flygtrafikledningen gäller andra separationskrav för VFR-trafik än för IFR-trafik. Det
vilar exempelvis ett större ansvar på en VFR-pilot att bibehålla separation till annan VFRtrafik. Bortsett från militär flygtrafik eller målbogsering av luftmål, är det ytterst ovanligt att
större luftfartyg såsom jettrafik framförs enligt VFR-flygregler.
I Sverige finns, undantaget Bromma Stockholm Airport, inga flygvägar för VFR upprättade i
TMA eller CTR. Ankommande och avgående VFR-trafik använder sig av in/utpasseringspunkterna vid CTR-gränsen samt väntlägena i CTR.

28

Separation - utrymmet mellan luftfartyg, nivåer eller färdlinjer.

Flygning enligt VFR skall inte blandas samman med ”Visuell inflygning” som är ett förfarande som kan nyttjas av
IFR-flygningar vid landning och efter godkännande av flygtrafikledningen.
29

Allmänflyg – all civil luftfart som inte är tung trafik- och charterflyg. Hit hör yrkesmässigt bruksflyg såsom skol-,
foto- och rundflyg samt linjetaxi och allt privatflyg.
30
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Figur 13 Exempel på IFR flygvägar i TMA och CTR. Gula streck = SID och blåa streck = STAR.

1.1.9

IFR

Flygning enligt instrumentflygregler (IFR) innebär att piloten navigerar med hjälp av
instrumenten i flygplanet. I princip framförs all kommersiell flygtrafik enligt IFR. Dessa
flygningar sker på högre höjder och piloten är inte beroende av visuella referenser och inte
heller ”bra väder”. Ankommande och avgående IFR-trafik använder sig av publicerade inoch utflygningsvägar, SID31 (Standard Instrument Departure) och STAR32 (Standard
Instrument Arrival), se Figur 13. SID börjar vanligtvis vid banslutet och slutar normalt vid
TMA-gränsen (lateralt) eller i dess närhet där anslutning sker till flygvägarna i luftrummet
ovanför TMA. Ankommande trafik sjunker in mot TMA och ansluter på STAR vid TMAgränsen (lateralt) eller i dess närhet. STAR slutar ca 17 km innan banbörjan, då flygplanet
övergår till att följa en inflygningsprocedur, exempelvis ILS (instrumentlandningssystem),
tills piloten ser banan och kan landa.

Beskrivning av hur flygtrafiken fungerar och flygtrafiken leds i flygplatsens
närhet
Flygledarnas huvuduppgift är att ansvara för att flygtrafiken flyter på ett säkert och effektivt
sätt. Med hjälp av datorer, radar, radio- och telekommunikationssystem ansvarar
flygledarna för att separera flygplan så länge de befinner sig i svenskt kontrollerat luftrum.
En flygledare samarbetar hela tiden med piloter, markpersonal och andra flygledare. De
fattar ständigt beslut i en dynamisk miljö där flygplanen, som inte kan ”stanna i luften”, har
olika färdriktning, fart och höjd. Flygledarna arbetar i tornet på flygplatsen eller på en
kontrollcentral.

31

SID - Standard Instrument Departure. Publicerad flygväg för avgående trafik, avsedd för luftfartygs
egennavigering och normalt innefattande såväl utflygningsförfarande från gällande bana som
flygväg.
32

STAR - Standard Instrument Arrival. Publicerad flygväg för ankommande trafik, avsedd för
luftfartygs egennavigering och normalt innebärande direktinflygning till gällande bana.
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1.1.10 VFR-trafik
I normalläget får ankommande VFR-trafik tillstånd att flyga in i kontrollzonen via en VFRinpasseringspunkt (på kontrollzonsgränsen) till antingen närmsta VFR-väntläge33 eller
direkt mot final34 till gällande bana, se Figur 12. Startande VFR får tillstånd direkt mot en
utpasseringspunkt eller via ett väntläge i de fall det även förekommer IFR-trafik. VFRpiloten ansvarar för att hålla tillräckligt avstånd till hinder, en uppgift som kan försvåras
med många hinder nära flygplatsen.
Det förekommer även VFR-trafik som flyger igenom kontrollzonen utan avsikt att landa på
flygplatsen. Om det finns samtidig IFR-trafik klareras VFR-trafiken via in/utpasseringspunkterna, i annat fall får VFR-trafiken klarering den kortaste vägen genom
kontrollzonen. Helikoptertrafik, exempelvis ambulans- och polisflyg, klareras oftast den
rakaste vägen genom kontrollzonen utan att använda sig av varken in-/utpasseringspunkter
eller väntlägen. Även foto- och kraftledningsinpektionsflyg har ofta speciella krav på färdväg
i kontrollzonen.

1.1.11 IFR-trafik
IFR-trafiken radarleds av flygledare eller så egennavigerar piloten längs förutbestämda
publicerade in- och utflygningsvägar (SID/STAR), se Figur 13. In- och utflygningsvägarna
för IFR-trafik är konstruerade så att de säkerställer hinderfrihet. Vid radarledning leder
flygledaren ankommande IFR-trafik till final för att sedan ansluta till ett
landningshjälpmedel (exempelvis ILS) eller, om trafik- och vädersituationen tillåter, göra en
visuellinflygning.35 Trafiken tilldelas kurser och höjder så att separation mellan flygplanen
bibehålls och en effektiv avveckling av trafiken möjliggörs. Vid radarledning använder
flygledaren sig av radarledningshöjder. Dessa garanterar alltid minst 1 000 fot (300 m)
hinderfrihet. Vid en visuellinflygning är det piloten som ansvarar för hinderfriheten.
Vid vissa tillfällen, exempelvis hård vind, går det inte att landa på den bana som
inflygningsproceduren är gjord för och då kan ”circling” användas. Detta innebär att när
piloten ser banan flyger han/hon på låg höjd, med visuella referenser, till motsatt bana, se
Figur 14.

33

VFR-väntläge - En cirkulär yta i luften belägen nära banan och som oftast är separerad från IFR-inflygningar
samt starter, avsedd för VFR-trafik.
34

Final – rak sjunksträcka som följs innan landning sker.

35

Visuellinflygning – piloten ser banan och flyger in utan instrumentlandningshjälpmedel.
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Figur 14 Cirkling till motsatt bana.

Framtida teknik
För att det ska vara möjligt att använda sig av framtida teknik, som bl.a. kan medföra
kortare inflygningar, behövs kunskap om de ytor som de nya inflygningsprocedurerna
kräver. Nedan visas vilka ytor av CTR och TMA som kan behövas för att framtida teknik ska
kunna nyttjas.
Den vanligaste inflygningsförfarande för IFR-trafik är fortfarande att flygplanet ansluter till
ett landningshjälpmedel som kräver lång rakbana innan sättning (exempelvis ILS), se Figur
15. Höjden vid påbörjandet av slutlig inflygning (finalen) är lägst 500 fot (150 m) över TMAundersidan, se Figur 6.
Den nya tekniken som innebär att inflygningarna är baserade på RNAV 36 kan delas in i två
olika delar:
• APV-procedurer (Approach with Vertical guidance) som innebär att inflygningen sker
med stöd av en virtuell glidbana 37 som räknats fram av flygplanets RNAV-system. En
APV-procedur kan vara baserad på tryckhöjd (Baro-VNAV) och/eller satellitnavigering
(GNSS) med stödfunktion. APV-procedurer nyttjar lateralt liknande område som de
konventionella inflygningsprocedurerna, dvs. lång rakbana innan sättning.
• RNP AR38 inflygningar är en form av APV-procedur som kräver speciell utrustning i
flygplanet samt specifikt tillstånd från Transportstyrelsen. Den stora skillnaden är att
RNP AR nyttjar lateralt helt andra procedurytor än konventionella
inflygningsprocedurer. En RNP AR-inflygning ansluter i banans förlängning på betydligt
lägre höjd, dvs. närmare banan och påbörjar därmed den slutliga inflygningen redan

36

RNAV - Area Navigation, Områdesnavigering. En navigeringsmetod som gör det möjligt för ett luftfartyg att följa
valfri flygväg antingen inom ett stationsbundet navigeringshjälpmedels täckområde eller inom gränserna för ett
slutet hjälpmedels möjligheter eller genom en kombination av dessa.
37

Glidbana - Flygbaneprofil avsedd att ge vägledning i höjdled under slutskedet av en inflygning.

38

RNP AR - Required Navigation Performance Authorization Required.
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under sväng till banans riktning. Procedurytan för en RNP AR är smalare jämfört med de
konventionella inflygningsprocedurerna och nyttjar helt nya ytor av CTR och TMA, se
Figur 15. I vissa fall kan CTR behöva breddas lateralt av detta skäl.
Transportstyrelsen kräver för närvarande att anslutning i banans förlängning inte får ske
lägre än 1 000 fot (300 m) över tröskeln. Enligt ICAO Doc 9905 (RNP AR Design
dokument) kan anslutning i banans förlängning ske på som lägst 500 fot (150 m) över
tröskeln och detta kan därmed bli aktuellt i Sverige i framtiden.

Figur 15 Skillnaden mellan ytor för RNP AR inflygningar (rosa och gröna flygvägar och ytor) och
konventionell inflygningsyta exempelvis ILS (blå flygväg och yta).

Eftersom RNP AR-procedurer inte följer samma flygbanor som tidigare procedurer finns det
risk att uppförande av nya hinder, som eventuellt inte påverkar dagens trafiksituation
försvårar för en flygplats att etablera nya kortare procedurer i framtiden.
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Figur 16 Olika procedurytor som kan vara aktuella inom CTR/TMA. Observera att figuren gäller enbart
till en bana.

Förändringar av flygvägar och instrumentflygprocedurer
Ändringar av flygvägar och instrumentflygprocedurer kan göras för att tillgodose behov från
nya kravställare, för att öka kapaciteten, för att höja flygsäkerheten eller för att förbättra
miljösituationen. Det är Transportstyrelsen som godkänner förändringar av flygvägar för
IFR och instrumentflygprocedurer. För att få konstruera förslag till flygvägar och
instrumentflygprocedurer ska man vara godkänd av Transportstyrelsen. SID/STAR samt
instrumentflygprocedurer publiceras i AIP Sverige.39
Att förändra en flygväg eller en instrumentflygprocedur är en process som involverar många
olika parter, exempelvis flygbolag, flygtrafikledning, flygplatshållare, Försvarsmakten,
allmänflyget, angränsande flygplatser/flygtrafikledning/stater samt tillsynsmyndigheter.
Processen omfattar konstruktion av flygvägar och/eller instrumentflygprocedur,
flygsäkerhets- och miljöanalys, samråd med berörda parter, ansökan för godkännande från
Transportstyrelsen, framtagning av manus för publicering samt publicering. Hela processen
från beställning från kund till att flygvägen och/eller instrumentflygproceduren publiceras
och kan börja användas tar allt från ca 8 till 18 månader beroende på hur omfattande
projektet är.
Utöver tiden ovan tillkommer tid för eventuell prövning enligt miljöbalken (nytt
tillstånd/ändringstillstånd/anmälan om ändring), vilket ibland kan vara en process som tar
flera år.

AIP – Aeronautical Information Publication innehåller information om bland annat flygplatser, luftrum samt
nationella regler och riktar sig till flygoperativ personal.
39
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Vad händer när vindkraftverk sätts upp?
Alla hinderbegränsande ytor hänger ihop med varandra på något sätt. Det är viktigt att veta
vilken påverkan uppsättning av nya hinder får på dessa ytor och att en förändring av en yta
ofta påverkar även andra ytor. Etableringen av vindkraftverk/parker är en relativt ny
företeelse och har inte funnits med tidigare som föremål för utredning vid
luftrumsutformning. Nedan beskrivs vilka ytor som kan påverkas vid uppsättning av
vindkraftverk.

Enstaka vindkraftverk

Figur 17 Röda pilar från vindkraftverket visar vilka ytor som kan direkt påverkas vid uppsättning av ett
vindkraftverk. Svarta pilar mellan ytorna visar vilken yta som kan påverkas vid en förändring i en
annan yta. Exempel; om MSA förändras kan det påverka procedurytor.

Figur 17 ovan illustrerar den påverkan som ett vindkraftverk kan ha på olika hinderytor. Den
visar att uppsättning av ett vindkraftverk kan medföra direkt påverkan på
radarledningsområdena, MSA och procedurytor. Det innebär att dessa områden behöver ses
över.
Figur 17 visar också att om det görs en ändring av MSA-höjden kan det påverka
procedurytor som därmed kan påverka utformningen av CTR och TMA som i sin tur har
koppling till lägsta radarledninghöjd i radarledningsområdena.
Det är lika viktigt att kontrollera nya master/vindkraftverks påverkan på
radarledningshöjder som på instrumentflygprocedurer.
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Figur 18 Exempel på MSA-yta runt Norrköpings flygplats baserat på NDB-fyren ON samt procedurytor
för NDB bana 27.

Ibland kan de civila flygplatserna höja de lägre MSA-sektorerna till den höjd som den högsta
MSA-sektorn har för att möjliggöra framtida vindkraftetablering. Det betyder dock inte att
etablering kan göras utan påverkan på andra hinderbegränsande ytor. Det är helt beroende
på var, inom MSA-ytan, vindkraftverken placeras. Bilden ovan visar ett hinder (1 435 fot)
som är placerat nordost (NE) om flygplatsen. Hindret påverkar MSA-ytans samtliga sektorer
och även procedurytan för NDB-inflygning. Om hindret hade placerats längre nordost i
sektorn, utanför procedurytan, hade etablering varit möjlig utan att ge påverkan på vare sig
de övriga MSA-sektorerna eller procedurytor.
Om MSA-sektorn med den högsta höjden ändras behöver instrumentflygprocedurerna ses
över. Det i sin tur kan ge påverkan på utformningen av både CTR och TMA och kan därmed
även påverka radarledningshöjderna.
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Vindkraftparker

Figur 19 Röda pilar från vindkraftverken visar vilka ytor som kan direkt påverkas vid uppsättning av en
vindkraftpark (i vissa fall kan TMA/CTR påverkas). Svarta pilar mellan ytorna visar vilken yta som kan
påverkas vid en förändring i en annan yta. Exempel; om MSA förändras kan det påverka procedurytor.

Figur 19 ovan illustrerar den påverkan som en vindkraftpark/-parker kan ha på olika
hinderytor. Den visar att det kan medföra påverkan på radarledningsområdena, MSA,
procedurytor och i vissa fall utformning av CTR och TMA.
Exempelvis om en vindkraftpark etableras inom TMA yttergränser behöver
instrumentflygprocedurerna, MSA, och i vissa fall TMA/CTR samt radarledningsområdena
ses över och eventuellt ändras. Bilden visar även att en ändring av MSA kan påverka
procedurytor som i sin tur kan ge påverkan på TMA/CTR. Ändring av TMA/CTR påverkar
radarledningsområdena.
Etablering av en vindkraftpark/-parker kan få påverkan på VFR-flygets möjlighet att kunna
välja lämplig färdväg. Den påverkan som blir följden av vindkraftparker är beroende av antal
verk, höjd och placering i förhållande till CTR och TMA. Känsligast är detta för VFR-trafiken
i närheten av CTR och i CTR där det samtidigt förekommer IFR-trafik och separation måste
säkerställas mellan IFR- och VFR-trafiken samtidigt som hinder undviks.
Det finns inget krav på att behandla vindkraftparker på annat sätt än hinder i allmänhet.
Därmed blir det i varje enskilt fall en fråga om bedömning av lämplighet, genom en
avvägning mellan möjligheter och konsekvenser, av att behandla denna typ av hinder enligt
de principer som gäller för terräng vid utformning av luftrum.
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Påverkan på flygplatsen
En etablering av vindkraftverk/vindkraftpark inom av flygplatsen disponerat luftrum och
MSA-ytornas yttergränser innebär för flygplatsen att hindrens påverkan på
flygprocedurer/flygvägar/luftrum behöver kontrolleras.
Flyghinderanalysen, som är gjord på uppdrag av vindkraftprojektören, visar vilka ytor som
berörs samt om någon CNS-utrustning40 påverkas av hindret/hindren. En militär
flyghinderanalys kan identifiera andra faktorer.
Alla förändringar av ytor/höjder, utom höjning av MSA-höjden/höjder till den högsta MSAhöjden41 samt vektoreringskartor (radarledningskartor), är förenade med kostnader för
flygplatsen. Kostnaderna orsakas av utredningar, analyser, översyn av befintliga
flygprocedurer samt luftrum, ansökningar till myndigheter med mera.
Hur en etablering av ett vindkraftverk/vindkraftpark påverkar flygplatsens kapacitet och
regularitet är svårt att bedöma generellt, utan det krävs en grundlig analys av bl.a.
trafikflöden, trafiktyp, bankombination och vädersituation för att avgöra detta.
För den civila flygplatsen kan det bli följande påverkan vid etablering av ett
vindkraftverk/vindkraftpark:
1. Vid påverkan på MSA-ytan kontrolleras om MSA-höjden kan höjas utan att höjningen
får påverkan på instrumentflygprocedurer. Kan det göras så görs ändringen genom en
enkel åtgärd i AIP, i princip ändras den/de lägre MSA-höjden/höjderna på berörda
inflygningskort. En höjning av MSA innebär för flygplanen att den lägsta hinderfria
höjden i området höjs vilket kan innebära att piloten behöver göra en
instrumentinflygning istället för att med en lägre MSA-höjd kanske kommit under
moln och kunnat göra en visuell inflygning med troligtvis kortare flygväg som följd.
Detta antagande är beroende av vädersituationen just vid ett specifikt tillfälle och en
specifik plats.

2. Om MSA-sektorn med den högsta höjden berörs och behöver höjas ska
instrumentflygprocedurerna ses över. Hinderytan för instrumentflygprocedurernas
racetrack/baseturn är baserad på den högsta MSA-höjden. Höjer man MSA innebär det
att racetrack/baseturn blir något större men sedan beror det på hindrets faktiska
placering om lägsta höjden på racetrack/baseturn behöver ändras, hinderytan för
racetrack/baseturn är mindre än MSA-ytan. För flygplanen kan det innebära något
längre flygsträcka. Läs mer under avsnitt 0 om förändringsprocessen.
3. En förändring av instrumentflygprocedurer kan få påverkan på luftrummets
utformning, TMA och CTR. Ofta är luftrummet utformat runt influensområdet för en
instrumentflygprocedur (det största rimliga område som ett flygplan kan befinna sig i
under en inflygning).

CNS-utrustning – Communication, Navigation and Surveillance, kommunikations-, navigations- och
övervakningsutrustning (radar).
40

41

Exempel; Flygplats X har fyra olika MSA-höjder varav 2900 fot är den högsta höjden. Flygplatsen kan höja de
övriga lägre höjderna till 2900 fot utan kostnad om det inte påverkar instrumentflygprocedurer vilka är baserade på
den högsta MSA-höjden, i detta fall 2 900 fot.
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4. Om det finns radarledningsområden/höjder (vektoreringsområden/höjder) inrättade i
TMA och CTR behöver de ses över och vid eventuell revidering ska underlag lämnas för
publicering i AIP. Ansvaret ligger hos utsedd befattningshavare med ansvar för
säkerheten vid flygtrafikledningsenheten, ofta CO ATS. För flygplanen kan en höjning
av radarledningshöjden ge längre flygsträcka. En lägre radarledningshöjd innebär ofta
att flygplan kan sjunka under moln och därefter göra en visuell inflygning, vilket oftast
innebär kortare flygväg jämfört med instrumentinflygning.
Om en vindkraftetablering påverkar CNS-utrustning kan det medföra att markbaserad
utrustning behöver flyttas eller kompletteras. Detta kan ge påverkan på befintliga
instrumentflygprocedurer.
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Tillämpningsmodell för prövning av vindkraftverk i
flygplatsers närhet
Bakgrund
Historiskt sett har CTR-gränsen (kontrollzonen) kommit att tillämpas vid flera flygplatser
vad gäller att bedöma en specifik vindkraftetablering i närheten av civila flygplatser. Efter
önskemål från vindkraftbranschen, startade inom den civila luftfarten våren 2011 ett
samarbetsprojekt med syfte att hitta ett nytt sätt att hantera vindkraftärenden i flygplatsers
närhet. Arbetet har lett fram till en generell tillämpningsmodell som beskrivs i detta och
efterföljande kapitel.

Tillämpningsområde
Modellen är avsedd att tillämpas vid de civila instrumentflygplatser som finns publicerade i
Sveriges AIP kap. AD-2. Vid flygplatser där både civil och militär trafik förekommer kan
militära regler medföra att modellen inte kan tillämpas fullt ut. Berörda flygplatser kan
komma att förändras över tid. För aktuell information om berörda flygplatser se:
http://www.lfv.se/sv/FPC/IAIP/AD-0-4/AD-2/.

Metodik för framtagande av modellen
Projektets inriktning och arbetsmetod blev att noggrant och förutsättningslöst analysera
hinderbegränsande ytor enligt ICAO Annex 14 (i Sverige TSFS 2012:93) och procedurytor
enligt ICAO Doc 8168 PANS-OPS för att identifiera de markområden, med tillhörande
totalhöjder, som maximalt kan avvaras till vindkraftbyggande utan att påverka flygsäkerhet,
regularitet eller den enskilda flygplatsens utvecklingsmöjligheter. Även
radarledningsprocedurer samt flygbolagens möjlighet att utveckla rimliga Engine Failprocedurer42 har beaktats.

42

Flygbolagen har krav på sig att ta fram procedurer för hur man skall agera vid motorbortfall vid start och liknande.
Dessa kallas i flygsammanhang för ”Engine Fail-procedurer”.
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Figur 20 Projektgruppen har analyserat luftfartens regelverk för att identifiera markområden i
flygplatsers närhet där vindkraftetableringar kan accepteras.

Modellbeskrivning
Resultatet av projektgruppens arbete blev en modell som genom avsaknad av generella
stopp- eller förbudsområden ska underlätta för vindkraftutbyggnad. I stället för en vertikal
begränsningsyta, liknande den vid stoppområden eller kontrollzoner, utgår modellen från
ett sluttande plan med lutning uppåt-utåt i alla riktningar från flygplatsen. Preliminära och
översiktliga beräkningar indikerar att modellen kan underlätta en etablering av
vindkraftverk på en yta motsvarande cirka 20 procent av Sveriges totala yta.
Huvudprincipen är att vindkraftverk i närheten av civila flygplatser kan vara högre ju större
avståndet till flygplatsen är, eller omvänt, lägre ju närmare flygplatsen de placeras. Modellen
påvisar också en möjlighet att vid flertalet flygplatser höja ”låga” MSA-sektorer upp till den
högsta vid respektive flygplats. Så länge den högsta MSA-sektorn inte ändras sker oftast
ingen påverkan på flygplatsens procedurer men stora markområden frigörs för
vindkraftetablering. Detta måste dock analyseras vid varje flygplats beroende på flygplatsens
övriga förutsättningar.
Tillsammans med ett kartmaterial som behöver arbetas fram för varje specifik flygplats ger
den framtagna modellen projektörer, flygplatshållare, kommuner och länsstyrelser ett
kvalitativt kunskapsunderlag och hjälp i ett första skede vid handläggning av
vindkraftärenden i flygplatsers närhet. I kartmaterialet blir det möjligt att studera
lämpligheten av en tillkommande vindkraftanläggning i förhållande till de
höjdbegränsningar som följer av avståndet till närbelägna flygplatser. Vindkraftprojektörer
och flygplatshållare får här en tidig indikation på om ett tillkommande område är rimligt.
För slutgiltigt besked om en vindkraftetablerings möjlighet behöver även
fortsättningsvis en flyghinderanalys utföras.
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Modellen underlättar för bedömning av vindkraftetableringar och kan komma att direkt
eller indirekt frigöra nya markområden. Ökning av den användbara markytan i direkt form
följer av avsaknaden av en vertikal gräns för vindkraftetablering och i indirekt form av ökad
vertikal utbredning genom höjda MSA-sektorer. En viss minskning kan sägas uppstå längs
utsidan på kontrollzonens långsidor där det nya sluttande planet indirekt minskar den
användbara markytan men nettoeffekten av alla åtgärderna blir positiv. I de fall det finns
närbelägna flygplatser måste hänsyn tas även till dessa flygplatsers hinderbegränsande ytor.
Nya vindkraftverk och parker eller utökade parker ska enligt arbetsgruppens uppfattning
bedömas enligt denna modell. Befintliga vindkraftverk eller parker som inte är förenliga
med modellen ska inte kunna åberopas som skäl för avsteg när nya parker planeras.
Förtätning av befintliga parker kan accepteras om med förtätning menas att inte överskrida
den befintliga parkens utbredning i höjd- och sidled.

1.1.12 Förenklad grafisk beskrivning av modellen

Figur 21 Förenklad beskrivning av modellen.

Det svarta strecket i figurens mitt symboliserar en rullbana vid en instrumentflygplats.
Den röda symbolen visar ”Hinderbegränsande ytor” enligt ICAO Annex 14 (TSFS 2012:93).
Ytorna är de som ligger närmast flygplatsen och på låg höjd. Härigenom skyddas
flygplatsens närområde mot höga byggnader. Möjligheten till vindkraftetablering är
begränsad inom dessa ytor, eventuellt kan gårdsverk och andra lägre anläggningar
inrymmas. Möjligheten att överskrida dessa höjder är mycket begränsad och förutsätter
flygplatschefens godkännande samt beslut om undantag från Transportstyrelsen.
Den gula symbolen visar ”Procedurområde” enligt ICAO Doc 8168 PANS-OPS (symbolen är
starkt schabloniserad och förenklad). Området består av ett flertal delområden, alla med
olika horisontell utbredning. Flygtrafiken garanteras hinderfrihet genom att varje
delområde har fastställda marginaler till hinder i höjd- och sidled. Generellt kan sägas att
dessa ytor ligger på större avstånd och höjd från flygplatsen och ger därmed större möjlighet
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till en vindkraftetablering. De höjdbegränsningar som följer av regelverket kan inte
överskridas men i vissa fall kan ett tillkommande hinder hanteras genom en höjning av
procedurer och någon eller några av dessa ytor.
Den gröna cirkeln visar flygplatsens MSA-yta. Den ligger på högst höjd av flygplatsens
hinderytor samtidigt som den har den största geografiska utbredningen. Det är inom denna
yta som de flesta möjligheterna till flygplatsnära vindkraftetablering finns. Det är ofta
möjligt att höja låga MSA-sektorer upp till den högsta vid respektive flygplats. Härigenom
ökar möjligheten ytterligare för vindkraftetablering.
”Årsringarna” i den gröna ytan visar det sluttande plan som med en lutning på
2 % uppåt/utåt säkrar flygplatsens framtida möjlighet att införa optimalt dragna in- och
utflygningsprocedurer utifrån bullerpåverkan och utsläpp till luft. Det sluttande planet
utbreder sig tvärs banan och fyller utrymmet mellan de hinderbegränsande ytorna och
procedurområdet som båda har sin huvudsakliga utbredning i banans längdriktning. I
höjdled börjar det sluttande planet i anslutning till de hinderbegränsande ytorna och slutar 1
000 fot under respektive MSA-sektorhöjd. Beräkningsmässigt utgår dock det sluttande
planet koniskt från respektive bantröskelkoordinat i Sveriges AIP.
Den största möjligheten att etablera vindkraftverk finns givetvis utanför flygplatsens alla
sammanlagade hinderytor, dvs. utanför den gröna cirkeln i Figur 21.

1.1.13 Utförlig grafisk beskrivning av modellen
Figur 22, 23 och 24 nedan visar det urval av ytor och hinderfrihetsmarginaler som inom
ramen för modellen visat sig vara dimensionerande för vindkraftsetablering. ICAO Annex 14
och Doc 8168 PANS-OPS omfattar betydligt fler ytor och områden men då dessa inte har
någon inverkan i detta sammanhang har de av läsbarhetsskäl utelämnats från den grafiska
beskrivningen. För att ytterligare öka läsbarheten är höjdskalan (i fot) starkt överdriven
relativt längdskalan (i nautiska mil).
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Figur 22 Illustrationen visar ett snitt i banas förlängning med bantröskeln i origo. FS = Final Segment,
H = Hinderyta och S/s = Start/stigyta.

Figur 23 Illustrationen visar ett snitt tvärs banan med banans centrumlinje i origo. FS = Final Segment
och H = Hinderyta.
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Figur 24 Illustrationen visar ett snitt tvärs banan med banans förlängda centrumlinje i origo. IM =
Intermediate Segment.

Kartunderlag för vindkraftprojektörer och flygplatshållare
En viktig och fristående del i modellen är ett kartmaterial. Illustration, Figur 25, visar ett
exempel på hur ungefärliga totalhöjder (vindkraftverk och markhöjd över havet) för olika
delområden kring en flygplats kan komma att redovisas. Kartmaterialet är tänkt att ge en
indikation på vilka totalhöjder som kan vara möjliga i de olika delområdena.
Flygplatshållaren ansvarar för att hålla kartmaterialet uppdaterat. Kartmaterialet kommer
även att visa skyddszoner kring civil flygplats- och Enroute-relaterad CNS-utrustning. För
slutgiltigt besked om en vindkraftetablerings möjlighet behöver en
flyghinderanalys utföras.
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Figur 25 Exempel, höjdredovisning på karta.
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Att tänka på vid tillämpning av modellen
Modellen ger inte ett absolut svar
Modellen syftar till att förenkla bedömningen i planeringsskedet om var vindkraftetablering
kan ske i närheten av flygplatsen. Modellen ersätter emellertid inte behovet av en mer
detaljerad lokaliseringsprövning, inkluderat en flyghinderanalys för de platser
vindkraftexploatören väljer att gå vidare med.

1.1.14 Flyghinderanalys och flygplatshållarens bedömning
För att flygplatshållaren ska kunna ge ett konkret svar på om en vindkraftetablering är
möjlig behöver en flyghinderanalys genomföras.
Flyghinderanalysen ska i vart fall visa följande för att en etablering ska vara möjlig att
genomföra utan att flygplatsverksamheten påverkas negativt.
• Att inga vindkraftverk genomtränger flygplatsens hinderbegränsande ytor enligt ICAO
Annex 14 (i Sverige TSFS 2012:93) eller procedurområde enligt ICAO Doc 8168 PANSOPS (procedurområden kan i vissa fall höjas),
• att inga vindkraftverk genomtränger flygplatsens radarledningsytor (radarledningsytor
kan i vissa fall höjas) samt
• att inga vindkraftverk påverkar CNS-utrustning eller kontrollerat luftrum negativt.
Det är viktigt att den tekniska konsult som har gjort flyghinderanalysen kan bistå
flygplatshållaren och vindkraftprojektören med att förstå innebörden av flyghinderanalysen.
Om möjligt bör flyghinderanalysen även ta hänsyn till flygplatsens framtidsplaner. Att redan
i flyghinderanalysen ta hänsyn till flygplatsens framtidsplaner underlättar bedömningen om
en vindkraftetablering kan accepteras eller inte som flygplatshållaren måste göra när väl
flyghinderanalysen är framtagen. I det remissvar som flygplatshållaren lämnar till
prövningsmyndigheten är det viktigt att flygplatshållaren motiverar sitt ställningstagande.
Flygplatshållaren måste säkerställa att avstånd till och mellan vindkraftverk/parker är
tillräckligt så att inte ankommande och avgående VFR- och helikoptertrafik tvingas till stora
omvägar då det på grund av låga moln inte går att flyga över verken. Se vidare avsnitt 0
nedan.

1.1.15 Flygplatsens framtida planer
Det är viktigt att säkerställa att indata till modellen samt underlaget till flyghinderanalysen
på ett korrekt sätt tagit höjd för flygplatsens eventuella framtidsplaner, t.ex. i form av
införande av RNP AR-procedurer, hur trafiken kommer att utvecklas och vilka
flygplanstyper som kommer att trafikera flygplatsen i en framtid.
Som flygplatshållare är det viktigt att ha en uppdaterad utvecklingsplan, t.ex. en masterplan,
så att det finns ett material att åberopa om det blir aktuellt att skydda områden för
flygplatsens expansion på marken eller i luften i form av nya eller ändrade flygvägar. Saknas
sådan dokumentation ökar risken för att vindkraftverk eller andra etableringar som kan
påverka flygplatsens funktion negativt tillkommer. Det är också viktigt att flygplatsen i ett så
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tidigt skede som möjligt informerar kommuner, länsstyrelser och vindkraftprojektörer om
flygplatsens utvecklingsplaner så att inte onödiga resurser läggs på planering av vindkraft i
olämpliga områden. I de fall det är möjligt kan det i avsnitt 5.5 ovan omnämnda
kartmaterialet utformas så att framtida utvecklingsplaner framgår.
De analyser som i dag exempelvis genomförs av LFV Flyghinderanalys baseras på de
publicerade procedurerna och innehåller vanligtvis inte flygplatsens framtidsplaner.

1.1.16 Flygplatshållaren respektive LFV fattar beslut om yttrande
En flyghinderanalys är en objektiv bedömning av bl.a. hindersituationen vid en flygplats.
Det är flygplatshållaren, i dess egenskap av sakägare, som formellt ska yttra sig över en
tillståndsansökan/anmälan/bygglovsansökan i det enskilda fallet och den planerade
verksamhetens påverkan på flygplatsen.
LFV är, som angivits i avsnitt 2.2, sakägare i de fall LFV innehar CNS-utrustning som kan
påverkas av vindkraftetableringen. I dessa fall ska LFV, som sakägare, formellt yttra sig över
en tillståndsansökan/anmälan/bygglovsansökan i det enskilda fallet och den planerade
verksamhetens påverkan på CNS-utrustningen.

Särskilda förhållanden för VFR-trafik
Modellen avser i första hand IFR-trafik vid instrumentflygplatser. I verkligheten är dock
VFR-trafik i form av helikoptrar och lättare flygplan en viktig del av trafikflödet vid dessa
flygplatser. Flygplatshållaren måste analysera och säkerställa befintliga och framtida behov
av erforderliga områden för VFR-trafik. I vissa fall kan områdena efter en noggrann analys
förändras med bibehållen kapacitet för flygplatsen.
För samhällsnyttiga funktioner som t.ex. ambulans och polis är det viktigt att det finns
hinderfria områden som kan användas och därmed undvika stora omvägar när det på grund
av låga moln eller dålig sikt inte går att flyga över vindkraftverken. På grund av lokala
förhållanden, t.ex. ett sjukhus i viss riktning och avstånd från flygplatsen, kan dessa
områden behöva vara olika stora vid olika flygplatser. Bilderna nedan ger en uppfattning om
skillnaden och möjligheten att flyga i bra respektive dålig sikt.
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Figur 26 Vindkraftverk vid bra siktförhållanden.

Figur 27 Vindkraftverk vid dåliga siktförhållanden.
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Bilaga 1 – Förkortningar

Förkortning
AFIS

Aerodrome Flight Information Service, en tjänst som
tillhandahålls på vissa mindre flygplatser för att ange
väderförhållande och flygtrafikinformation.

AIP

Aeronautical Information Publication innehåller information
om bland annat flygplatser, luftrum samt nationella regler
och riktar sig till flygoperativ personal.

APV-procedurer

Approach with Vertical guidance, som innebär att
inflygningen sker med stöd av en virtuell glidbana som
räknats fram av flygplanets RNAV-system.

ATZ

Aerodrome Traffic Zone, Trafikzon. Avgränsat luftrum
upprättat omkring flygplats för skydd av flygplatstrafik.

Baro-VNAV

Liknar en ILS-inflygning, men bygger inte på markbunden
utrustning, utan på satellitnavigering. Glidbanan räknas
fram av flygplanets färddator med hjälp av flygplanets
höjdmätare.

CNS-utrustning

Communication, Navigation and Surveillance,
kommunikations-, navigations- och övervakningsutrustning
(radar).

CTR

Control zone, Kontrollzon. Kontrollerat luftrum som
sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns.

CTA/UTA

Control Area/ Upper Control Area, Kontrollområde.
Kontrollerat luftrum som sträcker sig uppåt från en
angiven, ovanför jordytan belägen gräns i höjdled.

FIR

Flight Information Region, Flyginformationsregion. Ett
luftrum av definierad omfattning inom vilket
flyginformations- och alarmeringstjänster tillhandahålls.

FL

Flight level, Flygnivå. Yta med konstant lufttryck som
bestäms med utgångspunkt från tryckvärdet 1013,2 hPa
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Förkortning
och som med bestämda tryckskillnader skiljer sig från
andra sådana ytor.
GNSS

Global Navigation Satellit System. Ett samlingsnamn på
navigeringssystem som utnyttjar signaler från satelliter.

ICAO

International Civil Aviation Organization – sammanslutning
av de nationella luftfartsmyndigheter, vars regeringar
anslutit sig till Chicagokonventionen.

IFR

Instrument Flight Rules, Instrumentflygregler. Regler och
procedurer som skall följas när ett luftfartyg huvudsakligen
flygs med hjälp av instrument för att möjliggöra kontroll av
luftfartygets attityd, navigering och separation till hinder,
terräng samt i viss utsträckning andra luftfartyg

IFR-trafik

Flygning som utförs enligt instrumentflygreglerna.

ILS

Instrument Landing SystI Instrument Landing System,
Markradioutrustning som används för att på instrument i ett
luftfartyg under slutlig inflygning bestämma läget för
luftfartyget uttryckt i höjd- och sidledsavvikelser från en
nominell flygbana samt för att få viss information om
avståndet till sättpunkten.

MSL

Mean Sea Level, Havsytans medelnivå.

MSA

Minimum Sector Altitude, Lägsta sektorhöjd. Den lägsta
flyghöjden som garanterar minst 1 000 ft (300 m) över
högsta hinder i området.

NDB

Non-directional radio beacon, Oriktad radiofyr.

RNAV

Area Navigation, Områdesnavigering. En
navigeringsmetod som gör det möjligt för ett luftfartyg att
följa valfri flygväg antingen inom ett stationsbundet
navigeringshjälpmedels täckområde eller inom gränserna
för ett slutet hjälpmedels möjligheter eller genom en
kombination av dessa.

Förkortning
RNP AR

Required Navigation Performance Authorization Required.
Inflygningsprocedur som är baserad på
satellitnavigationssystem med mycket hög noggrannhet
lateralt samt möjlighet att nyttja kodning med RF-leg (som
innebär att flygplanet flyger en kurva med hög
noggrannhet).

SID

Standard Instrument Departure. Publicerad flygväg för
avgående trafik, avsedd för luftfartygs egennavigering och
normalt innefattande såväl utflygningsförfarande från
gällande bana som flygväg.

STAR

Standard Instrument Arrival. Publicerad flygväg för
ankommande trafik, avsedd för luftfartygs egennavigering
och normalt innebärande direktinflygning till gällande bana.
I vissa fall avses egennavigering utföras endast till en
fastställd punkt varifrån luftfartyget radarleds till
inflygningslinjen.

TAA

Terminal Arrival Altitude.

TIA

Traffic Information Area, Trafikinformationsområde.
Avgränsat okontrollerat luftrum som sträcker sig uppåt från
en angiven ovanför jordytan belägen gräns i höjdled inom
vilket flyginformationstjänst för flygplats (AFIS) utövas.

TIZ

Traffic Information Zone, Trafikinformationszon. Avgränsat
okontrollerat luftrum som sträcker sig från jordytan upp till
en angiven övre gräns inom vilket flyginformationstjänst för
flygplats (AFIS) utövas.

TMA

Terminal Control Area, Terminalområde. Kontrollområde
upprättat för en eller flera flygplatser.

VFR

Visual Flight Rules, Visuellflygregler. Regler som kan följas
om väderförhållandena är tillräckligt goda för att föraren av
luftfartyget visuellt skall kunna kontrollera luftfartygets
attityd, navigera och upprätthålla separation till hinder,
terräng samt andra luftfartyg.

VFR-trafik

Trafik som flyger enligt visuellflygregler.

Förkortning
VFR-väntläge

En cirkulär yta i luften belägen nära banan och som oftast
är separerad från IFR inflygningar samt starter, avsedd för
VFR trafik.

Bilaga 2 – Exempel på luftfartyg och
syften/användningsområden
Tabellen nedan ger endast ett urval av de olika sorters civila luftfartyg som finns och vanliga
användningsområden. Informationen är starkt förenklad.

Luftfartyg, typ

Exempel på vanliga
användningsområden

Tung luftfart med flermotoriga
flygplan > 5700 kg

- Passagerarflyg i linjefart
- Passagerarflyg i charterflyg
- Fraktflyg
- Postflyg

Lätt luftfart med flermotoriga
flygplan < 5700 kg

- Passagerarflyg i linjefart
- Taxiflyg
- Ambulansflyg
- Flygmätning
- Kustbevakning

Lätt luftfart, enmotoriga
flygplan

Allmänflyg; privatflyg
Skolflyg
Rundflyg
Civilförsvarsflyg

Ultralätt, hängglidare

Privatflyg
Skolflyg

Segelflygplan

Privat segelflygning
Skolflyg
Rundflyg

Luftfartyg, typ

Exempel på vanliga
användningsområden

Helikopter

- Flygning för
passagerartransporter
- Ambulanshelikopter
- Polis
- Kraftledningsinspektioner
- Fotoflyg

Autogyro (en slags
helikopter)

Privatflygning

Luftballong,
Luftskepp

Privatflygning

Fallskärm

Fallskärmshoppning privat

Rundflyg/sightseeing

Tandemhoppning

Bilaga 3 – Ett enkelt räkneexempel på frigjord
markyta för vindkraftsetablering vid tillämpning av
modellen
Enligt modellen kan flertalet låga MSA-sektorer vid en flygplats höjas, så länge den
högsta inte överskrids.
MSA-ytan är en cirkel med radien 30 nm (nautiska mil)
30 nm = 55.56 km
Arean av en cirkel: A = π · r2
A = π · 55.562 = 9 698 km2
MSA-ytan är indelad i fyra sektorer: 9698/4 = 2 424 km2
Antagande 1: Ytan på hälften av en höjd MSA-sektor kan inte utnyttjas till
vindkraftsetablering på grund av hinderytor enligt ICAO Annex 14, ICAO Doc 8168
samt modellens 2 % yta.
Ytan på en halv MSA-sektor: 2424/2 = 1 212 km2
Antagande 2. Flertalet låga MSA-sektorer kan enligt modellen höjas, d.v.s. 1, 2 eller
3 sektorer per flygplats. I räkneexemplet används två höjda sektorer per flygplats.
Summan av två ”halva” MSA-sektorer ger per flygplats: 1212 · 2 = 2 424 km2
Sverige har 50 instrumentflygplatser med MSA-ytor. Två ”halva” MSA-sektorer per
flygplats ger: 50 · 2424 = 121 200 km2

Sammantaget underlättar modellen, enligt detta räkneexempel, för
vindkraftsetablering på en yta av: 121 200 km2
Som jämförelse kan nämnas att den totala MSA-ytan för Sveriges 50
instrumentflygplatser är 484 900 km2 och att Sveriges totala yta är 449 964 km2
(inklusive ca 10 % vatten). Att MSA-ytorna är större än landets yta beror givetvis på
att MSA-ytorna till stor del överlappar varandra (se illustration nedan).

SAMMANFATTNING
121200 / 449964 · 100 = 27 %
Den föreslagna modellen ökar möjligheten till vindkraftsetablering på en yta av
121 200 km2 vilket motsvarar 27 % av landets yta. Den faktiska ytan blir dock
mindre eftersom MSA-ytorna på olika höjder och med olika utbredning överlappar
varandra.

MSA-ytor vid Sveriges instrumentflygplatser.
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