
Angående samordning av flygplatstrafik och 
flyginformation i okontrollerad luft i samband 
med t.ex. flygdagar
Transportstyrelsen har i olika sammanhang uppmärksammat att det ibland förekommer 
flyginformation mellan marken och luftfartygen i samband med t.ex. flygdagar som genomförs i 
okontrollerat luftrum (luftrumsklass G). Detta är ett problem då inte vem som helst får ge 
flyginformation till luftfartyg. Att ge flyginformation till luftfartyg kan likställas med att utöva 
flygtrafikledningstjänst (ATS).

Enligt förordning (EU) nr 923/2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster 
och förfaranden inom flygtrafiken, den s.k. SERA-förordningen definieras ATS inklusive 
flyginformationstjänst enligt följande:

32. flygtrafikledningstjänst (air traffic service – ATS): sammanfattande benämning på flyginformations-, alarmerings-, 
flygrådgivnings- och flygkontrolltjänster (områdeskontrolltjänst, inflygningskontrolltjänst och flygplatskontrolltjänst).

77. flyginformationstjänst (flight information service): tjänst med uppgift att ge råd och upplysningar av betydelse för 
luftfartens säkerhet och effektivitet.

Även AFIS är en form av flyginformationstjänst. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2016:34) om ATS definieras AFIS enligt följande:

flyginformationstjänst för flygplats: (Aerodrome Flight Information Service, AFIS) verksamhet med uppgift att bedriva 
flyginformationstjänst vid okontrollerad flygplats.

ATS får endast utövas av flygledare eller av AFIS-personal på den enhet där personen har 
behörighet att utöva ATS. Det är en certifierad organisation som ansvarar för enheten och dess 
personal. En behörighet utfärdas av Transportstyrelsen efter genomförd utbildning och examination.
Detta ger i sin tur att flygledare eller AFIS-personal inte har rätt att utöva ATS inklusive 
flyginformationstjänst någon annanstans, även om de har ett certifikat eller behörighetsbevis. 
(Förordning (EU) nr 2015/340 samt TSFS 2016:77/78)

I hela Sverige (Svenskt FIR) är även en certifierad organisation som utövar ATS utnämnd av 
Transportstyrelsen att utöva ATS med ensamrätt. Detta gäller i allt luftrum oavsett luftrumsklass 
från marken och uppåt utan höjdbegränsning. (ICAO Annex 11 moment 2.1.3 samt förordning (EU)
nr 550/2004 artikel 8)

Inom frekvensbandet 118–137 MHz har 12 VHF-kanaler avsatts för flygklubbars och flygskolors
verksamhet. VHF-kanalerna får användas i enlighet med de anvisningar som finns i AIC B 
103/2017 (se länk). 

https://aro.lfv.se/Editorial/View/2915/AIC%20B%20103-17

I Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:28) om flyguppvisning finns det krav 
på att den som anordnar en flyguppvisning ska utse en uppvisningsledare som har ett giltigt, av 
Transportstyrelsen utfärdat, behörighetsbevis. Uppvisningsledaren ska bl. a. ha kunskap om 
trafikregler för luftfarten (SERA-förordningen) och gällande föreskrifter för luftrummets 
användning.

Uppvisningsledaren ska godkänna det uppvisningsprogram som ska finnas, samordna 
flyguppvisning gentemot flygtrafik som inte deltar, lämna underlag till NOTAM och ta kontakt med
berörda ATS. Uppvisningsledaren ska även (om fler än ett luftfartyg deltar) utse en kvalificerad 
person för att övervaka och samordna flygplatstrafiken före, under och efter uppvisningen. Denna 
samordning kan t.ex. ske på marken eller via telefon, genom att tilldela olika tider för olika 

https://aro.lfv.se/Editorial/View/2915/AIC%20B%20103-17


flygningar eller genom att använda t.ex. flygklubbens frekvens på det sätt som anges i AIC B 
103/2017.

Om ni har några frågor med anledning av ovanstående eller synpunkter ni vill framföra får ni gärna 
kontakta oss: 

Pia Schelin, ANS-inspektör
010-495-37 14
pia.schelin2@transportstyrelsen.se

Maria Nilsson, ANS-inspektör
010-495-31 32
maria.nilsson@transportstyrelsen.se

Bernt Kolm, Flyginspektör
010-495-38 20
bernt.kolm@transportstyrelsen.se

Magnus Axelsson, Flyginspektör
010-495-36 75
magnus.axelsson@transportstyrelsen.se
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