INFO OM DRÖNARFLYGNING

2017-04-10

INOM C:A 20KM FRÅN VÄXJÖ FLYGPLATS
REGLER
Obemannade luftfarkoster skall hållas åtskilda från övrig flygtrafik.
Eftersom inga delsektorer för drönarflygning upprättats, blir hela kontrollzonen
(CTR) vid Flygplatsen stängd för flygtrafik när drönarflygning pågår.
Det förutsätts att drönarflygning sker högst 120meter över marken eller att särskilt
tillstånd inhämtats från Transportstyrelsen.
Kontrollzonen (CTR) vid Växjö Flygplats är upprättad när Flygplatsen och
Flygtrafikledningen (ATS Växjö) är öppen.
Transportstyrelsen ser över regelverket och ökad tillgänglighet för drönare i CTR
är planerad från 2018-01-01. (se http://www.transportstyrelsen.se/dronare)

POLICY
Flygtrafikledningen ATS Växjö kommer att ge tillstånd för flygning med drönare
inom CTR, när flygtrafiken till och från Växjö Flygplats inte påverkas.
ATS Växjö ger då för varje enskilt tillfälle ett tillstånd (klarering) för flygning.
Sådant tillstånd krävs när Flygtrafikledningen öppen och CTR upprättad (aktiv).
ATS Växjö kan hantera tillstånd (klarering) med kort varsel före flygning, men
risken finns att Flygplatsens flygtrafik inte gör det möjligt att flyga drönare just då.
ATS Växjö ser därför helst att ni via epost kontaktar oss i förväg med en
Ansökan/Förfrågan för att kunna ge er ett Preliminärt Godkännande om
tidpunkten verkar lämplig. Skicka epost gärna en eller flera dagar i förväg.
Era kontaktuppgifter kan då också användas av oss om vi med kort varsel får
beställning av extra öppethållning på tidigare planerad stängd tid.
Följ nedan angiven metodik

RUTINER
Preliminärt Godkännande
FLYGNING NÄR ATS VÄXJÖ / CTR ÄR PLANERAT ÖPPET
Skicka in Ansökan/Förfrågan i god tid via epost till ATS Växjö, med information
om:
1.
Datum, tidpunkt samt beräknad flygtid för önskad flygning
2.
Geografiskt område och höjd (om >120m), gärna med kartbild
3.
Ditt namn och din epostadress
4.
Ditt mobiltelefonnummer
FLYGNING NÄR ATS VÄXJÖ / CTR ÄR PLANERAT STÄNGT
Skicka ändå Förfrågan/Ansökan om Preliminärt Godkännande via epost i förväg,
så vi kan nå dig ifall Flygplatsen skulle få beställning om extra öppethållning.
Ring också gärna 5min före flygningen och dubbelkolla att det verkligen är stängt.

KLARERING – TILLSTÅND ATT FLYGA
Det krävs alltid ett minutoperativt tillstånd för flygning när CTR är upprättad.
Ett Preliminärt Godkännande är inte tillräckligt.
Ring ATS Växjö 5-10min före planerad flygning och inhämta Klarering/Tillstånd.
Om flygningar vid Flygplatsen tillkommit eller försenats, kan du få vänta c:a
10-15min innan tillståndet kan ges.
Uteblivet svar under publicerad öppethållningstid, får inte tas som intäkt för att
ATS Växjö är stängt. ATS kan tillfälligt ha mycket att göra just då ni ringer.
Ring igen några minuter senare.
Kontaktuppgifter:

ATS Växjö epost:
Telefon:

ats.vaxjo@acr-sweden.se
0470- 75 85 30

ATS VÄXJÖ ÖPPETIDER = CTR UPPRÄTTAD
Flygplatsers öppettider publiceras på så kallat NOTAM på http://www.aro.lfv.se
Underlänkar: / AIS / NOTAM / SVERIGE FIR VFR.
Direktlänk: https://www.aro.lfv.se/Links/Link/ViewLink?TorLinkId=162&type=AIS
Leta upp:

(detta är ett exempel på öppettider i NOTAM, gällde 10APR-16APR 2017)

OBS! – Alla tider i NOTAM är angivna i UTC och skrivet på engelska.
Svensk normaltid SNT (vinter) = UTC+1tim. Svensk sommartid SST = UTC+2tim.

VÄXJÖ FLYGPLATS KONTROLLZON – CTR
(Röd markering)
Digitala zoombara kontrollzoner (CTR) finns på
Drönarkartan
http://www.transportstyrelsen.se/dronare
Normala öppettider 2017 (lokal tid):
Mån-Tor 0100-0200 + 0600-2300
Fre
0100-0200 + 0600-2200
Lör
0930-1100 + 1845-2015
Sön
1300-1800 + 2000-2200
(tiderna kan ändras vid helger och sommarperiod)
KONTROLLERA ALLTID NOTAM STRAX FÖRE
FLYGNING IFALL ÖPPETTIDERNA HAR ÄNDRATS.
Tonny Olsson
COATS Växjö
ACR AB

