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Luftrumsklassning – Sverige
Praktiskt för segelflygare

C -

G* -
G -

Kontrollerat luftrum

Okontrollerat luftrum

• Terminalområden, TMA
• Kontrollzoner, CTR
• Kontrollområden, CTA

• Trafikinformationsområden/zoner TIA/TIZ
• Övrigt luftrum
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Luftrumsindelning - Profil
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Luftrumsindelning – Luftsportsektorer
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Höjdmätarinställning

• QFE – nollreferens vid flygplats
Höjdmätaren står på 0 m då flygplanet är på marken

• QNH – nollreferens vid havsytan (MSL)
Hjödmätaren visar flygplatsens höjd över havet då
flygplanet är på marken

• Std – nollreferens är 1013,25 hPa
Höjdmätaren visar alltid flygplanets höjd över 
normaltryckytan
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VFR dager inom luftrumsklass G

• Flyginformationstjänst
• Ingen separation 

genom ATC försorg
• Radio krävs inte
• Flyger som jag vill
• Transponder på om 

sådan finns
• Inom G* tala om vad 

Du gör
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Färdtillstånd
• Färdtillstånd skall inhämtas före inträde i 

kontrollerad luft (CRT, TMA eller annat CTA)
• Färdtillstånd begär man genom att lämna färdplan
• Färdplan kan lämnas på marken, före flygning
• Förkortad färdplan kan lämnas i luften via radio
• Förkortad färdplan skall innehålla:

• Beteckning
• Typ
• Antal personer ombord
• Position och höjd
• Vad man vill göra
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Färdtillstånd - exempel
”Västeråstornet
Segelflygplanet SE-THS, en person ombord, 
läge Skultuna 2000 meter, önskar flyga mot 
Fjärdhundra för landning Långtora”

”Borlängetornet
Segelflygplanet SE-THS, en person ombord, 
läge 8 km NV Västerfärnebo kyrka 1800 meter, 
önskar flyga i sektor Krylbo”
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Flygares utrustning

Följande personliga utrustning skall medföras 
vid flygning:
• Karta, om flygningen avser lämna 

flygfältets omedelbara närhet.
• Vätska för beräknad flygtid (ca. ½ liter per 

timme)
• Solglasögon
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Flygares utrustning

Vid flygning skall ändamålsenlig klädsel bäras. 
Med ändamålsenlig klädsel förstås:
• Heltäckande klädsel anpassad för årstiden.
• Mössa med skärm som skuggar ansiktet men 

inte skymmer sikten och utan sådan knopp 
som brukar finnas på baseballkepsar.

• Skor som sitter kvar på foten, dvs. skor med 
snörning, dragked eller annan bra knäppning


