
BCL-A1 1-1

Lr

Lr

\)

1i'.\)

LUFTFARTSLAGEN (19 57 :297)

FÖNSTA AVDELNINGEN

Civil luftfart

1 kap.

Inledande bestämmelser

1 § Luftfart får i Sverige äga rum bara på de villkor, som följer av denna lag, av
bestiimmelser som har meddelats med stöd av denna lag eller av andra lagar eller
förordning ar. Lag ( I 986: I 66).

2 § Luftfart får äga rum med svenska luftfartyg. Med luftfartyg som har nationalitet i en
annan stat får luftfart äga rum endast om det har tråiffats avtal med den andra staten om
rätt till luftfart inom svenskt område.

Om det finns särskilda skäl får regeringen eller den myndighet regeringen bestiimmer
medge att luftfart äger rum även med andra luftfartyg och bestämma på vilka villkor
detta får ske. Lag (1986:166).

2 a § Luftfartyg får inte inom svenskt område framföras med överljudsfart.

Om det finns synnerliga skiil, får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
medge undantag från förbudet. I samband därmed får anges på vilka villkor luftfarten får
äga rum. Lag (1986:166).

3 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får av militZira skäl
föreskriva inskränkningar av eller förbud mot luftfart inom viss del av riket. Sådana
föreskrifter får också meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer, om det behövs av hänsyn till allmän ordning och siikerhet eller till natur-
eller miljövård. Föreskrifter om förbud som meddelas av annan myndighet än
regeringen får avse högst två veckor.

Under utomordentliga förhållanden eller när det i övrigt krävs av hänsyn till allmän
sZikerhet får regeringen tillfälligt föreskriva inskränkningar av eller förbud mot luftfafl
inom hela riket. Lag (1986:166).
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( Regeringen före skriver följ ande

Rätten till luftfart inom svenskt område

I § Frågor om tillstånd till luftfart enligt I kap. 2 § andra stycket luftfarts-
lagen (1957:297) prövas av luftfartsverket. Tillstånd skall avse en viss tid.
Verket skall återkalla tillstånd om det finns anledning till det.

Restriktionsområden för luftfart m. m.

2 § Restriktionsområden är sådana områden där rätten till luftfart är
inskränkt av andra anledningar än för kontroll av trafiken. Farliga områ-
den år sådana områden där det kan förekomma verksamheter som innebär
fara för luftfartens säkerhet.

I fråga om vissa restriktionsområden finns särskilda bestämmelser i
förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden.

Y

3 § Luftfartsverket får föreskriva att ett område skall vara restriktions-
område, om så behövs med hänsyn till militär verksamhet eller om allmän
ordning och säkerhet kräver det. Om föreskriften rör militära förhållanden
skall samråd ske med överbefälhavaren. Om föreskriften avser längre tid
än två veckor skall samråd ske med länsstyrelsen.

Luftfartsverket får också föreskriva att ett område skall vara restrik-
tionsområde, om så behövs av hänsyn till naturskyddets eller friluftslivets
intressen. Samråd skall ske med länsstyrelsen eller, om föreskriften rör
militära förhållanden, med överbefälhavaren.
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t 4 § När luftfartsverket föreskriver att ett område skall vara restriktions-
område, skall verket ange de inskränkningar i rätten till luftfart inom
området som behövs. När det krävs av hänsyn till allmän ordning och
säkerhet får all luftfart inom området förbjudas för en viss tid, dock högst
två veckor.

Föreskrifterna för ett sådant restriktionsområde som avses i 3 § andra
stycket får inte utformas så att de hindrar den luftfart som behövs med
hänsyn till ortsbefolkningens intresse. Luftfart för statens lantmäteriverk
får alltid ske inom området.

I



SFS 1986: l7l enskild flygplats, skall han anmäla detta senast 90 dagar innan han tar
flygplatsen i bruk. Till anmälningen skall fogas uppgifter om arten och
omfattningen av den avsedda luftfarten. Vidare skall, om det behövs,
bifogas en redovisning för trafikunderlaget och de ekonomiska förutsätt-
ningarna för flygplatsens drift.

Luftfartsverket fastställer de villkor för inrättandet, underhållet och
driften av flygplatsen som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten eller till
flygplatsens inverkan på omgivningen. Verket skall förbjuda att flygplat-
sen inrättas eller drivs, om det krävs med hänsyn till totalförsvaret, säker-
heten eller flygplatsens inverkan på omgivningen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om någon vill
bygga om en enskild flygplats eller ändra driften på ett sätt som inte är av
ringa betydelse.

I ärenden enligt denna paragraf skall luftfartsverket samråda med över-
befälhavaren och med företrädare för de andra intressen som berörs. I
fråga om radioutrustning skall samråd ske med televerket.

Luftfartsverket får uppdra åt annan att fastställa villkor som avses i
andra stycket i fråga om flygplatser som används bara i mindre omfattning.

61 § Om en enskild flygplats uppfyller kraven för en allmän flygplats,
kan luftfartsverket godkänna flygplatsen ( g odkönd e ns kild fl1' g piar s ).

Bestämmelserna i 57 och 59 §§ gäller också i fråga om godkända enskilda
flygplatser.

Nlilitära flygplatser

62 § Om en militär flygplats helt elier delvis har upplåtits for civil luft-
fart, meddelar chefen för flygvapnet bestämmelser om samordningen av
den militära och den civila verksamheren. Samråd skall ske med luftfarts-
verket. För den civila verksamheten på militära flygplatser gäller i övrigt
bestämmelserna i denna förordning och de föreskrifter som meddelas med
stöd av förordningen.

Användningen av olika flygplatser

63 § Vid persontransporter i forvärvssl,fte skall luftfartyg använda all-
männa tlygplatser, godkända enskilda flygplatser eller militära flygplatser.
På de villkor som luftt'artsverket bestämmer får även andra områden
anl'ändas som flygplatser vid sådana transporter.

Luftfartsverket beslutar om fördelningen av luftfarten mellan flera när-
belägna allmänna eller godkända enskilda flygplatser. Fördelningen mellan
sådana flygplatser och närbelägna militära flygplatser som har upplåtjts for
civil luftfart bestäms av verket efter samråd med chefen för flygvapnet.

Begränsningar i rätten att landa

64 § Om det behövs av hänsyn till samfärdsel, fiske eller andra näringar,
naturvård eller friluftslir,, skall luftfartsverket efter samråd med länsstyrel-
sen meddela förbud för luftfartyg att landa inom ett visst område utan
verkets tillstånd.
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Att luftfartyg inte får landa inom vissa nationalparker framgår av regle-
mentena för dessa nationalparker.

Kontrollerat luftrum m. m.

65 § Vid flygplatser som används vid linjefart skall finnas luftrum där
kontroll av lufttrafiken är anordnad (kontrollerat luftrum). Är trafiken vid
flygplatsen av mindre omfattning, får luftfartsverket i stället meddela sär-

skilda föreskrifter för flygningen där.
Luftfartsverket bestämmer omfattningen av de luftrum som avses i

första stycket. Verket meddelar också föreskrifter om vilka anläggningar
som skall finnas för att underlätta lufttrafiken där.

Luftrum som avses i första stycket kan också på ansökan av innehava-
ren av en godkänd flygplats, som inte används vid linjefart, inrättas vid
flygplatsen.

66 § Kontrollerat luftrum skall finnas inom de luftleder som anges i
förordningen (1978:788) om luftleder. År trafiken av mindre omfattning.
får luftfartsverket i stället meddela särskilda föreskrifter for flygningen
där.

Luftfartsverket får i övrigt meddela föreskrifter om flygvägar inom vilka
kontrollerat luftrum finns eller, om trafiken är av mindre omfattning, där
särskilda bestämmelser for flygningen skall gälla. Verket meddelar be-

stämmelser om flygvägarnas närmare utformning. om de tider då de är
upplåtna för trafik samt om de anläggningar som behövs för att underlätta
trafiken inom dem. Flygvägar kan gå över internationellt vatten.

Om det behövs for uppsikten över lufttrafiken, får luftfartsverket före-
skriva att de som flyger på vissa sträckor utanför kontrollerat luftrum skall
lämna uppgifter om detta i förväg och följa verkets föreskrifter om flyg-
ningen.

67 § Fl-vgfyrar och andra anläggningar för att underlätta lufttrafiken får
inte inrättas utan luftfartsverkets tillstånd. Frågor om tillstånd till radioan-
läggningar prövas dock av televerket efter samråd med luftfartsverket och
överbefälhavaren enligt särskilda bestämmelser.

Luftfartsverket meddelar föreskrifter om inrättandet, underhållet och
driften av anläggningarna och om tillsynen över dem.

68 § Luftfartsverket skall ifrågor som avses i 65,66 eller 67§ samråda

med överbefälhavaren. Om det behövs skall verket också samråda med

televerket eller med andra myndigheter.

69 § Luftfartsverket utövar tillsyn över de anläggningar som avses i 65,

66 eller 67 §. I fråga om radioanläggningar utövas tillsynen även av telever-
ket.

Nlarkering av hinder m. m.

70 § Radioanläggningar får inte anordnas så att de kan förväxlas med

eller störa anläggningar för lufttrafiken eller så att de i övrigt kan innebära
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I Vissa allmänna begränsningar frir YFR-flygning

a) VFR-flygning får inte utföras över 6 100 m STD (FL 200) utan
såirskilt tillstånd av luftfartsverket;

b) VFR-flygning får inte utföras i tjud- eller överljudsfart.

Anm. Enlig luftfanslagen (1957:297) får luftfart inom svetuld om'
råde inte äga rum i överljudsfart utan sänkilt med§vande, vill«t kan
erhållas endast niir synnerliga sUil föreliger.

I Minimillyghöjd

Endast när så är nödvändigt för start eller landning eller när särskilt
tiltstånd från luftfartsverket föreligger får VFR-flygmng utföras

a) över tätbebyggd del av samhälle eller över större folksamling på
lägre höjd än 300 m (1 000 ft) över högsta hinder inom en radie
av 600 m från luftfartyget; r

af 
") 

pä Lägre höjd än

Om inte annat anges i färdtillstånd eller föreskrivs av luftfartsverket,
skall VFR-flygning-i planflykt på höjd som överstiger 900 m (3 000 ft)
över marken eller vattnet utföras på en flygnivå som bestäms av den
magnetiska färdvinketn i enlighet med tabellen i bilaga C.

->' 4.7 | Kontrollerad flygning

Luftfartyg som utför VFR-flygning skall följa f<ireskrifterna för
kontrollerad flygning i mom 3.6:

a) inom luftrumsklass B, C eller D;

b) inom luftrumsklass E under mörker;

c) på och i närheten av kontrollerad flygplats.

Anm. Se mom 3.2.5.2.

4.4

4.5
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b) på annan plats än vad som anges i mom
150 m (500 ft) över marken (vattnet).

Anm. Se iiven mom 3.1.2

I Marschhöjd

Andring 1 (LFS 1991:24) 1991-1 l-14
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2.1.5 INFLYGNING MED MARKSIKT TILL
STOCKHOLM/BROMMA

Om inte annat medges eller ftireskrivs av AfC, skall
luftfartyg som har fåu f?irdtillstånd fiir inflygning med
marksikt (visual approach) till STOCKHOLIW Bromma:

a) uftra trafikvarvet så, att luftfaftyget passerar över L
NB (bana 12) resp LO OU (bana 30) på den slutliga in-
flygningslinjen (fi nalen), samt

b) bibehålla en flyghöjd av lägst 2000 ft MSL till dess att
luftfartyget iir etablerat på finalen.

2.1.6 BERI{.KNADINFLYGNINGSTID
Ref RAC 1, mom 2.2.3.2.

Ber?iknad tidpunkt for inflygning meddelas inte till
ankommande IFR-trafik till STOCKHOLlvUArlanda och
STOCKHOLM/Bromma ndr mindre iin 15 minuters ftir-
sening fiirutses.

2.1.7 HASTIGHETSAVPASSNING FÖR ANKOM-
MANDE TRAFIK STOCKHOL}WARLANDA

2.1.7.1 För att minska behovet av viintning och
radarledning kan ATC begZira att luftfartyg avpassar sin
hastighet. Angiven hastighet skall då hållas även under
mellanliggande inflygning. Luftfartyg som inte kan hålla
tilldelad hastighet skall omedelbart meddela AfC hiirom.

2.1.7-2 Luftfartyg som iir etablerat på grundlinjen ftir
slutlig inflygning på IIS, NDB eller VOR skall bibehäla
160 kt IAS eller högre til OM (RWY 08: ARL DME 6) om
inget arurat beg?irs av Af,C. Om detta inte ?ir möjligt, skall
AfC underrättas hiirom-

2.1.5 VISUAL APPROACH TO STOCKHOLIW-
BROMMA

Unless otherwise authorized or directed by ATC, an aircraft
having received an air traffrc control clearance to carry out
a visual approach to STOCKHOLIvI/ Bromma shall:

a) execute the traffic circuit so as to pass overhead L NB
(runway 12) or LO OU (runway 30), respectively, on final
approach, and

b) maintain 2000 ft MSL or higher until established on
final approach.

2.1.6 EXPECTEDAPPROACHTIME
Ref RAC 1, para 2.2.3.2.

Expected Approach Time will not be transmitted to IFR
arrivals to STOCKHOLlWArlanda and STOCK-
HOLM/Bromma when a delay of less than 15 minutes is
anticipated.

2.1.7 SPEED ADJUSTMENTS * INBOUND TRAF-
FIC TO STOCKHOLI4/ARLANDA

2.1.7.1 To avoid holding or excessive vectoring, AIC
may request aircraft to adjust speed. The specified speed
shall be maintained also during intermediate approach.
Aircraft unable to maintain the specified speed adjustmena
shall notify Af,C immediately.

2.1.7.2 When established on the ILS, VOR or NDB final
approach Each atcraft shall maintain 160 kt IAS or more
until passing OM (RWY 08: ARL DME 6) unless otherwise
instnrcted. [f this is not practicable, Af,C shall be notified
accordingly.

2.2 Outbound traflic

2.2.1 GENERAL

Outbound traffrc from STOCKHOLIWATIanda" STOCK-
HOLM/Sromma and STOCKHOLId/Barkarby shall be
flight planned via the applicable Significant point specified
below:

l) Only for traffrc segment TRIAMSAG at flight planned
cruising level FLl00 or lower and/or for traffic flight planned via
B7[.t87.

22 Avgåendetrafik

t 2.2.1 ALLIVIIiNT\-

LOTTA
SULEN

Avgående trafik från STOCKHOLlWArlanda STOCK-
HOLM/Bromma och STOCKHOLIvI/Barkaöy skall fiird-
planeras via tilliimplig Speciell punkt enligt ftiljande:

LEMON
MISMI

l)GOVNA
ARS
DKRA4ALMA ALOLA

l) Enrlest ftir trafik på striickan TRS-AMSAG med f?ird-
planerad marschhöjd FLl00 eller lägre och/eller uahk planerad
viaB7llJBT-

TRS
NTL

0
f;l
i)
k)

a)
b)
c)
d)
e)

Luftfartsvcrkct, S vcri ge
Swedish Civil Aviation Adminisrration

l5 AUG 1996
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2.2.2 FLYGVÄGAR

2.2.2.1 Avgång från STOCKHOLIvI/Arlanda:
Se sid RAC +3-13 :d.ll4-3-23.

2.2.2.2 Avgång från STOCKHOLM/Bromma:
Se sid RAC 4-3-25 dn 4-3-28.

2.2.3 RADIOFÖRBINDELSE

Om inte annat anges, skall luftfarryg snarast efter start
upprätta dubbelriktad radioftirbindelse med STOCKHOLM
KONTROLL på angiven frekvens.

2.2.4 STIGGRADIENT PÅ SID

2.2.4.1 Luftfarryg som flyger på SID från STOCK-
HOLIW Arlanda skall anviinda en stiggradient av minimum
400 ft per NM upp till 5000 ft MSL.

2.2.4.2 Luftfartyg som flyger på SID fran STOCK_
HOLlWBromma skall anviinda en stiggradient av minimum
400 ft per NM upp tilt 4000 ft MSL.

2:2:!.3 Luftfarryg som inte kan uppfylta detta villkor
skall meddela ATC h?irom.

2.2.5 BER,C.KNINGSGRUNDER FÖR SID

2.2.5.1 Följande viirden har anviints vid beriikning av
ftirsta sviing vid samtliga SID Stockholm/Arlanda: h§ZOO
Kt, bankningsvinkel 25 grader och vindstilla, vilket ger en
sviingradie på 1.25 NM.

23 Avbrott i radiofiirbindelse

2.3.1 ALLMI|NT

Llflf_unyg skall ftilja de ftireskrifter som anges i BCL T
(Irafikregler fiir luftfart) s,unt i BFT Sekt 9 kap g mom
3.1.5 och 3.1.6. Under IMC gäller dessutom fiiljande ftir
ankommande luftfarryg.

2.3.2 DESTINATIONSTOCKHOLIWARLANDA

2.3.2.1 Ankommande fiirdtillstånd motraget och
kvitterat:

a) _ Normalt ör IAF (initial approach fu) gnins fi)r av
ACC meddelat ankommande fördtiltstånd. Höruid göller
Jöljande:

2.2.2 ROL-rrES

2.2.2.1 Deparnrre from STOCKHOLIvI/Arlanda:
See pages RAC 4-3-13 through 4-3-23.

2.2.2.2 Deparnre from STOCKHOLM/Bromma:
See pages RAC 4-3-25 through 4-3.-ZB.

2.2.3 RADIO COMMI.JNICATION

Unless otherwise instmcted aircraft shall establish two-way
radio communication with STOCKHOLM CONTROL on
assigned frequency as soon as practicable after take-off.

2.2.4 GRADIENT OF CLIMB ON SID

2.2.4.1 Aircraft proceeding on SID from STOCKHOLIW
Arlanda shall use a minimum gradient of climb of 400 ft
per NM up to 5000 ft MSL.

2.2.4.2 Aircraft proceeding on SID from STOCK-
HOLMlBromma shall use a minimum gradient of climb of
400 ft per NM up to 4000 ft MSL.

2.2.4.3 Aircraft unable to conform with this procedure
shall inform AIC accordingly.

2.2.5 BASIS OFCALCI.'LATION, SID

2.2.5.1 Following values have been used for calculation
of initial turn for all SIDs at Stockholm/Arlanda: IAS 200
kt bank angle 25 degrees wind calm, equals a radius of rurn
of 1.25 NM.

Bibehåll senast rilldelad och kvitterad flyghöjd. Följ
angiven flygväg till IAF. Fortsän därifran direkt tili Offf a
(bana 0l), LA L (bana 19) eller ARL VOR (bana 0g och
26).

23 Communication failure

2.3.1 GENERAL

Aircraft shall adhere to the procedures stipulated in Annex
2 (Rules of the Air) and in Doc 7030 part l. In addition, in
IYC ft: lelevant procedures below shall be applied by
inbound aircraft.

2.3.2 DESTINATIONSTOCKHOLIVT/ARLANDA

2.3.2.1 Inbound clearance received and acknowledged:

a) Normally, the IAF (initial approach fu) will be
clearance limit for the inboun"d cl.earance issued by ACC.
In this case, the following applies:

Maintain the level last received and acknowledged. Follow
the specified route to the IAF. Then proceed direct to OHT
L (runway 0l), LA L (runway 19) or ARL VOR (runway
08 and 26).

(\

2'l FEB 1997
Luftfansvcrkct, Sverigc

Swcdrsh Clvil Aviarron Admrnrstration
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AIP-SVERIGE/SWEDEN RAC 4-}1

RAC 4-3

SÄRSKtr,DA FÖRESKRIFTER FÖR TRAFIK
INOM

srocKHoLM TERMrNa.r,ounÅon

STOCKHOLIWARLANDA OCH STOCK.
HOLM/BROMMA KONTROLLZONER

r. ar.uwiNr

l.L Minskning av bullerstörningar över tjittbe-
byggt område

1.1.1 Över de centrala delarna av Stockholm bör luft-
fartyg inte framföras på lägre höjd än 2000 ft MSL, utom
da så iir nödviindigt i samband med start eller landning. De
centrala delarna av Stockholrn (Stockholm City) innefattar
Norrmalm, Österrnalm, Giirdet, Djurgården, Gamla Stan,
Serdermalm, Kungsholmen samt Essingeöarna.

1.1.2 I moment 2 och 3 angivna flygvägar ftir an-
kommande och avgående IFR- respektive VFR+rafft har
upprättats även ftjr att minska bullerstörningar. Luftrarryg
skall noggrant ftllja i ftirdtillstånd angiven flygväg samt i
övrigt framftiras sä att onödiga bullerstörningar inte ftir-
orsakas.

1.2 Restriktionsområden

1.2.1 Fiirdtillstand fiir flygning i kontrollerat luftrum
inneb?ir även tillstånd ftir flygning inom av fiirdtillståndet
berörd del av restriktionsområde (fr AIP sid RAC 5-2-l
mom 1.1.2).

2. IFR.TRAFIK TILI/TRÅN STOCKIIOL1W
ARLAI{DA OCII STOCKIIOLNI/BROMMA SAMT
AVGÅENDE IFR.TRAFIK T.RAN STOCKHOLIW.
BARKARBY

2.1 Ankommandetrafik

2.1.1 ALLMÄNT

Ankommande trafik till STOCKHOLIvI/Arlanda och
STOCKHOLM/Bromrna skall f?irdplaneras via tillzimplig
inpasseringspunkt.

RAC 4-3

SPECIAL PROCEDURES FOR AIR TRATT'IC
WITHIN

STOCKHOLM TERMINAL CONTROL
AREA

STOCKHOLNUARLANDA AND STOCK.
HOLM/BROMMA CONTROL ZONES

1. GENERAL

1.1
area

Reduction of noise rlisturbance over built up

L

L,

1.1.1 Over the central parts of Stoclåolm, aircraft
should not be operated below 2000 ft MSL except when
necessary for take-offor landing.

1.1.2 The routes for arriving and departing IFR and
VFR traffrc mentioned in paragraph 2 arrd 3 below have
been established also for noise abatement purposes. Aircraft
shall strictly adhere to assigned route and be operated in
such a manner that unnecessary noise disfurbances are not
caused.

1.2 Restricted areas

1.2.I AAcraft having obtained an ATC clearance for
flight within controlled airspace do not need additional
perrnission for crossing a restricted area concerned by the
AfC clearance (cf. AIP page RAC 5-2-1. para 1.1.2).

2. II'R TRATT'IC TO/FB.OM STOCKHOLW
ARLANDA AND STOCKIIOL}I/BROMMA AI{D
DEPARTING IFR TRATTIC FROM STOCKHOLIW-
BARKARBY

2.1.1 GENERAL

Inbound trafFrc to STOCKHOLlWArlanda and STOCK-
HOLM/Bromma shall be flight planned via the applicable
TMA entry point.

L,

§?

Luf tfansverket, Sveri gc
Swedish Civil Aviation Administration

25 APR I 996

2.1 Inbound trafric



RAC 4_}2

DESTINATION ESSA DESTINATIONESSB

Entry point TMA Level rcstriction Entry point TMA Level restriction

ALOLA

ELTOK

GOVNA

HAMMAR-HMR

TROSA-TRS

XILAN

ST'LEN

AROS-ARS

Max FL 190 atlover all poins

As directed by ATC

As directed by AIC

AROS-ARS

GOYI{A

ALOLA

TIAMMAR-HMR

SULEI{

TROSA-TRS

)ilLAN

DI,JNKER-DKR

Max FL 130

Mä( FL 130

MaxFL 140

As directed by Åf,C

As directed by ATC

Max FL 130

As directed by ATC

Måx FL90

Special procedure for prop. driven ACFT

ELTOK

ROBAM

I AIFL l3o

l' o'o 
"o

2.1.1.1 Höjdrestriktioner

Förare skall planera möjlig inpassering på höjder enligt
nedan. Fiirdtillstånd för liimnande av höjd ges av ATC.

2.1.2.1 Destination STOCKHOLlWArlanda:
Se sid RAC +-3-13 ttll4-3-23.

2.1.3 V/{NTNING
(Ref AIP-SVERIGERAC L mom 2.2.8).

Viintlägen iir upprättade enligt sida RAC 4-3-11.

Luftfarryg som dr etablerat i v?intläge men som nerCgas
liimna detsamma för alternativflygplats bör meddela AIC
10-15 min fiire utträdet.

2.1.4 INFLYGNING MED MARKSIKT TILL
STOCKHOLIWARLANDA

För att minska bullerstörningar och om inte annat medges
eller föreskrivs av ATC, skall ankommande luftfarryg som
har fått tillstånd för inflygning med marksil:t (visual
approach);

If unable to comply, info AIC immediately stating reason for non-compliance.

2.1.2 FLYGVÄGAR

2.l.l.l Descentplanning

Pilots should plan for possible descent as follows. Actual
descent clearance will be as directed by ATC.

2.t.2 ROU"TES

2.1.2.1 Destination STOCKHOLIWATIanda:
See pages RAC 4-3-13 through 4-3-23.

2.t.2.2 Destination STOCKHOLM/Brorrma:
See pages RAC 4-3-25 through 4-3-28.

2,1.3 HOLDING
@ef AIP-SWEDENRAC I para2.2.8).

Holding pattems are estabtshed in accordance with page
RAC 4-3*11.

When established in holding pattern and deemed necessary
to divert, advise AIC 1G-15 min before diversion.

2.1.4 VISUAL APPROACH TO STOCKHOL}W-
ARLANDA

To reduce environmental disturbances and unless otherwise
permitted or instructed by ATC, aniving aircraft having
received clearance to carry out visual approach shall;

a) by passing/leaving 2500 ft MSL establish a descent
profile equivalent to at least 3 degrees and

b) between 2100 and 0600 maintain 2500 ft MSL or
higher until established on final approach.

(

I

L
I

a) senast då man passerar/liimnar 2500 ft MSL, inra en
sjunkprofil som lägst motsvarar 3 grader samt

b) under tiden 2100-0600 bibehålla en flyghöjd av lägsr
2500 ft MSL till dess luftfartyget är etablerat på finalen.

r0 ocr r996 Luftfansverket, Sverige
Swcdrsh Crvil Avlatron Admrnrstratron

AIP-S\TERIGE/SWEDEN

2.1.2.2 Destination STOCKHOLI\4/Bromma:
Se sid RAC 4-3-25 till4-3-28.
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N6tional Land Survåy Ottico 1990-01*29

VFR_ F LIGHT WTTHI N STOC KHOLM/BBOMMA CONTBOL ZONE
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(ref. RAC 4*3-617 p.3.2.1 and 3.2.3.1-4)
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qAC tt-3-32

awY 30
VFR-FLIGHT WITHlN STOCKHOLM/BROMMA CONTROL ZONE AIP_SVERlGE/SWEDEN
VFR-FLYGNING INOM STOCKHOLM/BROMMA KONTROLLZON

(ref RAC 4-3-Gl7 p 3.2.1 and 3.2.3.1-4)

From rocrocy vrowpornl 6pprovod tor publ,c6lron
Natrona,Låncl SurvcV Otl,co 19!iO Or 2!r

O

t_

@

t"

(

öo

.9
@

.9

E

'a
.o

=
o
.9
!
o
ia
3
!
o
E

=
f
o
D
c
G

o

a
d

t\

:7 APR 1995

o

o
z

D\

@=.=.:OtrI -a== .PQ tqo,x ::Q .e>o Qo Eq)E Yo 9-F == >66 6.= o9å B= E;
= E E RP eEil ; q) 3=*I öE(5 E å f; ö8 E9u.l ö o I å= 6RJ z r c0(/)ö uJii

<Qo
§

I

I

I

I

I

I
=F

c0
(')
o

o

.J

slg6-loJloIio
IN

@

-)<
0o
h

N
I

-)<
@
\i
N o

l:s

r:"

t:

ä;
rrtE<<
\IF
frJ<=
c0€

J

o
(h

I
I

-l

Ja
ooo
c!

-lI O,
^-lEll

JI
Il

ol
F

IJrol(^o)l=
rlO
...18

IF

F

d,iTI'/l
l!

' (,1

/'i i)

4.'/

a:<
z
J

I

oo:)
E
6
=
J

ot:)
a/

N
FI

-7-
I

I
I

I --.rl6
E>rto
Jlo
u-l c!

=F

o)

ju,] tzuon

t_
F
L!
LJ-I
LL
@

[U)
LIJ

o J'"

CHANGE Bi OI,KHTJSTJDDEN

I

i:

;;(

4,,
ri:r

n



L ,

I

Ll

L

-)

INTENTIONALLY BLANK
VISUAL
APPROACH CHART
tcAo

1: 250 000
1 0 1 2 3 4 5km

ELEV and ALT in ft MSL 509
HGT in ft above AD ELEV (463)r...J,,,,l#r1 0 1 2 3NM

AD ELEV 46 FEET BROMMA TOWERiINFO 1 1 8.1 OO

TAX| 121.600
STOCKHOLM CONTBOL 1 20.150
BROMMA ATIS 122.45

STOCKHOLM/
BROMMA
SWEDEN
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TRANSITIONJ ALTITUDE SOOO MSL

THR-ELEV RWY 12 : 45 ti
RWY 30 : 40 lt

ATS Airspace Classification
TMA/CTR: Class C
IlAfiIZ:Class G
Ret AIP RAC 3-1 para 2.

PAPI see overleal

LEGEND
See lvlAP 1
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Prrnted and pubirshed bv
Swedrsh Crvr Avialiaa AaJmrrlslralrcln 1n ncT 1qq6
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INTENTIONALLY BLANK

'(1

\

79
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t

. ,,._r:ir3ji:r: ;
t:liiäiift,

110

(1 32)

ELEV and ALT in ft MSL 174
HGT in ft above AD ELEV (128)

PAPI

PAPI

APCH

TR lD- Iiohts
THR
RWY edge

RWY end
TFC
TWY
OBST

Remark

:SSB
10 ocT 1996

LIGHTING
GP 3.50" (6.1%)
MEHT 55.8 ft (17.0 m)
GP 3.50" (6.1ozo)
MEHT 37.7 ft (11.5 m)
LIH W 900 m
LIH W 556 m
LIL FLG W
LIL, LIH G
LIL W
LIH W YCZ 600 m
LIL, LIH R

G R for taxiino aircraft
LILB-
LIL R

PAPI and LIH can be dimmed

REMARK
THB BWY 12 and 30 permanenily disptaced

Available landing distance 1664 m.
RWY 05/23 ctosed.

BWY 12

BWY 30

RWY 12
RWY 30
RWY 30
RWY 12, 30
RWY
RWY
RWY
RWY

30
JU
30

2

2

RUNWAY BEARINGS
12t30 = cEO 1 25.0v305.0.; MAG 122t302"

THR COORDINATES
THR 12 = 59"21 '33"N 17"56'00"E
THR 30 = 59"21',03"N 17"57'.27"E

GROUND SERVlCES
Customs, lmmigration, Passenger accommodations

TWR/AFlS, Hangarage Maintenance

SURFACE AND STRENGHT
See AGA 3

LEGEND
Holdings for helicopters

Two-way helicopter VFR-routes
One-way helicopter VFR-routes

Helicopler parkinq

Starl and landrngarea
No louchdowrr are:r

@
-+-

@

CHANGE: lL S GP :ltr rreu C:P FIWY rcf r.tlr, anri Frcrm secrecy vrewporni approved lor publicatron
Nalronai Land Survey Ottrce 1989-07-07
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STOCKHOLM/BROMMA
SWEDEN

AD ELEV 46 FEET LANDING CHART and
HELICOPTEH VFR-ROUTES

59'21'1 8"N
17'56'44"E
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