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Till dig som vill flyga drönare kring Västerås! 
 
Västerås flygplats omges av en kontrollzon (CTR) inom vilken tillstånd (klarering) från kontrolltornet krävs för all 
typ av flygning, inklusive obemannade luftfartyg, även kallade ”drönare”. Kontrollzonen utgörs av området 
inom koordinaterna: 

594704N 0163615E - 594556N 0164805E - 593406N 0164749E - 592348N 0163944E - 592454N 0162810E - 
593633N 0162752E - 594704N 0163615E. Detta område framgår av LFV:s drönarkarta. 
https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/ 

Undantag 1: 

För obemannade luftfartyg i den ”öppna” kategorin enligt EU 2019/947 gäller nedanstående regler: 

 Om det obemannade luftfartygets hastighet inte överstiger 90 km/h och inte flygs närmare än 5 km 
från någon del av flygplatsens start-/landningsbana, krävs ingen klarering för flygning på höjder 
understigande 50 m över marken. Flygning inom 5km från flygplatsen omfattas alltså ej av detta 
undantag, och klarering måste erhållas av kontrolltornet. Detta område framgår av LFV:s drönarkarta. 

För mer information om de olika kategorierna av drönare, se följande information från Transportstyrelsen: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/ 

Undantag 2: 

Johannisbergs flygplats omges av en så kallad Trafikzon (ATZ), inom vilken flygning med obemannade luftfartyg 
endast får ske endast efter samråd med berörd flygplats. Johannisbergs flygplats fältkommitté har beslutat att 
flygning med obemannade luftfartyg normalt ej är tillåten inom Johannisberg ATZ, vilket utgörs av området 
inom koordinaterna. 

593720N 0163127E - 593449N 0163344E - 593134N 0163036E - 593126N 0162800E - 593633N 0162752E - 
593720N 0163127E. Detta område framgår av LFV:s drönarkarta. https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/ 

För frågor och ytterligare information gällande reglerna kring Johannisberg ATZ, kontakta: 

Mark van Gemst, ledamot Johannisbergs fältkommitté 
mvgemst@gmail.com 
0704-497116 

Undantag 3: 

Flygning med obemannat luftfartyg tillåts ej närmare än 1000 m från helikopterflygplatsen vid Västmanlands 
sjukhus utom under särskilda omständigheter. Området framgår av LFV:s drönarkarta. 
https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/ För frågor gällande reglerna kring helikopterflygplatsen, kontakta: 

Niklas Molinder, Region Västmanland - Drift 
niklas.molinder@regionvastmanland.se 
021-174894, 0721-530855 

Hur får jag klarering av kontrolltornet? 

För att kunna erhålla klarering för flygning med obemannade luftfartyg krävs att inga andra luftfartyg befinner 
sig i CTR. Eftersom det ofta är intensiv trafik på Västerås flygplats kan man inte alltid förvänta sig att få 
klarering för flygning med obemannade luftfartyg. De gånger ett tidsfönster för klarering uppstår, är det 
vanligtvis bara några minuter i taget, och man måste hela tiden vara beredd på att snabbt landa efter 
uppmaning från tornet. 
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Klarering för flygning med obemannade luftfartyg i Västerås CTR begärs enligt följande rutin: 
 

 Skicka e-post till ats.vasteras@acr-sweden.se och beskriv tidsfönster, position (latitud/longitud) samt 
maximal höjd för flygningen (vi tillåter normalt max 120m), samt uppge ett telefonnummer på vilket 
du kommer vara tillgänglig innan och under flygningen. 

 
 Ring till flygledartornet på Västerås flygplats, 021-80 00 20 (Västeråstornet), för att säkerställa att e-

brevet kommit fram samt för att undersöka möjligheterna att få flyga under det önskade 
tidsintervallet. Om ni når en telefonsvarare betyder detta att Västeråstornet är stängt. 

  
 Omedelbart före flygning måste flygledartornet, 021-80 00 20 (Västeråstornet), ringas upp igen för att 

efterfråga klarering. Om du åter når telefonsvararen betyder detta att Västeråstornet för tillfället är 
stängt och då krävs ingen klarering. Du får alltså flyga, men enbart enligt de tider och det område som 
ni beskrivit i e-brevet. 

 
Eftersom tornet kan öppna under tiden ni flyger, så måste ovanstående rutiner alltid följas. Är det så att 
flygledartornet öppnar kommer ni att bli kontaktade. Det är därför viktigt att det telefonnummer som ni 
angivit i e-brevet passas kontinuerligt under flygning! 

För frågor och ytterligare information gällande flygning med obemannade luftfartyg i Västerås CTR kontakta: 

Flygtrafikledningen Västerås 
ats.vasteras@acr-sweden.se 
021-80 00 20 
 
Regelverket för flygning med obemannade luftfartyg återfinns i Transportstyrelsens författningssamling 
(TSFS 2017:110). Detta ligger till grund för informationen i detta dokument. 


