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Angående dokument D-2020-222822 gällande revidering av 

luftrum vid Västerås flygplats 
 

Svenska Flygsportförbundet är ett av 72 idrottsförbund, som är medlemmar i Riksidrottsförbundet. 

Vi har drygt 350 föreningar som medlemmar där drygt 20 000 personer är med och föreningarnas 

hemvist är geografiskt spridda i 192 kommuner. 

Svenska flygsportförbundet (FSF) ser positivt på att man ser över luftrummet i Sverige. 

I luftrummet i Mälardalen finns ett flertal flygsportföreningar med verksamhet i det luftrum som 

avses. Flera av dessa blir direkt drabbade av ett förändrat luftrum. FSF ser att det är nödvändigt 

att dessa involveras i arbetet med nytt TMA och att man tar hänsyn till de flygsportsektorer och 

arenor som finns i området. 

 I SAARP så finns en avsiktsförklaring att ta hänsyn till flygsportsektorer och FSF förutsätter att 

så sker även i denna luftrumsändring. 

Det bedrivs en omfattande idrottslig ungdomsverksamhet bland våra flygsportföreningar i detta 

område. På nästa sida listar vi de föreningar som ligger inom geografin som blir mer eller 

mindre drabbade av revideringen av luftrummet vid Västerås Flygplats.  

Vi kan inte ha åsikter på revideringen innan flygsportsektorerna är utritade och regelverk runt 

dessa är framtagna. Vi vet att den svenska processen vid luftrumsförändringar historiskt inte 

tagit hänsyn till detta utan flygsportsektorer först i efterhand skall konstrueras. För oss är det 

inte ett fungerande sätt att arbeta och vi önskar att processen kan ändras för i grunden är vi inte 

emot luftrumsförändringar, men vi vet sällan vilka förutsättningarna är för flygsporten när vi 

blir tillfrågade om våra synpunkter. 

Vidare så anser FSF att statistik avseende rörelser i området med flygsport, så som motorflyg 

och segelflyg bör ligga till grund för detta arbete. Antalet VFR flygningar i området är stort och 

kan påverka flygledarnas arbetsbelastning om allt för stora områden blir C luft.  

FSF hänvisar till vår luftrumspolicy 

https://www.flygsport.se/Organisation/arbetsgrupperochnamnder/luftrumskommitten2/ 
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Föreningar som berörs 
Arboga Flygklubb 

Cirrus Skärmflygklubb 

Eskilstuna Flygklubb 

Eskilstuna Motorflygklubb 

Fenix Skärmflygklubb 

Intl. Aerobatic Club Chapter-22 

Katrineholms Flygklubb 

Köpings Flygklubb 

Sala Skärmflygklubb Silverflygarna 

Salaortens Flygklubb 

Segelflygarna Uppsala Flygklubb 

Stockholms Segelflygklubb 

Strängnäs Modellflygare 

Svenska Fallskärmsklubben Aros 

Västerås Flygklubb 

Västerås Flygklubb Modellflyg 

Västerås Modellflygklubb 

Västerås Segelflygklubb 

Västerås Ultralätt Flygklubb 

Örebro Segelflygklubb 

Östra Sörmlands Flygklubb 
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