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berörda gällande luftrumsförändring vid Örebro 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 runt Örebro flygplats 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. 

Förslaget att utöka Örebro TMA tilläggs TMA b söderut är oroväckande då det i detta fall skulle 

innebära att Arboga Flygplats skulle hamna under TMA området. Arboga Flygklubb är en väldigt 

aktiv flygklubb och flertal flygsportare ifrån Eskilstuna har pga de allt sämre förutsättningarna 

att flyga från Eskilstuna/Ekeby flyttat till Arboga. Dessutom är Arboga ofta värd för SM i 

segelflyg och flera stora modellflygevent. Det är en oerhört viktig flygsportarena, som i detta 

förslag hotas och det är kritiskt att det tas hänsyn till Arboga när detta förslag arbetas igenom. 

Jämför vi med exempelvis Tyskland, Berlin och Frankfurt mfl, med ett avstånd från Örebro 

flygplats till Arboga är det inte ens TMA om de inte råkar ligga längs banans förlängning och då 

är det en undersida på FL65.  

Det ser även ut som att flygfältet i Köping berörs. Även det är olyckligt här finns bland annat UL-, 

och modellflyg.  

Vi kan bara konstatera att listan på luftrumsbrukare som drabbas blir väldigt stor och för dessa 

brukare är inte kontrollerat luftrum av godo. Det finns ca 100 flygsportare (främst segelflygare) 

från landets alla hörn som gör långa distansflygningar där de flyger igenom området utan att 

idag behöva flyga in i kontrollerat luftrum, som med det nya förslaget kommer att behöva 

kontakta Örebro. Därför är det oerhört viktigt att ha så många trappsteg i området som är 

möjligt och att undersidorna inte utgår från 4500 fot utan att luftrummet designas utefter vad 

den kommersiella trafiken behöver och inte någon administrativ princip. Flygsportare har idag 

med moving map inga bekymmer att hantera och förstå flera olika undersidor på luftrummet. 

Det bedrivs idrottslig ungdomsverksamhet bland våra flygsportföreningar i detta område. På 

nästa sida listar vi de föreningar som blir mer eller mindre drabbade av revideringen av 

luftrummet vid Örebro Flygplats. 

Vi kan inte ha så mycket fler 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.  
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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 

Eskilstuna Flygklubb 

Karlsborgs Flygklubb 

Köpings Flygklubb 

Modellflygklubben Jordfräsarna 

Pålsboda Modellflygklubb 

Radioflygklubben Ikaros 

Radioflygklubben Stratos 

Skövde Flygklubb 

Västergötlands Fallskärmsklubb 

Västerås Segelflygklubb 

Örebro Ballongklubb 

Örebro Fallskärmsklubb 

Örebro Flygklubb 

Örebro Friflygklubb 

Örebro Segelflygklubb 

Mfl. 
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