
RNP-inflygningar i okontrollerat luftrum 

Sektionen för luftrum och flygplatser 
 
Jörgen Andersson 

 



En procedur för RNP-inflygning i okontrollerat luftrum är en 
fastställd procedur som börjar vid det inledande 
inflygningsfixet (IAF) till ett läge varifrån landning kan utföras 
visuellt genom ”fortsätt VFR” och därefter, om landning inte 
sker, till ett läge där kriterier gäller för hinderfrihet vid väntning 
eller på sträcka. 
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tser-och-flygtrafiktjanst/Flygtrafiktjanst/rnp-
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Möjligheter till godkännande och användning av 
procedurer 



Organisationer godkända för 
procedurkonstruktion 

CGX Aero 
LFV 
NATS services Ltd 
Skyguide 
(Avinor) 
(Aii) 



Begrepp 



Icke-kommersiell flygdrift med komplexa  motordrivna 

luftfartyg 

 

• Maximal startmassa mer än 5 700 kg eller 

• Certifierad för att ta mer än 19 passagerare eller 

• Certifierad för att framföras med minst 2 piloter eller 

• Utrustad med en turbojet motor eller 

•  Utrustad med mer än en turboprop motor. Turboprop med mer än motor  

och ≤ 5 700 kg ska följa NCO. 

 

 

• Maximal startmassa mer än 3 175 kg eller 

• Certifierad för att ta mer än 9 passagerare eller 

• Certifierad för att framföras med minst 2 piloter 

 

 

 

NCC 



Icke-kommersiell flygdrift med andra luftfartyg än komplexa 

motordrivna luftfartyg 

NCO 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-8zyr7_UAhWEfxoKHakiB7EQjRwIBw&url=http://beechcraft.txtav.com/en/king-air-250&psig=AFQjCNFIuAXHQTjvJvgLzGP2geEhZlyPGA&ust=1497599685877648


Specialiserad flygverksamhet (kom eller icke kom) 

 

• Jordbruksflyg 

• Fotoflyg 

• Mätflyg 

• Brandflyg 

• Reklamflyg 

 

 

 

 

 

 

 

SPO 



Ambulansflygningar 

HEMS 



Vilka möjligheter finns det till att etablera 
procedurer till olika typer av flygplatser? 

H
 



Godkänd flygplats med ATC/CTR/TMA 

CAT 

NCC 

HEMS 

NCO 

SPO 

CTR 

TMA 

ATC 



Godkänd flygplats med AFIS/TIZ/TIA 

CAT 

NCC 

HEMS 

NCO 

SPO 

TIZ 

TIA 

AFIS 



Godkänd flygplats med COM A/G 

NCC 

HEMS 

NCO 

SPO 

Villkor  

En säkerhetsbevisning innehållande: 

• tillgång till flygplatsens aktuella väder. 

• förhållanden för bana och manöverområde. 

• undvikande av kollision i luften. 

 

 

CAT 



Godkänd flygplats med endast COM A/A 

NCC 

HEMS 

NCO 

SPO 

CAT 

Inbördes kommunikation 

Villkor 

En säkerhetsbevisning innehållande: 

• tillgång till flygplatsens aktuella väder. 

• förhållanden för bana och manöverområde. 

• undvikande av kollision i luften. 

• Om flygplatsen inte är tillgänglig för 

allmänheten, hur begränsas verksamheten 

art och trafikens  omfattning. 

 

 



Icke godkänd flygplats med COM A/G 

NCC 

HEMS 

NCO 

SPO 

Villkor 

En säkerhetsbevisning innehållande: 

• tillgång till flygplatsens aktuella väder. 

• förhållanden för bana och manöverområde. 

• flygplatsens fortlöpande övervakande av 

hindersituationen. 

• undvikande av kollision i luften. 

 

 

CAT 



Icke godkänd flygplats med endast COM A/A 

NCC 

HEMS 

NCO 

SPO 

CAT 

Inbördes kommunikation 

Villkor 

En säkerhetsbevisning innehållande: 

• tillgång till flygplatsens aktuella väder. 

• förhållanden för bana och manöverområde. 

• flygplatsens fortlöpande övervakning av 

hindersituationen. 

• undvikande av kollision i luften. 

• om flygplatsen inte är tillgänglig för 

allmänheten, hur begränsas verksamheten 

art och trafikens  omfattning 

 

 



Helikopterflygplats med COM A/G 

NCC 

HEMS 

NCO 

SPO 

Villkor 

En säkerhetsbevisning innehållande: 

• tillgång till flygplatsens aktuella väder. 

• förhållanden för bana och manöverområde. 

• flygplatsens fortlöpande övervakning av 

hindersituationen. 

• undvikande av kollision i luften. 

 

 

CAT 

H
 



Helikopterflygplats med endast COM A/A 

NCC 

HEMS 

NCO 

SPO 

CAT 

H
 

Inbördes kommunikation 

Villkor 

En säkerhetsbevisning innehållande: 

• tillgång till flygplatsens aktuella väder. 

• förhållanden för bana och manöverområde. 

• flygplatsens fortlöpande övervakning av 

hindersituationen. 

• undvikande av kollision i luften. 

• om flygplatsen inte är tillgänglig för 

allmänheten, hur begränsas verksamheten 

art och trafikens  omfattning. 

 

 



 

Procedurer ska regelbundet kontrolleras så att de uppfyller kraven 

med avseende på förändrade förutsättningar som hindersituation, 

navigationshjälpmedel och regelverk.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Flygplatsoperatörens eller flygoperatörens 
ansvar 



SLUT 


