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Flygning med drönare/UAV inom Kalmar kontrollzon 
 

 
Som drönarpilot är du skyldig att känna till och följa de regler som gäller för flygning med 
obemannade luftfartyg. Bryter du mot dessa regler kan du göra dig skyldig till brott mot 
luftfartslagen och i värsta fall påverka flygsäkerheten för annan flygtrafik.  
 
För flygning inom Kalmar kontrollzon krävs tillstånd från flygtrafikledningen vid varje enskilt 
tillfälle med undantag för om du flyger upp till max 50 m och på ett avstånd av minst 5 km 
från någon del av flygplatsens rullbana. En karta över kontrollzonen och 5 km-gränsen finns 
på http://mindronare.se. Tillstånd för flygning begärs via telefon till flygtrafikledningen 
enligt instruktionen nedan.  
 
Eftersom bara en liten del av förekommande flygtrafik är tidtabellsbunden så går det inte att 
ge någon förhandsinformation om flygning kommer att vara möjlig eller inte. Vill du vara 
säker på att kunna genomföra flygningen så bör du planera den till en tid då 
flygtrafikledningen har stängt. Information om hur du hittar flygtrafikledningens öppettider 
samt hur du flyger när det är stängt finns på nästa sida.  
 
 
Så här gör du för att ansöka om tillstånd för flygning: 
 

1. För att vi ska kunna hantera din ansökan behöver vi få lite förhandsinformation från 
dig senast dagen innan flygning. Skicka ett mail till ats.kalmar@acr-sweden.se med 
följande information: 

• Ditt namn. 

• Ett telefonnummer där du kan nås under hela flygningen.  

• Datum och tid för önskad flygning. 

• En karta där området du önskar flyga i är tydligt utritat. Kartan skall vara i 
sådan skala att både flygplatsen och området syns. 

 
Observera att ovanstående inte innebär att du har tillstånd att flyga!  

 
2. Ring flygtrafikledningen på telefon 0480 – 45 90 61 innan flygning för att inhämta 

tillstånd. Tillstånd ges endast för kortare perioder och endast om övrig flygtrafik 
medger.  
 

3. Om tillstånd erhålls så får du flyga i angivet område upp till max 120 m över marken. 
Du måste hela tiden kunna nås på angivet telefonnummer och vara beredd att 
avbryta flygningen på flygtrafikledningens begäran.  
 

4. När flygningen är avslutad skall flygtrafikledningen meddelas på ovanstående 
nummer.   

 
 

http://mindronare.se/
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Så här gör du för att flyga säkert när flygtrafikledningen har stängt: 
 
När flygtrafikledningen har stängt krävs inget tillstånd för flygning eftersom kontrollzonen då 
inte är upprättad. Extra öppethållning utanför publicerade öppettider förekommer dock 
frekvent och det är du själv som måste säkerställa att det är stängt innan du flyger. Detta gör 
du enklast på följande sätt:  
 

1. Kontrollera flygtrafikledningens öppethållning (se nedan). 
2. Ring flygtrafikledningen på telefon 0480 – 45 90 61 för att kontrollera att man inte 

har öppet. 
3. Vid ej svar på ovanstående nummer, kontakta skiftledaren på ATCC Stockholm på 

telefon 08 – 585 547 00 för att få bekräftat att flygtrafikledningen i Kalmar har stängt. 
 
Om flygningen pågår längre än 20 minuter bör ovanstående punkt 2-3 göras om för att 
försäkra sig om att flygtrafikledningen inte har öppnat.  
 
 
Så här kontrollerad du flygtrafikledningens öppettider: 
 
Öppettiderna publiceras via så kallade NOTAM som du hittar på http://www.aro.lfv.se under 
AIS – Notam Sverige – Öppethållning.  
 
Scrolla ner till ESMQ/Kalmar där du hittar Kalmars öppethållning. Kontrollera giltighetstiden 
så att du läser av rätt NOTAM och observera att tiderna anges i UTC vilket innebär att du 
måste lägga till 2 timmar sommartid och 1 timme vintertid för att få lokal svensk tid. 
 
Exempel: 
 

 
 
Sista raden anger giltighetstid och innebär att ovanstående NOTAM är giltigt mellan den 3/9 
och den 30/9. Av informationen kan utläsas att flygtrafikledningens öppethållning onsdagen 
den 5/9 är 04.00-20.45 UTC vilket blir 06.00-22.45 lokal svensk tid. 

http://www.aro.lfv.se/

