Information för drönarpiloter med drönarkort
Denna information riktar sig endast till den som har behörighetsbevis utfärdat av
Transportstyrelsen, ett så kallat drönarkort.
Av erfarenhet kan vi konstatera att det är oerhört svårt för en pilot att upptäcka en drönare,
speciellt när piloten har fullt upp med att flyga flygplanet i förbindelse med start och
landning.
Flygplatsen används av bland annat flygplan, året om och under dygnets alla timmar.
Flygtrafiken är inte begränsad till flygplan baserade på flygplatsen utan den utgörs även av
flygplan från övriga världen.
För att stänga av flygtrafiken krävs det att man lägger ut ett NOTAM och därför är det av
yttersta vikt att flygklubben tillfrågas innan en eventuell flygning med drönare i flygplatsens
närområde, se längst ned.
Flygplatsens närområde sträcker sig normalt minst 2 km ut från banan i östlig och västlig
riktning samt minst 3 km norrut och söderut från banändarna.
Inom detta område ligger trafikvarvet som är den "väg" flygplanen följer i luften i samband
med start och landning. Trafikvarvet skiljer sig i storlek och höjd mellan olika piloter och
olika typer av flygplan.
Normalt flyger piloterna på 150-300 m höjd AAL öster och väster om banan men ULflygplan kan mycket väl flyga på endast 100 m höjd AAL.
När piloten passerar förbi (tvärs) banänden i riktning söderut respektive norrut så minskas
höjden gradvis och en sväng in mot banan påbörjas. När piloten flyger rakt in mot banan för
landning ligger flygplanet vanligen på en höjd lägre än 100 m AAL vilken naturligtvis blir
lägre ju närmare banan man kommer.
Med AAL menas Above Aerodrome Level, alltså höjd över flygplatsen vilket är viktigt att
komma ihåg eftersom omgivande terräng i närområdet ligger högre än flygplatsen.
Piloterna flyger på en höjd som utgår ifrån flygplatsens höjd och inte terrängen rakt under
flygplanet.
Företag som har behov av att flyga drönare för att utföra ett uppdrag inom flygplatsens
närområde måste först kontakta flygklubben så att eventuella flygsäkerhetsåtgärder kan
vidtagas. Företrädesvis sker kontakten medels e-post till aviaten69(at)telia.com
Denna information riktade sig alltså endast till de som har drönarkort.

