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Ansökan om utökad flyghöjd 
 

Strängnäs Modellflygare ansökte om godkännande för nytt modellflygfält, Storängens Modellflygfält i 
Strängnäs (TSL2020-2446). Vi ansökte om en tillåten flyghöjd om 500 m för att kunna bedriva tävling och 
träning i IMAC (radiostyrt konstflyg). Ansökan beviljades, dock med begränsning i höjd till 120 m tills 

aktuella TMA kartor uppdaterats med fältets position och höjd varvid den ansökna höjden kunde 
godkännas. Föreningen har ansökt om detta hos den säkerhetsansvarige för Arlanda TMA-d och erhållit 
följande svar; 

 

Hej! 
Jag har varit i kontakt med LFV AIM angående publicering av modellflygfält. Dom har i sin tur kontaktat 
Transportstyrelsen. 
I AIP:n idag under ENR 5.5 finns modellflygfält som ligger i okontrollerad luft över 120 m. LFV AIM har inte 
haft någon diskussion med TS om att dessa ska presenteras på några kartor. TS är inne på att fälten ev. ska 
in på drönarkartan vilket inte är någon officiell ICAO-karta så där har vi inget ansvar för att lämna in 
underlag. 
Vi kan publicera symbolen för modellflygfält på VAC-kartan (visual approach chart) men inte på TMA-
kartan enligt LFV AIM. LFV AIM har informerat TS att TMA-kartan inte är rätt placering. 
  
Vallstena har vi lämnat in positionen för och symbolen kommer att publiceras på VAC-kartan för Visby 
flygplats. Ikraftträdande 3 december 2020. 
Storängen ligger inte inom Arlandas VAC-kartas utsträckning så där har vi alltså inte lämnat in något. 
  
Så långt har vi kommit nu.  
Finns det frågor/funderingar är ni välkomna att kontakta mig.   
 
Vänliga hälsningar  
Jenny Zaar  
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Strängnäs Modellflygare har gjort vad vi kunnat i ärendet men anser inte att ansvaret på nödvändiga 
kartuppdateringar ligger på oss som förening då vi saknar rådighet över detta, utan överlåter till 
Transportstyrelsen att hantera detta inom sin organisation på lämpligt sätt. 
 
Strängnäs Modellflygare begär därför att Transportstyrelsen ökar tillåtna flyghöjden för Storängens 
Modellflygfält till 500 meter. 
 
 
Strängnäs 2020-09-15 
 
Med vänlig hälsning 
Strängnäs Modellflygare 
Magnus Benroth /Ordf. 
 
 


