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Rutiner för flygverksamhet på Västerås flygplats 

 

För att förhindra överbelastning av luftrummet och för att kunna leverera en bättre service gäller 

nedanstående rutiner för flygning i Västerås kontrollzon och sektor Västerås. 

All trafik som planerar att utföra flygning i form av trafikvarv på ESOW, instrumentinflygningar (till 

ESOW eller ESSU) eller airwork i sektor Västerås omfattas av kravet på förhandstillstånd (Prior 

Permission Required) från flygtrafikledningen på Västerås flygplats (ATS ESOW). 

PPR erhålls genom anmälan av flygning till ATS ESOW via telefon under ATS:ets öppethållningstider 

på telefonnummer 021-80 00 20. Erhållen PPR gäller endast om flygningen påbörjas från femton 

minuter före till femton minuter efter angiven EOBT. Förseningar eller inställda pass ska snarast 

meddelas till ATS, som i sin tur kan bistå med att skicka CNL respektive DLA till FPC. Denna 

information är av stor vikt för ATS för att kunna planera trafiken. 

Vid begäran om PPR skall det tydligt framgå vilka övningar som avses genomföras under flygningen, 

t.ex. trafikvarv, inflygningar eller airwork/holdings. Att enbart uppge exv. PC, repetition, första EK 

eller liknande är således inte tillräckligt tydligt för att erhålla PPR för skolflyg. 

Flygning som enbart innebär att man flyger ut och lämnar luftrummet berörs inte av PPR utan enbart 

förhandsmeddelande (Prior Notice) vilket erhålls genom inlämnande av färdplan eller 

förhandsmeddelande via telefon. 

Flygskolor baserade på flygplatsen som använder webbaserade bokningssystem som är tillgängliga 

för ATS ESOW kan använda dessa för att erhålla PPR, förutsatt att det enligt ovan framgår tydligt vilka 

övningar som avses genomföras. 

För de aktörer som automatiskt avser erhålla PPR via webbaserade bokningssystem gäller att 

informationen om morgondagens flygningar skall vara ATS ESOW tillhanda senast klocka 1700 lokal 

tid dagen för dessa avser äga rum. Om någon information rörande sådana flygningar ändras efter 

1700 måste detta kommuniceras per telefon till ATS för att kravet om PPR skall anses vara uppfyllt. 

 

 

CO ATS Västerås 

 


