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Flyghinderanalys gällande Uppförande av Vindkraftpark Ripfjället i Malung-

Sälen/Torsby - Mobyarna 60:11, Östra Fors 6:31 m.fl. 

 

Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till LFV och vi återkommer nu med 

resultatet. Följande flygplatser är berörda1 och omfattas således av denna 

flyghinderanalys: Sälen/Scandinavian Mountains, Torsby samt Hagfors. 

 

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en 

sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 

 

Analysen består av två delar; 

 

Del 1:  Analys avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV 
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning lämnar vi vår syn på 
etableringen av hindret i egenskap av sakägare3. 

 

Del 2:  Analys avseende berörd flygplats med dess luftrum, in- och 

utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande 

områden. Uppsättaren uppmanas att kontakta berörd flygplats för att 

få dess inställning till etableringen i egenskap av sakägare. 

Kontaktuppgifter se www.lfv.se/sv/Om-oss/Sveriges-flygplatser 
  
Mer information om flyghinderanalyser hittar du på 
www.lfv.se/flyghinderanalys 
 
Intern LFV info: 705908-01-68 

                                                                    
1 Med berörd avses att planerat byggnadsverk hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut 

från flygplats där civila start- och inflygningsprocedurer finns publicerade, enligt svensk  

civil AIP. MSA står för Minimum Sector Altitude. 
2 CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar) 
3 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att 

föra talan och överklaga beslut och domar 
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Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk 
Beteckning RT90 2.5 

gon V (X) 
RT90 2.5 
gon V (Y) 

SWEREF 
99 TM  

(X) 

SWEREF 
99 TM 

 (Y) 

Markens 
höjd (möh) 

Bygg- 
höjd (m 
ö mark) 

Total- 
höjd 

(möh) 

Ripfjället hörnkoord.   6730100 406619 580 250 830 
   6728698 407312 580 250 830 
   6727825 407371 580 250 830 
   6727260 406459 580 250 830 
   6726326 406684 580 250 830 
   6726095 406344 580 250 830 
   6726582 404051 580 250 830 
   6727377 403570 580 250 830 
   6730074 402896 580 250 830 
   6730457 403117 580 250 830 
   6730458 403471 580 250 830 
   6732251 404548 580 250 830 
   6731968 405080 580 250 830 
   6730961 405591 580 250 830 

 
 
Yttrandet gäller för den totalhöjd som anges ovan (byggnadsverken får dock 
placeras fritt inom de i ansökan angivna koordinaterna utan att analysresultatet 
förändras). 
 
Om ni beställer revidering av denna flyghinderanalys, var god hänvisa till  
LFV Ärendenummer och Dokumentnummer enligt ovan. 
 

Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in 

före uppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast 

fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m (45m inom sammanhållen 

bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

Blankett och ytterligare information finns på www.forsvarsmakten.se 

 
Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter,  
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14 
genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas. 

 
 

  

http://www.forsvarsmakten.se/
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Del 1 – LFV remiss-svar 
- LFV är sakägare 

 
CNS-UTRUSTNING* (enl. ICAO EUR DOC 015, Svensk standard, SS 447 10 12 samt 
LFV intern instruktion skydd mot elektromagnetiska störningar, EMC, för LFV 
tjänster, anläggningar och utrustningar) 

 Innanför 
skyddsavstånd 

 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X  

DME  X  

NDB  X  

Radaranläggning  X  

Radioanläggning  X  
*CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)  
 
 
LFV:s yttrande: 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etablering. 
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Del 2 – Flyghinderanalys – BERÖRDA FLYGPLATSER 

- Berörd flygplats är sakägare 
 
LUFTRUM  
Så här läser du denna del av analysen: Denna analys svarar bara på frågan om verket/masten/byggnadsverket 
hamnar inom ett luftrums sidogränser. Berörd flygplats bedömer eventuell påverkan. 

 Inom  
området 

 

 Ja Nej Kommentar 

TMA (Terminalområde)  X  Inom Sälen TMA c. 

CTR (Kontrollzon)*  X  

TIA (Trafikinfor-
mationsområde)  

 X  

TIZ (Trafikzon)  X  
 
*) Upplysningsvis är kontrollzon, CTR, det kontrollerade luftrummet närmast flygplatsen (Jmf 

Transportstyrelsens Airspace Policy TSL 2009-846).  CTR utformas för att skydda trafiken 
under start- och landningsfasen.  I CTR flyger luftfartygen på låga höjder och hinder i zonen 
kan påverka bl a flygplanens möjliga flygbanor.   

 

Karta: Planerad etableringsposition/område (pilen) med omkringliggande luftrum. 
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CIVILA IN- och UT-FLYGNINGSPROCEDURER (enl. ICAO Doc 8168) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

MSA/TAA X  

Sälen: inom ARP MSA. Ingen påverkan. 
Torsby: inom ”TH” MSA som måste 
höjas från 3300ft till 3800ft. Annars max 
701m.ö.h. Inom ”OLGOL” TAA som 
måste höjas från 3600ft till 3800ft. 
Annars max 792m.ö.h.  
Kontakta flygplatsen. 
Hagfors: inom (kommande) ”BEKAP” 
TAA som måste höjas från 3400ft till 
3800ft. Annars max 731m.ö.h. 
Kontakta flygplatsen. 

 

 

Vektoreringshöjd X  Sälen TMA c. Ingen påverkan.   

Holding  X    

Racetrack, Baseturn  X    

Intermediate segment  X    

Final segment  X    

ILS  X    

Circling  X    

Missed approach  X    

RNP  X    

SID    

STAR    

Omnidirectional departure    

 
 
CNS – UTRUSTNING (enl. ICAO EUR DOC 015 och Svensk standard, SS 447 10 12) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar innanför utrustningens skyddsavstånd, detta 
markeras med ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar utrustningen finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en utrustning, markeras detta 
med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Innanför 
skyddsavstånd 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X    
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DME  X    

NDB/Locator  X    

ILS  X    

Radioanläggning  X    

Markrörelseradar  X    

 
 
FLYGPLATSENS HINDERBEGRÄNSANDE OMRÅDEN (enl. ICAO Annex 14) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

Övergångsytan  X    

Horisontella ytan  X    

Koniska ytan  X    

Start- stigytan  X    

Inflygningsytan  X    

 

Med vänliga hälsningar 

 
Per-Ola Kårbro 
 
För Cecilia Dahlgren 
Gruppchef, TU Com 

 
Kopia till berörda flygplatser via epost: 
Sälen/Scandinavian Mountains 
Torsby 
Hagfors 
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Allmän information, roller och flyghinderanalysens 
omfattning     
 

Allmän information om LFV:s och Flygplatsernas roll 
LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för 
civil och militär luftfart. LFV ska också inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt 
service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten

4
. 

När förfrågan om flyghinderanalys kommer in till LFV kontrollerar LFV dels om hindret berör LFV:s 
egna utrustning (sk CNS-utrustning) samt om hindret berör

5
 någon civil flygplats.  

Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning är LFV sakägare
6
 och lämnar då sin syn på etableringen av 

hindret. Om LFV finner att någon civil flygplats är berörd utför LFV flyghinderanalys inom ramen för 
sin konsultverksamhet. Ägaren till flygplatsen är dock sakägare och den som ska tillfrågas som sådan. 
 

Vad analysen omfattar med avseende på flygplatser 
Analysen omfattar publicerade instrument-, in- och utflygningsprocedurer (IFR-flygvägar), CNS-
utrustning, hinderbegränsande områden, vidare anger den om etableringen ligger inom flygplatsens 
kontrollzon (CTR) eller terminalområde (TMA). Observera att analysen endast omfattar civila 
procedurer (finns publicerade i svensk civil AIP). Om civila inflygningsprocedurer finns publicerade på 
militära flygplatser analyserar vi också påverkan på dessa, men vi analyserar aldrig påverkan på 
militära inflygningsprocedurer. 
Med avseende på publicerade IFR-flygvägar, CNS-utrustning samt hinderbegränsande områden 
besvarar analysen frågan om huruvida etableringen är inom ytan respektive skyddsavståndet eller 
inte. Om LFV finner att etableringen medför behov av förändring anges detta som en anmärkning 
med kommentar. 
Utlåtandet med avseende på kontrollzon och terminalområde är ett konstaterande i syfte att 
uppmärksamma frågeställare och flygplats på faktorer som utöver ovanstående analys kan medföra 
påverkan på flygplatsens verksamhet, med detta avses t.ex visuella in- och utflygningsprocedurer 
(IFR-flygvägar), kapacitet och regularitet i förhållande till flygplatsens utvecklingsplaner. Dessa 
konsekvenser omfattas således inte av denna analys. Ytterligare analyser kan behöva vidtas för att 
utreda konsekvenserna av etableringen i dessa avseenden.  
 

Analysens giltighetstid 
Del 1 gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om 
regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i 
hindrets närhet.  
Del 2 gäller på utfärdandedatum, och LFV ansvarar ej för förändringar i luftrum, procedurer och 
hinderytor som förändras efter analysens utfärdande. 

 

                                                                    
4 Näringsdepartementets förordning (2010:184) 
5
 Med berörd avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. 

MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude. 
6 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att föra talan, 

    överklaga beslut och domar 
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Steg 2-utredning vindkraftprojekt Ripfjället 

1 UPPDRAG 

Wpd Scandinavia AB har gett LFV i uppdrag att revidera steg 2-analys redovisad i 

rapport D-2016-084678. 

 

I LFV tidigare hinderanalys (D-2019-186790) har det konstaterats att vindkraftprojektet 

får påverkan på Minimum Sector Altitude (MSA) samt Terminal Arrival Altitude (TAA) 

för Torsby flygplats samt påverkan på TAA för kommande procedurer på Hagfors 

flygplats. Skillnad i förutsättningar för denna steg 2-analys jämfört med hinderanalys D-

2019-186790, är att högsta markhöjd sänkts från 580 m.ö.h. till 572 m.ö.h. I övrigt ska 

denna steg 2-analys vidare utreda den påverkan som framkom i ovan nämnda 

flyghinderanalys. 

 

LFV utförde under 2016 en steg 2-analys där vindkraftprojekt Ripfjället ingick 

tillsammans med Mangslidsberget. I denna analys utgår område Mangslidsberget. I 

analysen skall även ev. påverkan på Hagfors flygplats planer på att förlänga rullbanan tas 

med. Hagfors flygplats anlitade 2016 en konsult för att undersöka möjligheterna till 

banförlängning och i tillhörande rapport antogs en maximal förlängning med 800 m 

norrut, vilket även kommer att användas i denna analys. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

Steg 2-analysen baseras på koordinater enligt hinderanalys D-2019-186790. Antagen 

totalhöjd är 572 m markhöjd + 250 m verkhöjd = 822 m. Planerat etableringsområde 

visas i figuren nedan. 
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3 PÅVERKAN PÅ MSA TORSBY FLYGPLATS 

3.1 Beskrivning av MSA och dess hinderyta 

Syftet med MSA-ytan är att flygplanet ska kunna flyga till navigationshjälpmedlet från en 

sektor på en lägsta angiven höjd och därmed ha tillräcklig hinderfrihet till samtliga hinder 

och terräng inom aktuell sektor. Därefter tar övriga hinderytor för 

instrumentflygprocedurer vid som reglerande faktor. 

 

MSA-ytan har sin laterala utbredning i en cirkel med 55 km radie. Cirkeln är indelad i 

kvadranter (nordväst, nordost, sydväst och sydost) runt ett navigationshjälpmedel, 

exempelvis en NDB-fyr. En och samma flygplats har därför oftast två eller tre olika 

MSA-ytor som vardera är baserade på olika navigationshjälpmedel. MSA-ytor finns 

endast på flygplatser som har instrumentflygprocedurer.  

 

Respektive sektor av MSA har en lägsta höjd som bestäms av högsta hinder/terräng inom 

området + 1000 ft.  

3.2 MSA på Torsby flygplats 

Torsby har 2 navigationshjälpmedel, TH i norr samt TY i söder. 

 

3.2.1 MSA TH 

Ripfjället ligger i sin helhet i MSA TH sektor NE. MSA för TH är idag 3300 ft i samtliga 

fyra sektorer. 

 

 
 

Hinderanalys för MSA TH sektor NE visar att Ripfjället blir högsta hinder inom ytan 

och höjer MSA från 3300 ft till 3700 ft, då 822*3,2808 + 1000  = 3697 ft, vilket 

avrundas uppåt till 3700 ft. 
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3.2.2 MSA TY 

Ripfjället ligger ej inom MSA TY. 

 

 

4 PÅVERKAN PÅ KONVENTIONELLA INSTRUMENTFLYGPROCEDURER PÅ TORSBY 
FLYGPLATS 

En höjning av MSA påverkar i sin tur andra delar av instrumentflygprocedurerna. I detta 

fall behöver racetrack till bana 16 ses över. Racetrack kan kort förklaras som en procedur 

piloten gör för att ta sig in till finalen och slutlig inflygning efter att ha positionerat sig 

över respektive navigationsfyr TH/TY. Racetrack har ett influensområde inom vilket man 

analyserar hinder. Beräkning av racetracks influensområde baseras bl a på högsta MSA-

höjden för navigationshjälpmedlet.  

4.1 Racetrack bana 16 

Det finns 2 olika racetrack till bana 16, ett där utkursen är begränsat av ett avstånd och ett 

där utkursen är begränsad av tid som tajmas av piloten. För procedurerna LOC RWY 16 

samt NDB z RWY 16 är racetrack avgränsat med avstånd från NST DME. Som visas i 

figuren nedan ligger Ripfjället mycket långt ifrån dagens racetrack-ytor. En höjning av 

höjden i racetrack från 3300 ft till 3700 ft ger endast en marginell utökning av 

influensområdena och kommer inte göra att Ripfjället hamnar innanför. Ingen 

påverkan finns. 
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4.2 Racetrack bana 34 

Då Ripfjället inte ligger inom MSA TY, ligger det heller inte inom influensområde för 

racetrack bana 34. 

5 PÅVERKAN PÅ RNP-PROCEDURER VID TORSBY FLYGPLATS 

Torsby flyglplats har RNP-procedurer med s k  LNAV- och LPV-minima. RNP-

procedurer baseras på GPS och kräver inga markbundna navigationshjälpmedel. 

Flygplanet navigerar istället via s k waypoints, koordinatsatta punkter 

5.1 TAA (Terminal Arrival Altitude) 

Syftet med TAA-ytan är att flygplanet ska kunna flyga till en waypoint för att angöra 

RNP-proceduren på en höjd som tillgodoser tillräcklig hinderfrihet till samtliga hinder 

och terräng inom aktuell sektor. Därefter tar övriga hinderytor för RNP-proceduren vid 

som reglerande faktor. 

 

TAA-ytan har sin laterala utbredning i en halv eller kvarts cirkel med 55 km radie från 

aktuell waypoint.  Respektive TAA-sektor har en lägsta höjd som bestäms av högsta 

hinder/terräng inom området + 1000 ft.  
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5.1.1 TAA bana 16 

Ripfjället ligger inom TAA för RNP-procedur till bana 16, i den norra sektorn tillhörande 

waypoint OLGOL. 

 

 
 

TAA för den berörda sektorn är 3600 ft. Hinderanalys visar att Ripfjället blir högsta 

hindren inom ytan och höjer TAA till 3700 ft, då 822*3,2808 + 1000  = 3697 ft, vilket 

avrundas uppåt till 3700 ft, och även blir lägsta höjd för aktuell waypoint. 

 

5.1.2 Holding bana 16/34 

Ripfjället ligger inte inom influensområde för RNP-holding bana 16/34. 
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6 PÅVERKAN PÅ RNP-PROCEDURER VID HAGFORS FLYGPLATS 

Hagfors har RNP-procedurer med s k LNAV- och LPV-minima till bana 36 publicerad 

idag, och kommer att införa samma typ av procedur även till bana 18. RNP-procedurer 

baseras på GPS och kräver inga markbundna navigationshjälpmedel. Flygplanet navigerar 

istället via s k waypoints, koordinatsatta punkter 

6.1 TAA (Terminal Arrival Altitude) 

Syftet med TAA-ytan är att flygplanet ska kunna flyga till en waypoint för att angöra 

RNP-proceduren på en höjd som tillgodoser tillräcklig hinderfrihet till samtliga hinder 

och terräng inom aktuell sektor. Därefter tar övriga hinderytor för RNP-proceduren vid 

som reglerande faktor. 
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TAA-ytan har sin laterala utbredning i en halv eller kvarts cirkel med 55 km radie från 

aktuell waypoint. Respektive TAA-sektor har en lägsta höjd som bestäms av högsta 

hinder/terräng inom området + 1000 ft.  

 

6.1.1 TAA bana 18 

Ripfjället ligger inom TAA för kommande RNP-procedur till bana 18, i den norra sektorn 

tillhörande waypoint BEKAP. 

 

 
 

TAA för den berörda sektorn är 3400 ft. Hinderanalys visar att Ripfjället blir högsta 

hindren inom ytan och höjer TAA till 3700 ft, då 822*3,2808 + 1000  = 3697 ft, vilket 

avrundas uppåt till 3700 ft, och även blir lägsta höjd för aktuell waypoint. 

6.2 Påverkan vid banförlängning vid Hagfors flygplats 

En eventuell förlängning av rullbanan med 800 m norrut medför inga förändringar på 

MSA- holding- eller racetrackytorna eftersom positionen för de tillhörande 

navigationshjälpmedlen inte påverkas. Det kan vara aktuellt att utöka tid/DME-avstånd 

för insväng i racetrack, eftersom positionen för FAF/FAP ändras om tröskeln flyttas. 

Ytornas utbredning skulle i detta fall enbart förändras marginellt och kommer inte att 

göra att Ripfjället hamnar innanför. Om tröskel bana 18 flyttas 800 m norrut, behöver 

FAF/FAP för RNP-procedur bana 18 även flyttas 800 m norrut för att behålla samma 

höjd över punkten. Detta medför att intermediate segment blir kortare om man inte väljer 

att även flytta bak alla Initial Approach Fixes (IAFs). Om en sådan justering skulle vara 

aktuell får det ingen förändrad påverkan på TAA för RNP-procedur bana 18 än den som 

finns beskriven ovan i denna analys. En banförlängning norrut kan utföras utan att 

resultatet i denna analys påverkas. 
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7 SLUTSATS TORSBY FLYGPLATS 

7.1 Påverkan på befintliga procedurer vid etablering av Ripfjället 

Bana 16: MSA TH sektor NE behöver höjas med 400 ft till 3700 ft. Denna 

förändring kan göras utan övrig påverkan på procedurerna. 

 

TAA för norra sektorn tillhörande waypoint OLGOL på RNP-proceduren 

behöver höjas med 100 ft till 3700 ft. Lägsta höjd över OLGOL blir då 

3700 ft. Dessa förändringar kan göras utan övrig påverkan på proceduren. 

 

Ovan nämnda förändringar resulterar i nya kartor i AIP. 

8 SLUTSATS HAGFORS FLYGPLATS 

8.1 Påverkan på befintliga procedurer vid etablering av Ripfjället 

Ingen påverkan. 

8.2 Påverkan på kommande procedurer vid etablering av Ripfjället 

Bana 18: TAA för norra sektorn tillhörande waypoint BEKAP på RNP-proceduren 

behöver höjas med 300 ft till 3700 ft. Lägsta höjd över BEKAP blir då 

3700 ft. Dessa förändringar kan göras utan övrig påverkan på proceduren. 

 

Ovan nämnda förändringar resulterar i nya kartor i AIP. En banförlängning med upp till 

800 m norrut påverkar inte resultaten i denna analys. 

 

 

 


