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Gruppering av flygplatser/helikopterflygplatser

1.4

Grouping of aerodromes/heliports

Följande kriterier används för gruppering av flygplatser/helikopterflygplatser i AIP.

The following criteria are used for grouping of aerodromes/
heliports in the AIP
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Instrumentflygplatser, AD 2

Instrument aerodromes, AD 2

Denna del innehåller information om instrumentflygplatser där
ATS (ATC eller AFIS) tillhandahålls enligt publicerad
öppethållning eller på begäran.
Avdelningen innehåller även vissa militära ej godkända
flygplatser där ATC tillhandahålls.

This section contains information of instrument aerodromes
where ATS (ATC or AFIS) is available on a regular or O/R
basis.
The section also contains certain military non-licensed
aerodromes (VFR) but where ATC is provided.

Flygplatserna är publicerade i alfabetisk ordning oberoende
typ av trafik (internationell/nationell) eller ägarens/operatörens
status.

The aerodromes are listed in a straight alphabetic order
irrespective of type of traffic (international/national) and
owner/operator status.

Tillgång på tull- och immigrationskontroll är publicerad under
AD 2.3. Föreskrifter gällande ankomst och överflygning finns
angivna i GEN 1.2, 1.3 och 1.4.

The availability of customs and immigration is found under
AD 2.3. Entry requirements are published in GEN 1.2, 1.3 and
1.4, respectively.
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Helikopterflygplatser, AD 3

Heliports, AD 3

Helikopterflygplatser definierade enligt ICAO Annex 15 AD 3
finns inte etablerade i Sverige. Förteckning över
helikopterflygplatser återfinns i AD 1.1 mom 11.

Heliports as defined in ICAO Annex 15 AD 3 are not
established in Sweden. Heliports are listed in AD 1.1 para 11.
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Förteckning över flygplatser

Aerodrome directory

En alfabetisk förteckning över flygplatser i Sverige finns
publicerad i AD 1.1 mom 12 innehållande instrumentflygplatser och flygplatser som inte är certificerade.

An alphabetic list of aerodromes in Sweden is published in
AD 1 para 1.1.12 and includes instrument aerodromes (short
presentation) and aerodromes that are not certified..

Anm. I förteckningen angivna frekvenser är ”klubbfrekvenser”.

Note. Frequencies indicated in this section are ”club
frequencies”.
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Designerade karantänsflygplatser

Karantänsflygplatser ska vid behov:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

LFV

Quarantine airports shall if needed:

utföra diagnoser, snabba bedömningar och vård
transportera resenärer till lämplig sjukvårdsinrättning
utföra hälsokontroll av in- och utresande resenärer
erbjuda avskilda lokaler för undersökning
erbjuda lokaler för karantän av människor och djur
ha utbildad personal för inspektion av luftfartyg

Förteckning över karantänsflygplatser
Göteborg/Landvetter ESGG
Jönköping ESGJ
Malmö ESMS
Stockholm/Arlanda ESSA
Umeå ESNU

Designated quarantine airports

•
•
•
•
•
•

make diagnoses, quick assessments and care
transport travelers to appropriate medical facility
carry out health controls on in- and outbound
travelers
offer separate premises for examination
offer quarantine facilities for people and animals
have trained personnel for inspection of aircraft

List of quarantine airports
•
•
•
•
•

Göteborg/Landvetter ESGG
Jönköping ESGJ
Malmö ESMS
Stockholm/Arlanda ESSA
Umeå ESNU
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