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Förord  
Borlänge flygplats har redovisats som riksintresse sedan år 1988 enligt beslut av dåvarande 
Luftfartsverket. Någon riksintresseprecisering har inte tidigare tagits fram. Den benämning 
på flygplatsen som används är den som Transportstyrelsen har beslutat om, Borlänge 
flygplats (BLE). Den benämns också Dala Airport.  

Trafikverket Region Mitt har i samverkan med länsstyrelsen i Dalarnas län, tagit fram denna 
rapport. Flygplatsägaren har som verksamhetsutövare bidragit med underlag liksom 
Borlänge och Säters kommuner. Ett förslag till riksintresseprecisering har varit ute på extern 
remiss från 2022-06-20 till 2022-09-30 Efter det har en bearbetning skett.   

Denna riksintresseprecisering gäller tills att den uppdateras. Rapporten redovisar de 
anspråk som följer med riksintresset i form av riksintressets markanspråk samt 
påverkansområden utanför detta. Det ska tjäna som underlag för kommunernas fysiska 
planering och tillståndsprövning samt för andra myndigheters handläggning som berör 
riksintresset. 
 
 

 

Birgitta Johnson  
Tillförordnad regional direktör, Trafikverket Region Mitt 
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Sammanfattning 
Trafikverket har preciserat riksintresseanspråk med tillhörande områden för Borlänge 
flygplats. Arbetsgruppen har bestått av representanter från Trafikverket, flygplatsen, 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Falun Borlänge-regionen och Borlänge och Säters kommuner.  

Riksintresset ska enligt bestämmelserna i 3 kap. 8 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av anläggningen. Riksintressets 
markanspråk kring en flygplats utgörs av mark som direkt används eller som i framtiden 
kan komma att användas för luftfartens behov. För att tillkomst eller utnyttjande av 
riksintresset inte ska försvåras måste ytterligare områden beaktas när ny bebyggelse eller 
markanvändning planeras. Det kan handla om områden som påverkas av buller från 
flygplatsen eller områden där höga objekt skulle kunna utgöra hinder för landande eller 
startande flygplan eller störa ut flygtekniska system. 

Markanspråket för en flygplats enligt gällande schablon, utgörs av ett område som sträcker 
sig 500 meter i vardera riktningen från en rullbanas centrumlinje samt 1 500 meter i 
längdled i vardera riktningen, räknat från rullbanans ändar. Utbredningen relaterar till den 
faktiska utbredningen av rullbanor, i vissa fall med en utökning för att möjliggöra framtida 
utbyggnad. I markanspråket för Borlänge ingår befintlig rullbana med tillhörande 
anläggningar. Något behov av utbyggnad av rullbanan bedöms inte behövas i ett 
framtidsperspektiv. Området är sedan år 1988 fastställt. 

 
Borlänge flygplats markanspråk, svart linje. 

Förutom markanspråket redovisas också påverkansområden i form av flygbullerkurvor, och 
flyghinderbegränsande ytor. Det finns också andra ytor som påverkar maximala 
byggnadshöjder som procedurhinderområden. Dessa ligger till delar utanför markanspråket 
och flygplatsområdet, men behöver skyddas för att verksamheten inte ska påverkas negativt. 
Läs mer om hinderbegränsande ytor i kapitel 5.  
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Avseende flygbullerberäkningarna har dessa baserats på Trafikverkets bedömning för år 
2040, 4200 flygplansrörelser. Kartan nedan redovisar dels kurvan för FBN (flygbullernivå) 
55 dBA, dels maxbullerkurvan 70 dBA. Läs mer i avsnitt 5.2. 

 
Flygbullerkurvor för 4200 flygrörelser, blå linje gräns för FBN (flygbullernivå) 55 dBA, röd linje 
maxbuller 70 dBA, avser 3 rörelser nattetid (kl 22-06). Svart linje=gräns för riksintressets 
markanspråk.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund till denna rapport 
Trafikverket använder i detta dokument den beteckning på flygplatsen som anges hos 
Transportstyrelsen, Borlänge flygplats.  

I denna rapport preciseras riksintresset Borlänge flygplats tillsammans med de områden 
som ska skyddas för att tillgänglighet eller utnyttjandet av riksintresset inte ska försvåras. 
Borlänge flygplats pekades första gång ut som riksintresse för kommunikationer år 1988 av 
dåvarande Luftfartsverket.  

1.2 Syfte 
Denna riksintresseprecisering är ett sådant underlag som Trafikverket enligt 2 § 
förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m., ska lämnas 
till länsstyrelsen. Enligt förordningen ska länsstyrelserna ta de initiativ som behövs för att 
det i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och beslutsprocesser tas 
hänsyn till miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kap (1998:808). När bestämmelserna ska 
tillämpas i prövningen av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen särskilt verka för att 
riksintressen tillgodoses i den prövningen. Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att 
det är länsstyrelsen som i förhållande till kommunernas planering tar tillvara och 
samordnar statens intressen och därvid särskilt verkar för att riksintressen tillgodoses.  

Riksintressepreciseringen utgår från Trafikverkets riksintresseutpekande och kommer att 
fungera som ett underlag för länsstyrelser, prövande myndigheter och domstolar i ärenden 
där riksintresset ska vägas mot exempelvis exploateringsintressen. Nyttan av 
riksintressepreciseringen kommer först att kunna bedömas efter att underlaget har hunnit 
tillämpas i olika ärenden. Rapporten ska också fungera som ett underlag för handläggare 
inom Trafikverket, kommuner och flygplatsägare samt även kunna fungera som 
kunskapsunderlag till allmänheten. 

1.3 Kriterier för utpekande 
Enligt Boverkets generella kriterier för riksintressen ska ett utpekande grundas på en 
nationell bedömning och det ska vara väl dokumenterat att området uppfyller något av 
nedanstående kriterier:  

• Området hyser värden av stor nationell vikt 

• Området behövs för att uppfylla Sveriges nationella åtaganden 

• Områden behövs för att genomföra eller upprätthålla nationellt viktiga strukturer 

De övergripande kriterierna för samtliga transportslag är enligt Boverkets beslut 1999-07-
05: 

• Mark- och vattenområden för såväl befintliga, planerade, som för vissa framtida 
kommunikationsanläggningar kan pekas ut som riksintresse 

• Anläggningens funktion i transportsystemet är av grundläggande betydelse vid 
bedömningen 

• Funktionen kan vara av internationell (ingå i TEN-T, det Trans Europeiska 
transportnätverket), nationell eller av särskild regional karaktär. Av särskilt intresse 
är länkar som sammanbinder andra kommunikationsanläggningar av riksintresse 
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inom transportsektorn eller noder som är av betydelse för samverkan mellan 
trafikslagen 

• Unika lägesbundna naturförutsättningar kan också vara av riksintresse.  

Beslut om reviderade kriterier för riksintresseutpekande togs senast 12 augusti 2020 av 
Trafikverket. För luftfarten gäller:  

• Flygplatser som ingår i det nationella basutbudet eller andra motsvarande 
flygplatser som inte är statligt ägda 

• Flygplatser som bidrar till att upprätthålla grundläggande tillgänglighet 

• Alternativflygplatser som behövs för landning i vissa situationer 

• Anläggningar för kommunikation, trafikledning, elförsörjning och liknande   

Borlänge flygplats har bedömts att bidra till att upprätthålla grundläggande tillgänglighet. 
Borlänge är också en alternativflygplats till Arlanda tillsammans med Västerås och Örebro 
flygplatser. Om problem uppkommer på Arlanda, leds trafiken om till dessa tre flygplatser. I 
den sista punkten ingår luftfartens CNS-system (Communication, Navigation, Surveillance), 
start- och landningshjälpmedel m.m. Det är den tekniska infrastrukturen möjliggör 
flygtrafikledning och andra flygtrafiktjänster.  

1.4 Luftfartens regelverk 
Luftfarten är till största delen reglerad på internationell nivå. Genom ICAO (International 
Civil Aviation Organization) sker huvuddelen av regleringen. ICAO är ett organ inom FN 
med 193 länder.  

ICAO har till uppgift att underlätta luftfarten mellan världens länder och bidra till ökad 
flygsäkerhet genom skapandet av en standardisering av regelverket för luftfarten som 
inleddes genom Chicagokonventionen år 1944. Avseende flygsäkerhetsfrågor har Europeiska 
flygsäkerhetsbyrån EASA ansvar för regler och regelutveckling. Genom Sveriges 
medlemskap i ICAO och EU, har landet förbundit sig att följa dessa regelverk.  

Luftfartens regelverk gäller oberoende av denna riksintresseprecisering. Luftfarten i landet 
regleras främst genom luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770) vilka 
till stor del är baserade på det internationella regelverket. Dessutom finns ett antal 
författningar utgivna av Transportstyrelsen. De delar av dessa lagar som berörs i denna 
riksintresseprecisering är de som rör höga byggnader och objekt och annat som kan utgöra 
hinder eller innebära störningar för flygtrafiken och de tekniska system som navigations-
utrustning m.m. som är kopplade till luftfarten.  

Enligt Marknadstillträdesförordningen (EEG nr 2408/92) har lufttrafikföretag inom EU rätt 
att, med undantag av de i förordningen angivna begränsningarna, fritt bedriva lufttrafik 
mellan EU:s alla flygplatser som är öppna för civil trafik. En enskild flygplats har således 
inte möjlighet att t.ex. förbjuda vissa flygplanstyper. Det kan dock finnas begränsningar i 
miljötillståndens villkor. Luftfarkoster i bullerklass 2 har varit helt förbjudna i Europa sedan 
1 april 2002.  

1.5 Hur arbetet har bedrivits 
Trafikverket har genom Region Mitt hållit ihop arbetet med denna riksintresseprecisering 
för Borlänge flygplats. Arbetet påbörjades i mars 2022 och en remissversion färdigställdes 
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under juni. Remissen gick ut till statliga myndigheter, Falun Borlänge-regionen, Region 
Dalarna och kommuner under tiden 2022-06-20 till 2022-09-30.  

En arbetsgrupp bildades i mars 2022 som har haft regelbundna möten. I den har ingått 
deltagare från Trafikverket på regional och nationell nivå, Länsstyrelsen i Dalarnas län samt 
från flygplatsen och Borlänge och Säters kommuner. 
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2. Bakgrundsbeskrivning 
2.1 Aktuella utredningar m.m. inom luftfartsområdet 
2.1.1 Regeringens flygstrategi 
Regeringskansliet publicerade i januari 2017 ”En svensk flygstrategi-flygets roll i framtidens 
transportsystem”. Där framhålls flygets stora betydelse för landets ekonomi och 
konkurrenskraft. ”För många människor i regioner och orter i t.ex. de nordligaste länen är 
varken väg eller järnväg ett realistiskt alternativ till flyget för resor till och från södra 
Sverige.” Flygets betydelse för godstransporter framhålls också, särskilt behovet av snabba, 
långväga transporter av högvärdigt gods.  

Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad 
interregional kollektivtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas 
förutsättningar för kommersiell drift. Den går till och från Arlanda och flygplatser i norra 
Sverige. 

I flygstrategin anges ett antal fokusområden: ”Tillgänglighet inom Sverige och 
internationellt”, ”Stärk Arlanda flygplats som nav- och storflygplats”, ”Flygets miljö- och 
klimatpåverkan ska minska”, ”Hög flygsäkerhet med målbaserade regelverk”, ”Rättvisa 
villkor och sund konkurrens”, ”En forskningsstark och innovativ flygindustrination” samt 
”Ökad export av svenska varor och tjänster”.  

2.1.2 Utredningar om luftrummet 
En förstudie om kapacitetsbehovet i svenskt luftrum publicerades i april 2017. Den togs 
fram i samarbete mellan Försvarets Materielverk (FMV), Försvarsmakten, LFV, Swedavia 
och Trafikverket. 

Luftrummet består av flera block, kontrollzonen närmast flygplatsen upp till 600 meter över 
mark, terminalområdet ovanför och utanför flygplatsområdet upp till 2900 meters höjd 
samt ovanför detta det kontrollerade luftrummet upp till ca 20 000 meter.  

 
Figur 1. Principskiss av det svenska luftrummet i profil. 

Luftrummet är också uppbyggt av flygvägar för att underlätta utövandet av flygtrafiktjänst. 
Det är också indelat i sektorer för att tydliggöra ansvaret för flygledarna.  

I förstudien konstateras att det behövs en större förändring av luftrummet. En översyn med 
fördjupade genomförbarhetsstudier inklusive konsekvensanalyser borde enligt studien 
inledas snarast möjligt. P.g.a. detta fick LFV 9 maj 2018 ett uppdrag från regeringen att 
genomföra en fördjupad studie. Enligt uppdraget skulle LFV föreslå en luftrumsstrategi som 
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kan utgöra underlag för uppdrag att genomföra en översyn av luftrummet. LFV skulle inom 
ramen för uppdraget bistå Arlandarådet med underlag. Uppdraget slutredovisades 15 maj 
2019. Dagens luftrum är omodernt och bygger på 25 år gamla förutsättningar. En slutsats i 
utredningen är att en genomgripande modernisering bör påbörjas omgående för att få till en 
hög och robust kapacitet, minskad miljöpåverkan och en ökad kostnadseffektivitet. Den 
stora ökningen av obemannade farkoster, drönare, kommer att påverka svenskt luftrum och 
krav på ny infrastruktur och nya tekniska system har uppstått. LFV konstaterar att det 
kommer att krävas investeringar i ny infrastruktur på flygplatserna, bl.a. i form av 
laddningsplatser. Befintliga flygplanstyper kommer delvis att ersättas av mindre hybrid- 
eller elflygplan. Dessa kan använda kortare rullbanor, eventuellt orsaka lägre bullernivåer 
och det kan skapas förutsättningar för nya flyglinjer från mindre orter. Antal flygrörelser 
kan förväntas öka eftersom samma mängd passagerare måste fördelas på fler flygplan. 
LFV:s bedömning är att under åren fram till 2040, är det mycket som talar för en 
introduktion av elflygplan.  

LFV fick ytterligare ett uppdrag från regeringen (I2021/02335) i september 2021. Det avser 
att göra en översyn av det undre luftrummet, under 2900 meter. Inom ramen för uppdraget 
ska LFV ta fram en alternativ utformning av luftrumsstrukturen. Uppdraget innebär 
samverkan med Transportstyrelsen, Trafikverket och Försvarsmakten samt i tillämpliga 
delar även med övriga myndigheter och aktörer. En genomförandeplan ska redovisas samt 
kostnadsuppskattning. Förslaget ska säkerställa att utformningen uppfyller dagens krav på 
säkerhet, miljö, kapacitet och kostnadseffektivitet. Det ska också ta hänsyn till behovet av 
uppbyggnad av särskilda funktionaliteter för obemannad luftfart (drönare). Samtidigt ska 
säkerheten säkerställas för Försvarsmakten och för andra användare på lägre höjder. Såväl 
den civila som den militära luftfartens behov ska beaktas. Andra luftrumsklasser än de som 
används i Sverige kommer att utredas.  

En delredovisning har 29 mars 2022 lämnats till regeringskansliet och slutredovisning sker 
31 augusti 2023. Efter sommaren 2022 ska huvuddragen i luftrumsförslagen vara framme. 
Därefter ska en analys av konsekvenserna för olika intressenter genomföras. LFV har 
sammanställt en kartläggning av intressenter, i nuläget drygt 50. Samverkan sker också med 
LFV:s luftrumsprojekt Swea, en modernisering av luftrummet till och från Stockholms-
området samt projekt SOLO som drivs av Sjöfartsverket.  

2.1.3 Flygets klimatutmaning – biobränsle och eldrift 
2.1.3.1 Biojet för flyget (SOU 2019:11) 
1 mars 2019 presenterades ”Biojet för flyget-utredning om styrmedel för att främja 
användning av biobränsle för flyget”. I uppdraget ingick att analysera hur användningen av 
biodrivmedel kan främjas, föreslå styrmedel och belysa vilka styrmedel som bäst kan främja 
en långsiktig och storskalig produktion av biodrivmedel för flyg. En bedömning av vilken 
inblandning av biodrivmedel som på kort och lång sikt är rimlig att uppnå skulle göras. 
Slutsatsen som dras i utredningen är att det krävs styrmedel för att nå tillräckligt hög 
inblandningsgrad av biobränslen. Ett antal ändringar i lagen (2017:1201) om reduktion av 
växtgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen föreslogs. 
Ändringar genomfördes genom lag (2021:747). Kostnaden för biojet är mycket högre än för 
konventionellt jetbränsle, varför efterfrågan är låg. 

2.1.3.2 Flygbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft 
Föreningen Svenskt Flyg publicerade 25 april 2018 branschens färdplan för fossilfri 
konkurrenskraft. Den lämnades samma dag över till regeringen. Arbetet har utgått från 
regeringens mål om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är 
en av flera färdplaner som har tagits fram inom regeringsinitiativet ”Ett fossilfritt Sverige”. 
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Med rätt åtgärder kan det svenska inrikesflyget enligt flygbranschens bedömning bli 
fossilfritt år 2030 och utrikesflyget till år 2045. Tekniken finns att framställa fossilfritt 
flygbränsle som går att använda direkt i dagens flygmotorer utan att det behövs några 
tekniska justeringar.  

2.1.3.3 Utveckling mot elflyg 
Ett svenskt projekt, Vinnovafinansierat, arbetade för elektrisk lufttransport, Elise – elektrisk 
lufttransport i Sverige åren 2018-2019. Det övergripande målet med projektet har varit att 
skapa en elektrisk flygindustri och flyginfrastruktur i Sverige. Det finns många utmaningar 
för storskalig drift av elektriskt drivna flygplan, inte minst batteriprestanda och 
energiförsörjning. Projektet är nu inne i steg 2, åren 2020-2022. Syftet är att samordna 
utvecklingen och användandet av elektriska flygplan i Sverige. Ett konsortium har bildats för 
att driva projektet. Målet är att bygga upp en svensk elflygsindustri med plan i trafik år 
2025. En forskningsstruktur ska också byggas upp. 

Swedavia har som strategi att vid sina flygplatser kunna hantera elflygplan när dessa är 
certifierade för kommersiell trafik.  

Myndigheten Trafikanalys presenterade ett regeringsuppdrag i oktober 2020, ett nytt 
kunskapsunderlag avseende elflygplan. Utredningen konstaterar att kommersiell 
passagerartrafik med elflyg inledningsvis kommer att ske med små plan. Två procent av 
flygningarna i Sverige idag utgörs av flygplan med 19 säten eller färre och mätt i andel 
passagerare blir andelen ännu lägre. Trafikanalys presenterade fyra scenarier för elflygets 
utveckling på kort sikt. Scenarierna baseras på antagandet att flygplanen har en kommersiell 
räckvidd på högst 40 mil och högst kan ta 19 passagerare. 

2.1.4  Flygutredning Dala Airport 
Falun Borlänge-regionen AB presenterade 22 september 2021 rapporten ”Flygutredningen 
Dala Airport” (https://fbregionen.se/rapport-flygutredning-dala-airport/). Den består 
en huvudrapport och 4 delrapporter. Delrapport 1 behandlar näringslivets och 
civilsamhällets behov, nummer 2 ny teknik och nya drivmedel, nummer 3 regionala och 
nationella förutsättningar för flygtrafiken och delrapport 4 ekonomiska förutsättningar för 
flygplatsen. I huvudrapporten presenteras tre alternativa vägval, A Fortsatt drift – med 
passagerarflyg, B Fortsatt drift – endast samhällsviktig verksamhet och C Nedläggning av 
flygplatsen. Beslutat vägval alternativ A. Fakta från rapporterna finns i delar redovisade i 
kapitel 3.  

2.1.5 Regeringens flygutredningar 2022  
Regeringen beslöt 15 februari 2022 att utreda och ta fram en plan för hur Arlanda behöver 
utvecklas för att Bromma flygplats på sikt ska kunna avvecklas. Uppdraget redovisades 17 
juni 2022. År 2030 föreslås Bromma bli en fossilfri flygplats med stängning fem år senare. 
Arlanda måste utvecklas och förbereda sig för en ökad kapacitet bl.a. genom en förstärkning 
av rullbane- och taxibanesystemet samt öka antalet uppställningsplatser. Alla ledtider måste 
kortas ner. Det kollektiva resandet till och från Arlanda måste öka. För detta krävs ett lägre 
biljettpris på Arlanda Express. Förhandlingar med ägaren krävs för att åstadkomma detta. 

Peter Norman har 31 maj 2022 fått ytterligare ett uppdrag. Uppdraget avser att se över den 
svenska flygplatsstrukturen, det nationella basutbudet samt de statliga finansiella stöden till 
icke-statliga flygplatser. Erfarenheter som har gjorts under pandemin ska tas tillvara. 
Utredningen ska redovisas senast 15 december 2022.  

https://fbregionen.se/rapport-flygutredning-dala-airport/
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2.2 Flygets övergripande utveckling 
2.2.1 Internationellt 
Den internationella trafikutvecklingen har under det senaste seklet uppvisat den lägsta 
nivån sedan 1945. Pandemins effekter har medfört en passagerarnedgång på 60 % jämfört 
med 2019 års nivå. Aldrig tidigare sedan 1945 har flygtrafiken minskat i den omfattning som 
skedde 2020. Före pandemin låg trafikutvecklingens ökning på mellan 4 och 9 % årligen. En 
stor del av denna härrör från lågkostnadssegmentet (LCC) som har ökat lavinartat främst i 
Nordamerika, Europa och Asien. Detta är sammankopplat med open-skiesavtalen och en 
mer avreglerad marknad. Som figuren nedan visar nedan, har pandemin inneburit en 
nästintill en kollaps för flygtrafiken globalt och påverkan på luftfarten saknar historiskt 
motstycke. Under 2020 minskade trafiken med 60 % jämfört med 2019 och under 2021 
skedde en ökning med 27,8 % med jämfört med 2019 är nedgången 50 %.  

 

Figur 2. Den internationella passagerarutvecklingen 1945-2021. Källa ICAO.  

2.2.2 Det nationella flygplatssystemet 
Regeringen beslutade 2009 att staten ska tillhandahålla ett nationellt basutbud bestående av 
10 flygplatser. Syftet med att fastställa flygplatser i ett basutbud är att säkerställa ett 
effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem som garanterar en grundläggande 
interregional tillgänglighet i hela landet. Staten har ett ansvar för att det ska finnas bra 
flygtäckning över hela landet. Utöver flygplatserna i basutbudet har Trafikverket pekat ut 
ytterligare ett antal som riksintresse för kommunikationer. Av flygplatserna i basutbudet är 
Luleå och Ronneby även riksintressen för totalförsvarets militära del.  

Det svenska flygplatssystemet är uppbyggt kring nav- och ekerprincipen, där Stockholms-
flygplatserna Arlanda och Bromma utgör nav. Den absoluta majoriteten av all inrikes 
flygtrafik i landet går till eller från antingen Arlanda eller Bromma.  

 
Karta 1 Flygplatser av riksintresse i Mellansverige.  
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År 2019 var antal passagerare inrikes 8,2 miljoner. Trafikverkets prognos från 2022 för 
inrikesflyg för hela landet till år 2040 är 5,8 miljoner. En stor minskning förutspås alltså.  

 
Figur 3. Utfall samt Trafikverkets prognos för antalet resenärer inrikes i landet fram till 2040. 

För utrikesflyget har utvecklingen varit helt annorlunda än för inrikesflyget. Trafikverkets 
prognos redovisar uppgifter om att utrikesflyget hade en passagerarnivå 2015 motsvarande 
300 procent av 1990 års nivå. Bakgrunden är liten konkurrens från andra trafikslag, ökad 
folkmängd samt en ökad köpkraft hos hushållen. 
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Figur 4. Utfall samt Trafikverkets prognos för antalen resenärer utrikes i landet. 

Transportstyrelsens senaste prognos publicerades i september 2022 och gäller för åren 
2022-2028. Den avser antal resenärer. Tre scenarier redovisas. I medelscenariot bedöms 
antalet inrikes resenärer bli 5,23 miljoner år 2028 och 16,88 miljoner utrikes. Totalt innebär 
det 22,11 miljoner vilket är 99 % av 2019 års nivå. 
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3. Värdebeskrivning 
3.1 Flygplatsens historik 
Militär verksamhet har bedrivits i området sedan 1700-talet och fram till 1908 då 
Dalregementet flyttade till Falun. En mindre gräsbana etablerades redan 1913. Fältet fick 
status som militärt mellanlandningsfält efter Flygvapnets bildande. Nuvarande rullbana 
anlades av dåvarande Krigsmakten, var klar 1940 och var ett krigsflygfält fram till 1961. 
Därefter blev den ett övningsflygfält vilket möjliggjorde civil luftfart.  

Reguljär flygtrafik inleddes år 1962 då Linjeflyg mellanlandade på sträckan mellan 
Östersund och Bromma. Under åren som gått har först Bromma och sedan Arlanda varit 
huvudlinjen från flygplatsen men även linjer till Göteborg, Malmö och Köpenhamn har 
under många år trafikerats reguljärt av olika flygbolag som Linjeflyg, SAS, Skyways, Svenska 
Direktflyg m.fl. Arlanda har blivit mer lättillgänglig på senare år i och med bättre vägar och 
tåg som ansluter direkt till Arlanda flygplats. Därför är det troligt att längre flygsträckor som 
exempelvis Göteborg, Köpenhamn/Malmö eller annan internationellt nav som exempelvis 
Helsingfors, Oslo, Frankfurt eller Amsterdam blir mer aktuella i framtiden. Chartertrafik till 
klassiska sol- och badresemål bedrivs under normala omständigheter med 50–70 avgångar 
per år året runt.  

Flygplatsområdet såldes av staten till Borlänge kommun år 2004.  

Flygplatsen drivs av AB Dalaflyget vilket är ett samägt bolag mellan Region Dalarna, 32 % 
samt kommunerna Borlänge, 34 %, Falun 11 % och Mora med 23 % ägarandel. Flygplatsen 
ägs av Dala Airport AB. Detta bolag är en del av Dalaflyget som består av två flygplatser, 
Mora-Siljan flygplats i Mora och Borlänge flygplats. Dalaflyget ska verka för flygets 
utveckling och därigenom främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i Dalarna. 
Bolaget ska för detta ändamål och med iakttagande av EU:s statsstödsregler:  

1. Utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse genom att ta emot alla aktörer som vill 
starta och landa till rådande kommersiella villkor under publicerade öppethållandetider  

2. Bedriva icke subventionerad, annan ekonomisk verksamhet som har ett naturligt 
samband med drift av flygplats såsom exempelvis parkering, café- eller 
restaurangverksamhet  

3. Bedriva icke ekonomisk verksamhet såsom exempelvis flygkontrolltjänst, brand- och 
räddningstjänst, säkerhetskontroll och skydd för civil luftfart samt tillhandahålla faciliteter 
som gör det möjligt för polis och tull att genomföra sin verksamhet vid flygplatserna  

3.2 Flygplatsens betydelse utifrån systemet/nationellt perspektiv 
Borlänge flygplats ligger relativt långt från andra flygplatser. Längre söderut ligger 
flygplatser tätare. Närmaste flygplatser av riksintresse är Sundsvall-Timrå, Örebro och 
Karlstad flygplatser. Flygplatsen är belägen centralt i Dalarnas län. Historiskt har 
flygplatsen haft reguljära linjer till Stockholm. Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Oslo. Nu 
fungerar Borlänge som ett transportnav för alla trafikslag i regionen. Dalarna är landets 
fjärde största export- och turistlän.  

Flygplatsen är certifierad enligt kategori 4 C. Den dominerande flygtrafiken är chartertrafik 
via TUI och Ving med 1-2 avgångar per vecka.  

Samhällsviktig verksamhet är beroende av flygplatsen, genom Försvarsmakten, sjukvården, 
polisen, brandförsvar, SGU och Lantmäteriet. Flygplatsen är också en alternativ flygplats till 
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Arlanda, enligt beslut av Trafikverket. Denna verksamhet täcker dock inte flygplatsens 
kostnader enligt Falun Borlängeregionen AB:s flygutredning. Det är chartertrafiken som ger 
intäkter.  

Kommunikationerna till Arlanda har förbättrats framför allt sedan Arlandabanan byggdes. 
SJ inledde trafik på banan 2001. Från Borlänge är restiden med tåg strax under 2 timmar till 
Arlanda. En bilresa tar ca 2,5 timmar. Avseende Dalabanan finns en upprustning inplanerad 
av Trafikverket vilket kommer att bidra till ytterligare kortare restider till Arlanda.  

Linjefart på Borlänge flygplats har inte bedrivits sedan 2018 då flygbolaget AIS lade ner 
linjerna Borlänge-Göteborg och Borlänge-Malmö. Trafikverkets bedömning är att 
förutsättningarna för etablering av linjefart kan återuppstå, dels som ett resultat av 
exempelvis Northvolts etablering i Borlänge, dels genom utvecklingen av elflygplan och 
införandet av fossilfritt flygbränsle.  

3.3 Flygplatsen i geografin 
3.3.1 Flygplatsområdet 
Flygplatsområdet består av fastigheterna Sör Romme 40:6 samt Norr Romme 16:4, ägda av 
Dala Airport AB. Fastigheten Sör Romme 1:12 norr om terminalområdet ägs av kommunen 
liksom tre skolfastigheter i norra delen av markanspråksområdet ägs, Hesse 4:32, 29:2 samt 
19:4. Svart linje på nedanstående karta avser riksintressets gällande markanspråk. Se mer i 
om detta i kap.4. 

  
Karta 2. Översikt markägande. Skrafferat område är flygplatsfastigheterna Sör Romme 40:6 och Norr 
Romme 16:4. Fastigheter markerade med rosa ägs av Borlänge kommun.  

Fastigheten Sör Romme 40:7 ligger nära terminalbyggnaden på norra sidan och ägs av 
Gosab AB där byggnaden hyrs av ett helikopterföretag. Sör Romme 40:8, sydost om 
terminalbyggnaden, ägs av Fastighetsaktiebolaget Hushagen. Byggnaden på denna fastighet 
uppfördes som hangar åt dåvarande Linjeflyg. 

Flera f.d. vägar skär igenom flygplatsfastigheterna, genom samfälligheterna Sör Romme S:7, 
på nedanstående karta och Svärdsjö S:1 i den södra delen. Dessa gamla vägar används inte. 
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Karta 3. Fastigheter i den norra delen, Sör Romme 40:7, 40:8 samt samfälligheten Sör Romme S:7. 

 
Karta 4. Samfälligheten Svärdsjö S:1, skär igenom huvudfastighetens två delar (skrafferade) i två 
stråk, rödmarkerat. Svart linje är riksintressets markanspråk.  

I övriga delar av riksintressets markanspråk finns ett flertal fastigheter/skiften som är 
privatägda.  

Delar av markanspråksområdet är detaljplanelagt. En detaljplan som rör flygplatsen är 310, 
ny infart till Dala Airport, laga kraft 1991. Den omfattar även arbetsplatsområden. Det gamla 
Rommehedslägret är ett byggnadsminne och detaljplanelagt för kulturändamål m.m., 
detaljplan 519. Detaljplan 08 är en byggnadsplan från 1961 där idrottsplatsen och delar av 
Tunets skola ingår samt ett antal bostadshus. Detaljplan 609 är en mindre ändring av 
fastighetsindelningen på fastigheten Norr Romme 13:14 inom Rommehedslägret.  

Vid Långsjön finns två detaljplaner. Nr 03 ligger i stort sett helt inom markanspråket. Den 
är från 1957 har bestämmelsen friluftsändamål i den norra delen, i övrigt bostadsändamål. 
Ett vägområde över rullbanan ingår i planområdet. Nr 032, från 1987 och söder om nr 03, 
ligger till ca hälften inom markanspråksområdet och är till huvuddelen för bostadsändamål.  
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Karta 5. Gällande detaljplaner inom riksintressets markanspråk. Detaljplanegränser är rödmarkerade. 
Svart linje är riksintresset markanspråk.  

3.3.2 Terminalområdet 
Inom terminalområdet finns terminalbyggnad med flygledartorn, uppställningsplatser för 
flygplan, kontorslokaler, ramp för räddningstjänsten, hangarer, tankanläggning, 
flygplatsens verkstad m.m.  

Terminalbyggnaden inrymmer ankomst-/avgångshall, säkerhets- och passkontroll, 
bagagehantering, kontorslokaler, konferenslokal samt en restaurang.  

 
Ortofoto 1. Terminalområdet. Byggnaden i norr hyrs av ett helikopterföretag. 
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Foto 1. Terminalbyggnaden med flygledartorn sett från stationsplattan. 

Sydväst om terminalbyggnaden finns flygplatsens fält-, ramp- och brandtjänst. 

 
Foto 2. Byggnaden sydväst om terminalbyggnaden för brandtjänst, flygplatsens räddningsfordon m.m. 

Sydväst om ramp- och brandbyggnaden finns en verkstads- och hangarbyggnad. Den lägre 
delen hyrs av polismyndigheten och i den högre finns flygplatsens verkstad/garage.  

 
Foto 3. Hangar och verkstadsbyggnad.  
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Linjeflygs f.d. hangar ligger på egen fastighet sydväst om hangar- och verkstadsbyggnaden. 
Den kan storleksmässigt inrymma en Boeing B737, men hyrs av en flygskola m.m. 

  
Foto 4. Hangar på fastigheten Sör Romme 40:8, uppförd för dåvarande Linjeflyg. 

Det finns också en nyuppförd tälthangar som hyrs ut till extern hyresgäst.  

3.3.3 Bansystemet 
Rullbanan är 2313 meter lång och 45 meter bred. Mitt på banan finns flygplatsens 
referenspunkt, ARP (602520N/0153054E). Bana 14 går mot sydost och bana 32 mot 
nordväst.  

Taxibana A, mot terminalområdet, är 23 meter bred. Taxibana B i norr, är 10 meter bred och 
ansluter till flygklubbens hangarer och lokaler. 

Den gamla militära taxibanan parallellt med rullbanan används nu som fordonsväg där bl.a. 
polisen hyr in sig och använder den vid fordonskörningsutbildning. Militära 
klargörningsplatser och anslutningsvägar har sparats efter nedläggningen av den militära 
Bas-90 systemet. Dessa kan om behov uppstår återaktiveras till en relativt liten kostnad. 

Det finns också en gräsbana med kod 1A, banor 12/30. Den är 720 meter lång och 40 meter 
bred.  

Flygplatsen är EU-certifierad enligt flygplatskod 4C, vilket innebär att flygplan med bl,a. ett 
vingspann upp till 36 m kan landa och starta från flygplatsen utan ytterligare godkännanden 
eller åtgärder. Det gäller exempelvis Boeing 737 och Airbus 320/321. För enstaka rörelser 
med större flygplan, med en vingbredd större än 36 m, har flygplatsen möjlighet att söka 
dispens hos Transportstyrelsen. I anslutning till bansystemet finns även SGU:s 
kalibreringsplattor. 
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Ortofoto 2. Rullbanan med bana 32 och 14 samt taxibanor. 

3.3.4 Uppställningsplatser 
Nedanstående karta kommer från LFV AIP. Grå yta redovisar körvägar och uppställnings-
platser för flygplan. Stationsplattan har ett antal uppställningsplatser för både små och 
större flygplansmodeller. Uppställningsplats 2 har utrustats med en avlutad platta för 
avisning där förbrukad avisningsvätska omhändertas i separat uppsamlingstank. 

Uppställningsplatser 4, 5, 6 är avsedda för laddning av elflygplan. Varje stolpe har typ 2 
anslutning samt uttag för 220/380V. 

 
Karta 6, från LFV AIP. Grå yta är köryta och uppställningsplatser för flygplan. 

3.3.5 Parkeringsplatser 
På flygplatsen är parkering kostnadsfri och parkeringsplatserna ligger i direkt anslutning till 
terminalbyggnaden. Det finns totalt 300 platser varav 100 är inhägnade. I närheten av 
huvudentrén till terminalbyggnaden finns parkeringsplatser för rörelsehindrade. 
Laddningsmöjlighet för elfordon finns.  
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3.3.6 Anslutande infrastruktur och kommunikationer 
3.3.6.1 Järnvägar och vägar 
Vägar av betydelse till/från flygplatsen är framför allt riksväg 70 från Avesta/Krylbo, E16 
mellan Falun och Borlänge samt riksväg 50. Utpekade som riksintresse för 
kommunikationer är de två förstnämnda. Från väg 70 och trafikplats Rommeholen, nås 
flygplatsen via väg 666.  

 
Karta 7. Anslutande väg 666 till flygplatsen. 

Vad gäller järnvägar är Bergslagsbanan, Frövi-Borlänge-Falun-Gävle och Dalabanan, 
Uppsala-Borlänge-Mora, de viktigaste. För Dalabanan finns ett planerat riksintresse för en 
utbyggnad med fler spår från Borlänge och mot sydväst. Ett planerat riksintresse finns för 
Bergslagsbanan mellan Borlänge och Falun, med en rakare och genare dragning än längs 
sjön Runn. En järnvägsutredning för sträckan. ”Bergslagsbanan, delen Falun-Borlänge”, 
togs fram 2007. Det var redan då kapacitetsbrist på sträcken som är enkelspårig. Fyra 
alternativ till dragning togs fram varav det förordande är ett planerat riksintresse. 

 
Karta 8. Översikt anslutande vägar, blå linjer, samt järnvägar, befintliga, svart linje och planerade, röd- 
och lilamarkerade. Samtliga är riksintressen för kommunikationer liksom järnvägsstationerna i 
Borlänge och Falun (ljusgrön kvadrat) och även bangården i Borlänge (röd cirkel).  
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3.3.6.2 Resmönster 
Förutom att ta sig till flygplatsen med bil, finns en reguljär busslinje, nr 1, som går från 
Harstigen i Övre Tjärna till flygplatsen med 27 hållplatser däremellan. Huvuddelen av dagen 
går bussen var 20:e minut. Den passerar Borlänge centrum och nära järnvägsstationen.   

3.4 Flygplatsens utveckling 
3.4.1 Trafikutveckling – utfall 
Nedanstående figur visar passagerarutvecklingen från 1970 till 2021. Kulmen kom kring 
1990 med ca 210 000 passagerare. Då var inrikestrafiken helt dominerande. Denna trend 
vände kring 2012. Sedan dess dominerar utrikesdestinationer.  

Genombrottet för trafiken skedde när inrikesflyget flyttades från Bromma till Arlanda 1982. 
Då inledde Linjeflyg entimmestrafik till Arlanda. Trafiken på Arlanda upphörde 2005. Vid 
sidan av Arlandaflygtrafiken förekom trafik till Göteborg och Malmö, dessa linjer upphörde 
2018. SAS bedrev trafik på Kastrup åren 1996 till 2000. Sedan 2006 är chartertrafiken 
dominerande. Den förändras över tid men vår och höst är destinationerna vid Medelhavet 
och vintertid Kanarieöarna.  

 
Figur 5. Passagerarutveckling år 1970-2021. 

Pandemin har fått konsekvenser för flygtrafiken som 2021 resulterade i en minskning av 
antal passagerare i landet om nästan 80 % jämfört med 2019 enligt Transportstyrelsen.   

Antal passagerare år 2019 för Borlänge uppgick till 21 377 varav inrikes endast 504. 
Motsvarande siffror för år 2021 var 1372, varav inrikes 616.  

År 2021 var totalt antal flygrörelser 4494 att jämföra med drygt 5110 år 2019. I dessa siffror 
ingår dock taxiflyg, privatflyg och skolflyg som inte anses ingå som en del i riksintresset. 
Antal flygrörelser för linjefart, charterflyg, Aerial work (specialiserad flygverksamhet (SPO) 
och militärflyg var år 2019 972 och för år 2021 392 flygrörelser. 
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Figur 6. Utfall antal flygrörelser åren 1970-2021.  

3.4.2 Trafikutveckling – prognoser 
För flygbullerberäkningar krävs att det tas fram en prognos för antal flygrörelser. 
Transportstyrelsen tar fram kortsiktiga scenarier för landet avseende antal passagerare, inte 
flygrörelser. Totalt i landet beräknas i prognosen från september 2022 för året 2028 i 
medelscenariot till ca 5,2 miljoner passagerare inrikes och 16,9 miljoner utrikes vilket är 75 
% jämfört med år 2019 för inrikes och 109 % för utrikes resor. T0talt jämfört med 2019 
bedöms antal resenärer 2028 vara tillbaka till 99 % jämfört med 2019.  

Trafikverket tar fram prognoser för trafikutvecklingen i Sverige och enskilda flygplatser. En 
basprognos omfattande både person- och godstrafik och antal flygrörelser tas fram. Dessa 
utgår från externa förutsättningar såsom befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling 
vilka baseras på underlag från bland andra Statistiska Centralbyrån, Konjunkturinstitutet 
och EU.  

Specifikt för Borlänge flygplats har det inte tagits fram en prognos av Trafikverket, men 
däremot en bedömning. Bedömningen är att år 2040, kommer flygplatsen att ha 4200 
flygrörelser med linjeflyg, charterflyg samt samhällsviktig flygverksamhet. I denna kategori 
ingår specialiserad flygverksamhet som sjukvårdstransporter, brandbevakning/-
bekämpning, inspektioner och inventeringar.   
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4. Riksintressets markanspråk 
4.1 Bananvändning och framtida behov 
Trafikverkets bedömning, som sammanfaller med kommunens, är att det inte finns ett 
behov av att förändra bananvändningen eller att förlänga rullbanan inom överskådligt tid. 
Det markanspråk som hittills har redovisats för flygplatsen kommer att gälla även 
fortsättningsvis.  

4.2 Avgränsning av riksintressets markanspråk 
Markanspråket för en flygplats enligt gällande schablon, utgörs av ett område som sträcker 
sig 500 meter i vardera riktningen från en rullbanans centrumlinje samt 1 500 meter i 
längdled i vardera riktningen, räknat från rullbanans ändar. Utbredningen relaterar till den 
faktiska utbredningen av rullbanor, i vissa fall med en utökning för att möjliggöra framtida 
utbyggnad om behov bedöms finnas. I markanspråket för Borlänge ingår rullbanan med 
tillhörande anläggningar. Inom detta område ska endast luftfartsanknuten verksamhet 
prioriteras. Denna avgränsning av markanspråket är sedan tidigare fastställt. 

 
Karta 9. Gräns för riksintressets markanspråk, svart linje.  

4.3 Ej luftfartsanknuten markanvändning inom flygplatsområdet  
Om det inom riksintresseområdet planeras för kommersiell verksamhet måste sådan 
markanvändning vägas mot behovet av mark för eventuell utbyggnad av flygplatsen eller 
dess infrastruktur.  

I vissa fall kan kommersiell, icke luftfartsanknuten verksamhet vara en förutsättning för 
finansiering av flygplatsverksamheten. Om detta blir aktuellt, bör en riskanalys tas fram. Vid 
avvägning om en yta ska reserveras för luftfartsändamål eller användas kommersiellt, måste 
luftfartsändamål prioriteras. 
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5. Riksintressets påverkansområden 
5.1 Innebörd av påverkansområde 
Ett påverkansområde är ett område utanför ett riksintresses markanspråk, där åtgärder 
såsom tillkommande bebyggelse kan komma att påtagligt försvåra flygplatsens funktion. 
Åtgärder inom påverkansområdet kan medföra påtagligt försvårande av utnyttjandet av 
anläggningen genom att exempelvis restriktioner införs på den luftfartsverksamhet som 
bedrivs eller är planerad. Ytterligare exempel som kan medföra påtagligt försvårande av 
utnyttjandet av anläggningen, förutom uppförande av störningskänslig bebyggelse, är om 
höga objekt eller byggnader uppförs som kan genomtränga den hinderbegränsande ytan 
eller påverka flygteknisk information negativt.  

Riksintresseanspråket för luftfart består dels av riksintressets markanspråk, dels av 
påverkansområden. De senare omfattar exempelvis buller- och hinderytor. Inom områdena 
finns CNS-utrustningar (Communication, Navigation, Surveillance) såsom radioutrustning, 
navigationshjälpmedel och radarutrustning/övervakning som är av betydelse för 
flygplatsens funktion. Vissa CNS-utrustningar som är bundna till en viss geografisk plats 
utanför flygplatsområdet och inte kan flyttas utan större kostnader, eller ger påtagliga 
negativa effekter i övrigt, omfattas av riksintresset. Följande kan generellt riskera att 
medföra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekade flygplatser:  

 Uppförande av störningskänslig bebyggelse, exempelvis bostäder, inom 
påverkansområde för buller.  

 Uppförande av verksamhet eller bostäder inom flygplatsens markanspråk, risk för 
”tredje man”.  

 Uppförande av anläggningar som kan generera elektromagnetiska störningar (EMC) och 
riskerar att störa radiokommunikation mellan flygplan och ATS och/eller mellan 
flygplan och markbunden navigerings-/landningsutrustning. 

 Uppförande av hinder som byggnader, master etc. som riskerar att tränga igenom 
flygplatsens nuvarande och framtida hinderytor och därmed menligt påverka 
flygplatsens operativa verksamhet.  

Införandet av begränsningar så som områdesskydd som försvårar möjligheterna till 
nyttjande av riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i tillståndspliktig 
verksamhet, uppförandet av anläggningar mm och som i framtiden kan begränsa 
flygplatsens utveckling. Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos 
riksintresseutpekade flygplatser: 

5.2 Påverkansområde flygbuller 
5.2.1 Riktvärden för flygbuller 
I förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 2§ första stycket, 
definieras buller från flygplatser som ”buller vid start och landning upp till en höjd som 
bidrar till ljudnivån på marken samt rullbanefas i samband med start och landning”. 
Riktvärdena som anges avser utomhusvärden vid bostäder och avser väg-, spår- och 
flygtrafik.  

Bestämmelserna ska användas som vägledning vid planläggning och i ärenden om bygglov 
och förhandsbesked samt vid prövning av tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken och 
bestämmelser meddelade med stöd av den.  
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Enligt 6§ får buller från flygplatser inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Av 7§ framgår att om ett överskridande av 
maxbullernivåerna som anges i 6§ ändå sker, bör nivån inte överskridas mer än: 

1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och 
2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00. 

Riktvärdena ska användas vid planläggning och i ärenden om bygglov utanför detaljplan och 
förhandsbesked samt i ärenden om prövning av flygplatser.  

5.2.2 Särskilda krav i gällande miljötillstånd 
Flygplatsen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Verksamheten bedrivs med stöd av 
tillstånd som meddelats genom en dom från koncessionsnämnden 1991-02-04 enligt den 
dåvarande miljöskyddslagen. Tillståndet gäller bara den civila trafiken. Från 1996 tillåts 
10 240 flygrörelser/år, varav 10 000 i reguljär trafik samt 240 i annat än reguljär trafik. 
Dessutom tillåts 18 000 flygrörelser med lätta luftfartyg. Enligt villkor 3 ska jetflygplan vid 
start använda bana 14 och vid landning bana 32 om inte trafik- eller säkerhetsskäl utgör 
hinder mot det. Enligt villkor 4 ska tunga jetflygplan vid start på bana 14 svänga vänster 
tidigast efter 9 nautiska mil. Vid start på bana 32 ska direkt vänstersväng tillämpas. Detta 
kan frångås om det är nödvändigt av trafik- eller säkerhetsskäl. Tillsynsmyndighet för 
Borlänge flygplats är Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

5.2.3 Påverkansområde flygbuller – utfall och beräkningar 
Påverkansområdet för flygbuller orsakas främst av aerodynamiskt buller och motorbuller. 
Det aerodynamiska bullret beror på att flygplanskroppen orsakar turbulens som kan ge 
upphov till störande ljud, främst vid inflygning och landning då flyghöjden är låg. 
Ljudnivåer anges i dBA, decibel vägt med ett A-filter som tar hänsyn till människans 
perception. Ljudnivåerna tas fram genom teoretiska beräkningar. Motorbullret från 
jetflygplan kommer främst från själva jetstrålen. Turbopropplanens dominerande 
bullerkälla är själva propellern. Helikoptrar har liknande bulleregenskaper som 
propellerflygplan.  

Flygbuller beskrivs vanligen på två sätt, dels som flygbullernivå, FBN, dels som maximal 
ljudnivå, LAmax. Flygbullernivå är en ekvivalentnivå, ett slags medelvärde. Det motsvarar 
den ljudnivå som skulle ha uppstått om allt flygbuller under hela dygnet skulle haft en 
konstant ljudnivå. Ekvivalentnivån viktas också så att en bullerhändelse under kvällen (18-
22) får ett tillägg på 5 dB(A) och en bullerhändelse under natten (22-06) får ett tillägg på 10 
dB(A). Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån vid en enskild flygpassage under en viss 
tidsperiod som uppkommer vid respektive överflygning. För att vara användbart bör måttet 
också kopplas till antal händelser.  

Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Försvarsmakten har kommit överens om att en 
specifik metod ska användas för flygbullerberäkningar i Sverige. Metoden beskrivs i det 
kvalitetssäkringsdokument som är upprättat av myndigheterna:   
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Buller/Berakning-och-matning-
av-flygbuller/ 

Metoden utgår från det internationellt framtagna metoddokumentet ECAC Dokument 29 
och kvalitetssäkringsdokumentet från bilagan 3rd Edition. Beräkningarna i denna 
precisering baseras på denna version.  

Flygbullerberäkningarna har gjorts med det datoriserade beräkningsprogrammet INM 7.0 d.  

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Buller/Berakning-och-matning-av-flygbuller/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Buller/Berakning-och-matning-av-flygbuller/
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5.2.4 Påverkansområde flygbuller för prognos 4200 flygrörelser 
I denna riksintresseprecisering har flygbullerberäkningarna utgått från Trafikverkets 
bedömning av antal flygrörelser för år 2040, 4200 rörelser.  

Bullerkurvor som beskriver påverkan omkring flygplatser förändras över tid och är inte 
statiska. Nya bullerkurvor kan exempelvis tas fram i tillståndsprövningar där flygplatsen 
sökt tillstånd för en förändrad trafik eller i samband med Trafikverkets riksintresse-
preciseringar.  

Även förändringar i den beräkningsmetod som enligt myndigheterna ska tillämpas i Sverige, 
kan resultera i bullerkurvor med nytt utseende. Detta är också en anledning till varför 
Trafikverket har som ambition att med jämna mellanrum se över riksintressepreciseringar 
avseende de flygplatser som är riksintresse för luftfarten.  

Beräkningsnoggrannheten vid FBN-beräkningar är +/-3 dB. Osäkerheten rör antaganden 
om bananvändning och val av beräkningsbara flygplanstyper. Dessutom utgår beräknings-
modellen för flygbuller från standardiserade data för stigprofiler, motorpådrag, spridning i 
sidled samt atmosfäriska förhållanden som alla är parametrar som varierar över tid.  

Flygbullerberäkningarna har baserats på nedanstående fördelning av rörelserna på kategori 
och flygplanstyper. Vad gäller ambulansflygplanet Pilatus PC-24 ersätts den i beräkningarna 
av Cessna 525 C som har liknande bullervärden.  

Avseende samhällsviktigt flyg ingår förutom sjukvårdstransporter exempelvis tjänster som 
brandbevakning, brandbekämpning, inspektioner och inventeringar.  

Typ av flygtrafik Typ av flygplan Antal rörelser 

Reguljär flygtrafik ATR-72-600 

 

2500 

Charterflyg A320 NEO 

 

200 

Samhällsviktigt flyg Pilatus PC-24 (Cessna 525C) /EC 130 

 

Ambulans 500 
Helikopter 1000 

Figur 7. Fördelningen av 4200 flygrörelser på kategori och flygplanstyper i bullerberäkningarna. 

För flygbullerberäkningarna är det också av vikt att göra en bedömning av antal rörelser på 
kvällar och nätter. Nedanstående uppskattning har utgått från förhållandena som rådde före 
pandemin. Nattetid uppgår bedömningen till tre stycken rörelser. 

Antal rörelser Dagtid 06-18 Kvällstid 18-22 Nattetid 22-06 

Reguljär flygtrafik 40 % 20 % 40 % 

Charter 100 %   

Samhällsviktigt flyg  50 % 50 % 

Figur 8. Fördelning av antal flygrörelser enligt Trafikverkets bedömning. 

Beräkningarna grundar sig på rullbana (14/32), se ortofoto 2, sid 21. Helikopterplattan 
ligger i anslutning till terminalbyggnaden.  De flygvägar som det har utgåtts ifrån är 
hämtade från Borlänge flygplats AIP. Flygvägar har alltid en spridning i sidled. 
Bullerbidraget bedöms inte påverka bullerkonturerna. Därför har det utgåtts från nominella 
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flygvägar vid beräkningarna. Helikoptrarnas flygväg till Falu lasarett har antagits följa den 
kortaste flygvägen. Fördelningen av flygrörelserna på bana 14 respektive 32 har antagits 
vara 10 respektive 90 %. Resultatet av beräkningarna framgår av nedanstående karta.  

 
Karta 10. Flygbullerkurvor för 4200 flygrörelser, blå linje gräns för FBN (flygbullernivå) 55 dBA, röd 
linje maxbuller 70 dBA, avser 3 rörelser nattetid (kl 22-06). 

5.3 Hinderbegränsande ytor 
Inom ICAO och EASA (European Union Aviation Safety Agency) pågår ett arbete med 
översyn av hinderbegränsande ytor enligt ICAO Annex 14 som anger standarder och 
rekommendationer för drift och utformning av flygplatser. Detta arbete har föranletts av 
teknikutvecklingen av flygplanens förmåga att navigera med högre precision vilket 
innebär att det krävs mindre hinderbegränsade ytor för att möjliggöra en säker flygning. De 
minskade ytorna kring flygplatserna kommer att möjliggöra en förtätad bebyggelse kring 
flygplatser och en tydligare bedömning av vilka hinderbegränsande ytor som är av betydelse 
kring en flygplats. Översynen kommer, enligt nuvarande tidplan, att börja tillämpas år 2026. 
Detta innebär att tillämpningen av nya hinderbegränsande ytor kommer att kunna hanteras 
i revideringen av denna riksintresseprecisering om 4-5 år.   

Det är respektive flygplats skyldighet att uppdatera sina instrumentinflygningsprocedurer 
vart 5:e år. Flygplatsen tar fram en tredimensionell modell kring hindersituationen kring 
flygplatsen, oftast med hjälp av en konsult.  

Nedanstående karta visar flygplatsens hinderbegränsande ytor enligt regelverket ICAO 
Annex 14 idag. Högsta höjd för objekt inom den horisontella ytan runt rullbanan är 198,612 
möh. I in- och utflygningsriktningarna är det ett lutande plan ner till rullbanan där gränsen 
är 150 möh. Ovalen är också ett lutande plan med 10 meter mellan strecken.  
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Karta 11. Den flyghinderbegränsande ytan för Borlänge flygplats.  

Flygplatsens hinderbegränsande ytor avser de hinderytor i flygplatsens omedelbara närhet 
som garanterar att flygplan kan stiga från och sjunka in till banan samt manövrera visuellt 
runt flygplatsen utan att komma för nära ett hinder. En grundregel är att de hinder-
begränsande ytorna inte får genomträngas. Om risk för genomträngning föreligger måste en 
flyghinderanalys beställas, se avsnitt 6.3.2. Om en genomträngning sker, måste 
flygplatshållaren hos Transportstyrelsen ansöka om ett undantag från regelverket och till 
ansökan bifoga en säkerhetsbevisning som visar att flygsäkerheten kan upprätthållas. Om 
undantaget inte medges, kan hindret antingen inte uppföras eller så måste flygplatsen 
uppgraderas till en högre referenskod med hinderytor som medger högre hinder. Detta kan i 
sin tur påverka procedurområdena.   

Vissa ytor kring en flygplats får aldrig genomträngas av hinder. Se EASA 139/2014, se 
exempelvis chapter H och J.    

5.4 Procedurområden 
Utöver de hinderbegränsande ytorna finns procedurområden vars utbredning är större än 
de hinderbegränsande ytorna. Procedurhinderytorna syftar till att säkerställa erforderlig 
hinderfrihet för alla flygoperativa procedurer som möjliggör in- och utflygning till och från 
flygplatsen. Dessa är också en del av riksintresset för luftfarten. 

Inom de delar av procedurområdena som överlappar de hinderbegränsande ytorna kan 
procedurhinderytornas höjdbegränsning vara lägre än de hinderbegränsande ytornas högsta 
höjd för objekt. Flyghinderanalys kan alltså behöva beställas trots att det inte föreligger 
någon risk för genomträngning av de hinderbegränsande ytorna. Se även avsnitt 6.3.3. 
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5.5 MSA-ytor 
De områden runt en flygplats som täcks av en MSA-yta, d.v.s. en yta där hinder kan påverka 
flygprocedurerna till och från flygplatsen, täcker en yta med en radie på 55 km med 
utgångspunkt i flygplatsens landningshjälpmedel eller flygplatsens referenspunkt, ARP. 
MSA-ytan betraktas inte som en del av riksintresset för luftfarten utan snarare som ett 
samrådsområde. MSA står för Minimum Sector Altitude.   

Om det planeras för ett nytt högt objekt inom MSA-ytor ska flygplatsägare och LFV ges 
möjlighet att yttra sig. Som högt objekt räknas 20 meter över markytan eller högre. En 
flyghinderanalys ska beställas hos LFV. Vid en sådan kontrolleras att planerade objekt inte 
påverkar en flygplats hinderbegränsande ytor, procedurhinderytor samt flygtekniska 
system. Det är lämpligt att i tidigt skede beställa en flyghinderanalys om ett högt objekt 
planeras. Se mer i avsnitt 6.3.  

 
Karta 12. Borlänge flygplats MSA-yta. 

5.6  System för kommunikation, navigering och övervakning 
Vid alla flygplatser finns flygteknisk utrustning som är av avgörande betydelse för 
flygplatsens funktion och en del av riksintresset. Systemen för Communication Navigation 
and Surveillance, CNS, måste således skyddas så att funktionen inte skadas.  

CNS-systemen består av kommunikationsutrustning, navigeringshjälpmedel och 
övervakningsutrustning och finns över hela landets yta. Den utgör den tekniska 
infrastrukturen som möjliggör flygtrafikledning, navigering och andra flygtrafiktjänster. 
Systemen kan grovt delas in i två användningsområden, dels ett som hanterar flygning i 
svenskt luftrum (en-route), dels ett som är nödvändig för driften av flygplatser. Det 
sistnämnda innefattar både in- och utflygning samt landning och markrörelser. För in- och 
utflygning är flygplatsens terminalområde (TMA) varför CNS-systemen för flygplatsen finns 
över ett relativt stort område. LFV och flygplatsägare är exempel på leverantörer av CNS-
tjänst.  

CNS-systemens funktion och därmed flygsäkerheten kan påverkas negativt av bl.a. höga 
byggnader, olämpliga konstruktionsmaterial och geometriska utformningar av dessa 
byggnader, vindkraftverk, starkströmsanläggningar, solcellsanläggningar, järnvägs-
anläggningar och elektromagnetiska störningar i allmänhet. Även trådlös kraftöverföring till 
elbilar eller dylikt kan orsaka störningar.  

Förutom CNS-systemen finns också vitala radiolänkar mellan olika platser för olika former 
av tal- och datakommunikation, exempelvis för överföring av radardata eller tal till och från 
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en radiostation. Dessa länkstråk måste också skyddas. Det innefattar skydd mot permanenta 
och tillfälliga etableringar i närheten av stråkens sträckning eftersom sådana kan innebära 
en total utsläckning av signalerna och därmed avbrott. Det är inte bara hinder i stråkets 
direkta siktlinje som är av betydelse, även strukturer vid sidan av eller under stråket kan ha 
en kraftig negativ inverkan. Både LFV, Swedavia och andra flygplatsägare är operatörer av 
radiolänkar. 

Av särskild vikt för både markbaserade CNS-anläggningar och för luftfartyg är frihet från 
skadlig (radio) störning. Spektrumskydd krävs. Samtliga CNS-analyser baseras på ICAO:s 
rekommendationer (BRA-Building Restriction Area, se ICAO EUR Doc 15) för respektive 
CNS-utrustning.  

Källa till sådan störning behöver inte befinna sig i CNS-anläggningens direkta närhet för att 
påverka tjänsten som sådan. Utöver CNS-anläggningar finns det ett antal radiotekniska 
system inom luftfarten som endast består av utrustning ombord på luftfartyg. Det är alltså 
var en störning uppträder som är avgörande, både geografiskt och spektrummässigt, inte var 
dess källa befinner sig. Så länge störningen når någon del av det totala radiotekniska 
systemet som luftfarten använder sig av (CNS-markanläggningar, dess luftburna brukare 
eller andra radiotekniska system ombord luftfartyget) kan negativ påverkan uppstå som 
därmed kan äventyra säkerheten och/eller flygtrafikens regularitet.  

Störningar, oavsett form eller magnitud, kommer inte att accepteras var de än uppträder 
inom det för luftfarten av staten allokerade spektrumutrymmet och oavsett inom vilket 
geografiskt område störningen uppträder. Detta innefattar även de delar av allokeringen 
som inte används på en viss plats vid ett visst tillfälle. Detsamma gäller spektrumutrymme 
allokerat av staten till annan tjänst än luftfarten som dock brukas av luftfarten.  

Alla ärenden avseende planerade objekt högre än 20 meter över marknivå eller vattenyta ska 
remitteras till LFV för en CNS-analys, i sin roll som sakägare och även i en del fall till 
flygplatser. I flygplatsens närhet inom en radie av 6 km från flygledartornet behöver 
samtliga byggnader, elektriska anläggningar, inklusive solenergianläggningar och 
radioanläggningar som planeras, analyseras på motsvarande sätt. CNS-analys innebär 
analys av objektet med avseende på internationella regelverk och operatörens interna 
föreskrifter för CNS-utrustning samt om objektet kan uppföras utan att CNS-utrustningar 
riskerar att påverkas negativt. Anläggningarna måste också kunna nås via fungerande 
vägsystem för att kunna underhållas.   

Då många av LFV:s anläggningar är placerade utanför flygplatsområdet och i många fall 
anses skyddsvärda och är skyddsobjekt, publiceras inte deras exakta position eller 
skyddsområde. Information om detta delges i respektive analys. 

Anläggningar inom flygplatsområdet, exempelvis de som är kopplade till start och landning, 
ägs normalt sett av respektive flygplats. Flygplatsen är således sakägare för dessa. Detta 
gäller Borlänge. LFV har dock en VOR/DME-anläggning inom flygplatsområdet. 

5.7 Påverkansområde olycksrisken för tredje man 
All transportverksamhet medför risker, både för trafikanter och för omgivningen. Vad gäller 
flygverksamhet regleras dessa transporter av omfattande säkerhetskrav som fastställs på 
internationell nivå. Detta innefattar bl.a. krav på hinderfrihet samt säkerhetskrav för 
flygplatsområdet. 

Flygtrafik räknas ofta som ett av de säkraste transportsätten. Flygplatser i västvärlden och i 
synnerhet de europeiska som ingår i EASA (European Aviation Safety Agency) är 
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underrepresenterade i olycksstatistiken (EASA Annual Safety Review 2013). Olyckor 
förekommer dock och när en sådan olycka inträffar kan också konsekvenserna bli 
förhållandevis omfattande. Majoriteten av flygolyckorna sker i samband med start och 
landning i nära anslutning till flygplatsens rullbana. Olyckor kan ske inom flygplatsområdet 
men även utanför. En flygplats påverkar därmed sin omgivning med en förhöjd risk att 
drabbas av en flygplansolycka. Människor som bor och arbetar i en flygplats omgivning, 
utan att ha en direkt koppling till flygverksamheten, kallas vanligtvis för ”tredje man”. I 
fysisk planering behöver hänsyn tas till risken för olyckor, så att ny bebyggelse endast 
uppförs där risknivån för tredje man är acceptabel. 

Om en flygplats ligger i anslutning eller nära tätbebyggelse kan det vara motiverat att det tas 
fram en riskutredning. Det har inte bedömts nödvändigt i detta fall. 

Vid planering av ny bebyggelse, exempelvis intill trafikleder där farligt gods transporteras är 
det dock praxis att analysera individrisk. Sannolikheten för dödsolyckor bör då inte vara 
högre än 1x10-5 per år (=1 per 100 000 år) för att anses vara acceptabel. I Nederländerna 
analyseras riskerna kring flygplatser med en fastlagd metod. En markpolicy för områden 
kring flygplatser styr sedan vilken bebyggelse som tillåts utifrån beräknad risknivå.  
Individrisk definieras här som sannolikheten per år att en fiktiv person, som permanent 
uppehåller sig på en bestämd plats i flygplatsens närområde, omkommer till följd av ett 
flygplanshaveri. I denna metodik ingår att risknivåerna 1x10-5 och 1x10-6 redovisas på en 
karta. Inom de områden som avgränsas av dessa kurvor finns restriktioner för bl.a. vilken 
typ av bebyggelse som får uppföras. I Sverige gäller att bedömning av acceptabel risknivå 
avgörs i varje enskilt fall. Statistiken visar att antalet olyckor inom luftfarten minskar 
kontinuerligt och säkerheten blir allt högre för varje år. Denna utveckling bedöms fortsätta 
och är den enskilt största anledningen till lägre framtida risknivåer.  

5.8 Risken för fågelkollisioner 
I Sverige har inte fastställts några normer för skyddande av flygtrafik med hänsyn till risk 
för fågelkollisioner. ICAO har i Airport Planning Manual publicerat Land-use Guidelines 
for the Avoidance of Bird Hazards”. All markanvändning som drar till sig fåglar i närheten 
av en flygplats medför ökad risk för kollisioner mellan fåglar och luftfartyg och bör undvikas. 
Exempel på sådan markanvändning är etablering av snabbmatsrestauranger, dammar och 
avfallsanläggningar. Inom en radie av tre kilometer från flygplatsen bör man vara extra 
uppmärksam och inom radien 8 kilometer bör även viss försiktighet råda. Vid planering av 
verksamheter som kan medföra risk för att locka till sig fåglar bör kontakt tas med 
flygplatsägaren.  

 
Karta 13. Tre km radie från flygplatsen, markanvändning som kan dra till sig fåglar ska undvikas.  
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5.9 Luftledningar för starkström/elektromagnetisk kompabilitet 
Enligt elsäkerhetsförordningen 11§ (2017:218), får luftledningar för starkström inte anläggas 
närmare än 4000 meter från en flygplats referenspunkt, ARP (Aerodrome Reference Point). 
Järnväg är en sådan anläggning. Kraftledningsstolpar kan dessutom utgöra ett flyghinder. 
Avseende elsäkerhetsförordningen kan Transportstyrelsen efter av flygplatsen uppvisad 
riskbedömning och vilka åtgärder som planeras att vidtas för att säkerställa funktionen av 
nödvändig teknisk utrustning för flygplatsen, ge tillstånd för undantag från 
elsäkerhetsförordningen. Flyghinderfrågan hanteras i annan ordning, se avsnitt 6.3.  

Järnvägsanläggningar, högspänningsledningar, ställverk, transformatorstationer och 
solcellsanläggningar, kan störa funktionen hos bl.a. radioanläggningar och annan teknisk 
utrustning för luftfarten. Regler om elektromagnetisk kompabilitet (EMC) finns i Lag om 
elektromagnetisk kompabilitet (SFS 1992:1512) och Förordning om elektromagnetiska 
störningar (SFS 2016:363). Av dessa framgår att en utrustning måste vara konstruerad så att 
den inte alstrar elektromagnetisk störning som överskrider en nivå som gör att utrustningen 
inte fungerar som avsett. Sanktionsavgifter kan åläggas en aktör.  

Solcellsanläggningar har visat sig alstra elektromagnetiska störningar på flygteknisk och 
även järnvägsteknisk utrustning. Ett forskningsprojekt pågår om detta kopplat till 
flygplatser, ett samarbete mellan FOI och Swedavia. Även andra anläggningar för 
kraftöverföring eller där höga effekter- och spänningar förekommer kan medföra påtaglig 
skada på funktionen för luftfartens tekniska system. 

LFV:s tekniska utrustning, CNS-systemen som finns över hela landets yta och är en del av 
riksintresset för luftfarten, riskerar att påverkas negativt av exempelvis solcellsanläggningar. 
LFV har angett ett generellt skyddsområde om 3000 m runt alla anläggningar. Inom detta 
avstånd måste en analys göras i samarbete med CNS-anläggningens underhållsorganisation. 
Vid idrifttagning måste en påverkansmätning utföras. Om påverkan finns, måste 
leverantören stänga av och åtgärda sin anläggning. Anläggningarna kan inte redovisas på 
karta, remiss måste därför alltid skickas in till flygplatser där LFV bedriver flygledartjänst. 
Inom radien 4000 m bedöms flygteknisk anläggning närmast rullbanan med skyddszon 
3000 m inrymmas inom radien 4000 m. Om en planerad solcellsanläggning föreslås inom 
ett flygplatsområde är det flygplatsen som ska remitteras och som i sin tur kontaktar LFV 
om LFV har en anläggning inom området.  

 
Karta 14. Inom cirkeln 4 km får inga anläggningar tillkomma som kan orsaka elektromagnetiska 
störningar på flygtekniska system så stora att de inte kan accepteras av flygplatsägaren eller LFV.  
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6. Riksintresset i planering och tillståndsgivning 
6.1 Riksintressets behandling i lagstiftningen 
6.1.1 Bestämmelserna om riksintressen i miljöbalken (1998:808) (2010:900) 
Miljöbalkens 3 kap. handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- 
och vattenområden. Med stöd av bestämmelserna i hushållningsförordningen (1998:896) 
pekas områden av riksintresse ut för olika verksamheter och bevarandeintressen. 
Tillämpningen sker enligt bestämmelserna i miljöbalken.  

Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska område som är av riksintresse för en kommunikations-
anläggning skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av anläggningen. Miljöbalkens bestämmelser om riksintressen tillämpas inte självständigt. 
De aktualiseras när så är föreskrivet för tillståndsprövning och planering enligt miljöbalken, 
plan- och bygglagen, väglagen, lagen om byggande av järnväg och enligt annan lagstiftning. 
Syftet med bestämmelsen är att skydda funktionen hos en anläggning av riksintresse då 
konkurrerande markanspåk prövas.  

6.1.2 Plan- och bygglagen (2010:900) 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt 
plan- och bygglagen och kallas ofta för kommunal fysisk planering. Det finns tre typer av 
kommunala fysiska planer; översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Det är 
också kommunen som prövar ansökningar och beslutar om bygglov eller förhandsbesked.  

Enligt 3 kap. plan- och bygglagen ska kommunen i översiktsplanen bland annat redovisa hur 
skyldigheten att ta hänsyn till allmänna intressen kommer att tillgodoses. Riksintressen ska 
anges särskilt. När det gäller en flygplats av riksintresse behöver översiktsplanens 
redovisning omfatta flygplatsens markområde samt de påverkansområden som idag och i 
framtiden bedöms påverkas av bullerstörningar, risker m.m. En antagen översiktsplan ger 
vägledning för efterföljande planering och bygglovsprövning enligt plan- och bygglagen men 
är inte juridiskt bindande. Den ger även vägledning för tillståndsprövning enligt annan 
lagstiftning såsom miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kap. Den ska vara aktuell. 

Som verksamhetsutövare och ansvarig för flygplatsverksamheten, är flygplatsägaren sådan 
sakägare som kommuner under detaljplaneprocessen ska samråda med. De ska även 
underrätta flygplatsägaren vid granskning och antagande om detaljplanen ligger inom 
flygplatsens påverkansområden. Går kommunens beslut om att anta en detaljplan emot 
flygplatsens intressen kan flygplatsägaren överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen. 
När det finns en lagakraftvunnen detaljplan har avvägningen mellan olika intressen och 
riksintressen avgjorts genom planprocessen. Vid en bygglovsprövning inom ett 
detaljplanelagt område prövas åtgärden därför endast mot en detaljplans angivna 
markanvändning och planbestämmelser. Vad som ska omfattas av en bygglovsprövning 
framgår i 9 kap. plan- och bygglagen och frågan om påtaglig skada på ett riksintresse ingår 
inte i den prövningen.  

Vid planläggning och vid bygglovsprövning utanför detaljplan, ska enligt 2 kap. plan- och 
bygglagen, hänsyn tas till allmänna intressen. Här ingår bland annat att hänsyn ska tas till 
riksintressen och att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet och till risken för olyckor.  

I planprocesserna kring översiktsplan, detaljplan och även områdesbestämmelser, är det 
länsstyrelsen som ansvarar för att ta tillvara och samordna statliga intressen, däribland 
riksintressen. Detta sker efter kontakter med andra statliga företrädare, när det gäller 
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trafikfrågor med Trafikverket och när det gäller flygplatser av riksintresse även med 
flygplatshållaren.  

6.2 Miljöprövning och tillsyn av flygplatsverksamhet enligt 
miljöbalken (1998:808) 

För att driva en civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter krävs 
tillstånd enligt miljöbalken. Detta regleras i miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 § och i 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 24 kap 3 §. Tillståndsfrågan prövas av mark- och 
miljödomstol. Till tillstånd kopplas även villkor för verksamheten.  

En ny tillståndsprövning görs oftast i samband med större förändringar. Ytterligare en bana 
är ett exempel på en sådan större förändring. Under vissa omständigheter kan även villkor 
prövas om på tillståndsmyndighetens initiativ utan att själva tillståndet i övrigt ändras. 
Detta regleras närmare i miljöbalken 24 kap 5 §. Det finns också viss begränsad möjlighet 
för tillståndshavaren att ansöka om ändring av villkor. Kraven för att medge en sådan 
ändring är mycket stränga, frågan regleras i 24 kap 13 § miljöbalken. Tillsynen regleras i 
miljöbalkens 26 kap.  

6.3 Prövning av höga objekt och hinder 
6.3.1 Riksintresset för totalförsvarets militära del 
Höga objekt kan påverka militär luftfart, övnings- och skjutverksamhet och olika tekniska 
system som är av riksintresse för totalförsvaret, exempelvis radiolänk och radar. Som högt 
objekt hänförs byggnad eller anordning med en totalhöjd av 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse och 20 meter utanför. Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede i plan-, lov- 
och tillståndsärenden över hela landets yta. Remisser skickas till: exp-hkv@mil.se.  

6.3.2 Riksintresset för luftfarten 
Höga objekt påverka riksintresset för luftfarten negativt på flera sätt. Flygplatsägare, LFV 
liksom Försvarsmakten måste kontaktas i tidigt skede vid planering av höga objekt. 
Störningar kan uppstå i tekniska system men objekten kan också utgöra flyghinder. En 
flyghinderanalys bör beställas av LFV/Swedavia i tidigt skede för att undvika 
förgävesplanering. 

6.3.3 Arbetsgång vid planering av höga objekt 
Då kommunen planerar för höga byggnader är nedanstående arbetsgång lämplig: 

 
Figur 9. Arbetsgång vid planering av höga objekt.  

mailto:exp-hkv@mil.se
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I kommunernas planarbete ska flygplatsen, LFV och Försvarsmakten ges tillfälle att delta i 
samråd om översiktsplanen. Det gäller även samråd för detaljplaner som berör flygplatsens 
påverkansområden och/eller luftfarten i allmänhet. Resultatet av samrådet utgör sedan ett 
planeringsunderlag för kommunerna och också för länsstyrelsernas bedömning av eventuell 
skada på riksintresset.  

6.3.4 Flyghinderanmälan 
Enligt luftfartsförordningen (2010:770) kap 6 § 25, ska byggherren senast fyra veckor innan 
byggstart göra en anmälan till Försvarsmakten om objektet överstiger 45 meter över 
markytan inom sammanhållen bebyggelse och över 20 meter inom annat område. 
Bakgrunden till att anmälan krävs är att informationen läggs in i landets flyghinderdatabas 
och i flygnavigeringssystem. Ifylld blankett för flyghinderanmälan ska skickas till 
Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se med kopia till fm.flyghinder@lfv.se och FMV, 
registrator@fmv.se.   

6.4 Andra riksintressen i området 
En komplett redovisning av alla riksintressen finns på länsstyrelsernas WebbGIS, länk:  
Planeringsunderlag (lansstyrelsen.se). 

Inom riksintresset för totalförsvaret finns ett område som berör Borlänge flygplats. Det är 
området är kopplat till väderradarstationen Leksand, ”Påverkansområde väderradar”, 
riksintresset militär vädertjänst. Runt stationen finns ett stoppområde för vindkraft. Både 
SMHI och Försvarsmakten har haft väderradarstationer över landet men alla 12 ägs nu av 
SMHI. Alla är en del av riksintresset för totalförsvarets militära del. Riksintresset 
väderradar riskerar framför allt att skadas av vindkraftsetableringar.  Inom en radie av 50 
km måste en särskild analys genomföras. Stoppområdet för vindkraft är inom 5 km radie 
runt stationen.  

Borlänge flygplats är utpekad som ett område av betydelse för totalförsvarets militära del 
tillsammans med 8 andra civila flygplatser, enligt Miljöbalken 3 kap 9 §. Flygplatsen har ett 
”Påverkansområde civil flygplats”, i stort sett samma område som Annex 14-ytan. 
Försvarsmakten har behov av att nyttja civil infrastruktur vid händelse av kris och väpnad 
konflikt.  

 
Karta 15. Riksintressen för totalförsvarets militära del (väderradar) samt ett område av betydelse för 
totalförsvarets militära del, flygplatsen. 

mailto:exp-hkv@mil.se
mailto:fm.flyghinder@lfv.se
mailto:registrator@fmv.se
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=c45f776423d948caa269c98e21a11950
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I närheten av flygplatsen finns ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården, 
Rommehed och ett riksintresseområde för naturvård sydväst om flygplatsområdet.  

 
Karta 16. Riksintressen för natur- och kulturvården i närheten av flygplatsen. 

Förutom flygplatsen är närmast flygplatsen järnvägen Dalabanan och riksväg 70 utpekade 
som riksintresse för kommunikationer. En utbyggnad av Dalabanan med ytterligare spår är 
definierat som ett framtida riksintresse. Se även karta 8 på sid. 23. 

   
Karta 17. Riksväg 70 och järnvägen mellan Uppsala och Mora är riksintressen för kommunikationer. 

6.5 Kommunernas planer i närområdet 
Nedanstående karta redovisar de gällande detaljplaner som finns inom dels markanspråket, 
dels inom flygbullerkurvorna. För Borlänge tätort finns en fördjupad översiktsplan. I den 
föreslås ingen ny bebyggelse i närheten av flygplatsen. I Säters kommun finns en fördjupad 
översiktsplan för Gustafs.  
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Karta 18. Gällande detaljplaner markerade med rosa, gräns för FÖP Borlänge tätort är markerad med 
mörklila, gräns för FÖP Gustafs är markerat med lila.   

Planerna i Säters kommun berörs inte av redovisade flygbullerkurvor eller markanspråket. 
Gällande detaljplaner inom riksintressets markanspråk redovisas i avsnitt 3.3.1.  

FBN-kurvan 55 dBA går på vardera sidan om Rommevägen utanför riksintressets 
markanspråk. Här berörs detaljplanerna 310 och 010. Den sistnämnda är en byggnadsplan 
från 1965 för enplans bostadshus. Övriga delar av området inom påverkansområde 
flygbuller är inte detaljplanelagda.  

 
Karta 19. Påverkansområde flygbuller utanför riksintressets markanspråk norr om terminalbyggnaden. 
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