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Flygning till Visby	
	

Visby är ett trevlig och relativt lättillgängligt mål, speciellt för flygklubbar på östkusten. Det 
är inget som i princip skiljer en dylik flygning från andra planerade flygningar men det finns 
ett antal detaljer att beakta. Nedan finns några kommentarer och råd inför flygningen.	
Länken gotlandsflygklubb.se och menyn [Flyga till Visby] innehåller en del information. 
(Notera att frekvenser kan vara felaktiga och också att vissa länkar inte fungerar.)	
 

1. Förberedelser 
Förberedelserna är de vanliga åtgärderna typ kontroll av öppettider på start- och landnings-
plats, studie av flygplatskort för detaljer om restriktioner, PPR, landningsvarv, parkering, 
bränsle, radiobortfall, etc. Dessutom måste väderutsikterna granskas för det gällande tids-
intervallet. 
NOTAM måste också kollas. De frekvenser (COM och NAV) som behövs bör kollas upp (lita 
inte på hemsidor eller dåligt uppdaterade flygplatskort). Ha frekvenserna lättillgängliga under 
flygning. 
En korrekt uppritad karta (enligt 'standard') skall medföras. Flygningen kan förslagsvis gå via 
Dockan till Gryt (på östkusten) och sedan inpassering antingen via Hansa i Visbly TMA eller 
Karlo i Visby CTR. 
En driftsfärdplan skall upprättas. 
Beräkning av punkt för start på sjunk bör göras. 
Flygningen bör göras med god höjd över vattnet till Gotland, kanske flygnivå 75 eller dylikt 
med hänsyn till vädersituation (t.ex. moln). Flygnivån skall naturligtvis anpassas till 'halv-
cirkeln'. 
Vikt och balans och bränslemängd måste studeras noga speciellt om det kommer att finnas 
flera personer och kanske bagage ombord. 
Framtagning av flytvästar. Dessa skall bäras under hela flygningen. 
Rep för förankring av flygplanet på parkering i Visby skall tas med. Det finns betongfyllda 
däck att låna som förankringspunkter. 

2. ATS-färdplan 
En ATS-färdplan måste registreras. Den kan göras i anslutning till flygningen som en del av 
förberedelserna (minst 30 minuter för flygning).  Man behöver ändå cirka en halvtimme för 
andra förberedelse. 
ATS-färdplan för återresan kan göras samtidigt men det är kanske bättre att göra den i Visby 
före avgång. 
Eftersom en ATS-färdplan lämnas in måste man inte ringa tornet. 

3. I flygplanet vid klubben och mot Dockan 
Genomför de vanliga kontrollerna inför en flygning. Ställ in NAV-frekvensen till Visby VOR. 
Se till att frekvensen till Östgöta Kontroll är i standby-läge. 
Anropa tornet och begär taxiinstruktioner på vanligt sätt. 
(Det kan vara möjligt att vid start erhålles klarering direkt till Visby. Då gäller det att ta kurs 
mot målet och stiga till klarerad höjd enligt ATS-färdplan.) 
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4. Strax före Dockan mot Visby 
Efter start och något senare vid Dockan anropas Kungsängen Tornet "...passerar Dockan på 
1300 fot..." med svaret "...klart lämna frekvensen...". 
Då anropas "Östgöta Kontroll, SE-IHI". Efter svar lämnas positionsrapport och "...önskar 
stiga till xxxx fot mot Visby enligt färdplan". Vid en viss höjd skall referensen 1013mb 
användas, se landningskortet för transition altitude/genomgångshöjd (ofta 5000 ft MSL). 

5. Vid Gryt mot Visby 
Före Gryt anropas "Östgöta Kontroll, SE-IHI" och efter svar "...lämnar TMA". Svaret blir 
"...föreslår Sweden Kontroll på 133.705". 
Anropa Sweden Kontroll och informera att "...flyger på xxxx fot mot Visby". Svaret kan bli 
"...Ange när du lämnar frekvensen...". 

6. Vid Visby TMA 
Innan Visby TMA anropas "Sweden Kontroll, SE-IHI lämnar frekvensen". 
Därefter ändras frekvensen till Visby Kontroll (126.155) och anrop "Visby Kontroll, SE-IHI". 
Efter svar anges höjd och avsikt "...på xxxx fot och önskar gå mot Visby för landning...". 

7. Vid sjunk från flygnivå 
Man ställer in QNH när man fått det och påbörjat sjunk, även om man är över genomgångs-
nivån. (Eventuellt får man genomgångsnivån, men inte alltid.) 

8. Före Visby CTR 
Anropa "Visby Kontroll, SE-IHI", efter svar anges höjd och önskemål. Svaret innehåller 
klarering att flyga in i Visby TMA. Info erhålles också om gällande QNH och bana och kanske 
ytterligare uppmaningar". 
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9. Landningsvarv och parkering 
Flygningen mot banan sker enligt info på flygplatskort och uppmaningar från tornet. 
Parkering sker enligt nedanstående karta: 
(finns på http://www.gotlandsflygklubb.se/?page_id=121) 
Det finns två taxiways (TWY): TWY G och TWY K. 
 
 

 

Notera att TWY K passerar rakt över gräs-
fältet medan TWY G passerar väster om 
gräsfältet. 
Parkeringsplatserna är märkta i grönt och 
som 'GA parking". 
 
Kartan visar också var bränslet finns.  
 
Man lämnar flygplatsområdet via 'GATE'. 
Det finns också en GATE CODE att använda 
då man skall återvända (se kartan). 

 
 

10. Bränsle 
Det kan vara en god idé att tanka direkt efter landning, åtminstone om det inte är kö. 
Tankningsstället finns inritat på kartan. 
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11. Övrigt 
Loggbok.  Innan planet lämnas bör loggboken fyllas i. 
 
Transponder.  Transponderkod erhålles av tornet på respektive flygplats om dessa är 
öppna. I annat fall ställer man in 7000 (allmän VFR) och behåller den med transpondern PÅ 
tills man får annan individuell kod av någon flygtrafikledning. 
 
Radiobortfall.  Vid radiobortfall skall transponderkod 7600 användas. (Om man ej fått kod av 
någon, ställer man in 7600 mode C.) Vid radiobortfall vid flygning i kontrollerat luftrum måste 
detta lämnas genom att t.ex. flyga under det kontrollerade luftrummet. Varje flygplats har 
skrivna rutiner för radiobortfall. Dessa finns bl.a. på flygplatskorten. 
 
Beräkna sjunk.  Beräkning av tid och sträcka för sjunk kan göras på hemsidan (nafk.se) och 
knapparna [Skola]>[Navigation]>[Stig/Sjunk]. 
 
VOR.  Även om man är utrustad med välpreparerad karta och elektroniska navigeringshjälp-
medel bör även VOR användas. Till Visby VOR är det 'line-of-sight' vid cirka 3000 ft över 
Dockan (räckvidd cirka 80 nm enligt AIP). En lämplig radial från t.ex. Gryt till Visby är 119.  
 
NDB.  Även NDB bör användas för navigeringen. Frekvenser och räckvidd finns AIP AD 2. 
(Radiofyren ON öster om Kungsängen har frekvensen 324 kHz.) Informationen finns också 
på flygplatskorten. 
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