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Sammanfattning 

Flygtrafiken i Europa ökar ständigt och luftrumskapaciteten måste förbättras för att kunna klara 
framtidens krav. Ett av de områden som behöver utvecklas är de luftrum som omsluter 
sammanstrålningen av flygvägar i närheten av en flygplats: terminalområden (TMA:n). Ett TMA 
är vanligtvis uppdelat i flera olika sektorer för att kunna fördela flygtrafik och arbetsuppgifter 
mellan flera olika flygledare. I stora drag finns det två olika typer av sektorindelningar: 
geografiska och funktionella. Syftet med det här arbetet är att identifiera likheter och skillnader 
mellan dessa två typer. 

Inledningsvis presenterar arbetet en uppsättning krav att ta hänsyn till när ett TMA ska 
sektoriseras. Dessa har tagits fram med hjälp av en litteraturstudie där tidigare forskning 
sammanställts och jämförts. Arbetet redogör också för ett antal Key Performance Indicators 
(KPI:er) som kan användas för att utvärdera olika sektoriseringar. Det visade sig dock att dessa 
inte skulle gå att använda i ett arbete med så pass begränsade resurser som detta eftersom de 
skulle kräva omfattande simuleringar eller verkliga tester. Därför presenteras även en andra 
uppsättning KPI:er som är användbara i ett arbete av den här typen. 

Utifrån detta använder arbetet sedan Stockholm TMA som exempel för att kunna jämföra 
geografisk och funktionell sektorisering. Två alternativa sektoriseringar för Stockholm TMA 
presenteras, en med endast geografiska sektorer och en med endast funktionella sektorer. De 
båda alternativen jämförs sedan i en analys, dels med hjälp av de KPI:er som tagits fram och dels 
med hjälp av subjektiv utvärdering. Analysen visar flertalet exempel på möjliga likheter och 
skillnader mellan geografisk och funktionell sektorisering, men vidare forskning krävs för att 
bekräfta om dessa resultat är giltiga även i andra fall.  



Abstract 

Air traffic in Europe is steadily increasing and airspace capacity must be improved to be able to 
meet future demands. One of the areas which needs to be developed further is the airspaces 
which surrounds the confluence of airways in the vicinity of an airport: Terminal Control Areas 
(TMAs). A TMA is usually divided into several different sectors to be able to divide air traffic 
and tasks between different air traffic controllers. In general, there are two different types of 
sectorisations: geographical and functional. The purpose of this thesis is to identify similarities 
and differences between these two types. 

Initially, the thesis presents a set of demands to be considered when a TMA is to be sectorised. 
These were found through a literature study, where previous research was compiled and 
compared. The thesis also introduces a number of Key Performance Indicators (KPIs) which can 
be used to evaluate different sectorisations. However, it turned out that these would not be usable 
in research with such limited resources as this one, since they would need comprehensive 
simulations or real world tests. Because of this, a second set of KPIs is introduced which can be 
used in research of this type. 

The thesis then uses Stockholm TMA as an example to be able to compare geographical and 
functional sectorisation. Two alternative sectorisations for Stockholm TMA are presented, one 
with only geographical sectors and one with only functional sectors. Both alternatives are then 
compared in an analysis, based both on the KPIs and on subjective evaluation. The analysis 
shows numerous examples of possible similarities and differences between geographical and 
functional sectorisations, but further research is needed to confirm if these results are also valid 
in other cases.  
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Förkortningar 

 

  

Förkortning Betydelse Svensk betydelse 

ANS Air Navigation Services  

ANSP Air Navigation Service Provider  

ATC Air Traffic Control Flygledning 

ATM Air Traffic Management  

CANSO Civil Air Navigation Services Organisation  

CTA Control Area Kontrollområde 

CTR Control Zone Kontrollzon 

FL Flight Level Hundratals fot över havsnivån. 

IAF Initial Approach Fix  

ICAO International Civil Aviation Organization  

IFR Instrument Flight Rules Instrumentflygregler 
(Kommersiell flygning utförs 
normalt enligt IFR) 

KPA Key Performance Area  

KPI Key Performance Indicator  

SID Standard Instrument Departure  

STAR Standard Instrument Arrival  

TMA Terminal Control Area Terminalområde 

VFR Visual Flight Rules Visuella flygregler 
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1 Inledning 
I det här kapitlet presenteras arbetets bakgrund, syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Det här arbetet undersöker olika sätt att sektorisera luftrummet kring en flygplats. Ämnet är 
intressant eftersom den här sektoriseringen är ett av de områden man kan arbeta med för att 
förbättra bland annat luftrummets kapacitet. Luftrumskapacitet är ett högaktuellt ämne, då 
prognoser visar att vi står inför stora utmaningar inom det här området i framtiden. 

Flygtrafiken i Europa ökar ständigt och enligt de prognoser som finns förväntas denna ökning 
fortsätta även i framtiden. Eurocontrol presenterar en prognos för flygtrafiken i Europa som 
placerar trafiknivåerna 1,5 gånger högre år 2035 jämfört med 2012, vilket resulterar i 14,4 
miljoner flygningar per år (Eurocontrol, 2015). Om inga åtgärder tas kommer flaskhalsar att 
uppstå där kapaciteten är begränsad, på flygplatser och i luftrummet närmast dem (Eurocontrol, 
2015). 

Ett terminalområde (TMA) är det luftrum som omsluter sammanstrålningen av flygvägar i 
närheten av en flygplats. Ett TMA är vanligtvis uppdelat i flera olika sektorer för att kunna 
fördela flygtrafik och arbetsuppgifter mellan flera olika flygledare. Den här sektorindelningen är 
som sagt ett av de områden som kan studeras och utvecklas för att öka kapaciteten i ett TMA och 
för att på sikt kunna hantera ökade trafikmängder. Det finns, i stora drag, två olika typer av 
sektorindelningar: geografiska och funktionella (Eurocontrol, 2003). Dessa kan användas var för 
sig eller kombinerat. Geografiska sektorer är vad vi vanligtvis tänker på när vi traditionellt talar 
om luftrumssektorer och de utgörs av definierade luftrumsblock som man skulle kunna rita ut på 
en karta eller avbilda som tredimensionella block. I en funktionell sektorindelning fördelas 
istället flygtrafiken mellan olika flygledare baserat på vilken fas av flygningen den befinner sig i. 
I ett TMA kan då exempelvis en flygledare ansvara för all ankommande trafik och en annan 
flygledare ansvara för all avgående trafik, utan att en geografisk gräns skiljer de båda 
flygledarnas ansvarsområden åt. 

Det här arbetet fokuserar på att utforska likheter och skillnader mellan geografiska och 
funktionella typer av sektoriseringar. Stockholm TMA, där flygplatsen Arlanda ligger och som 
idag använder en blandning av geografisk och funktionell sektorisering, används som exempel. 
Arbetet presenterar olika sätt att istället sektorisera Stockholm TMA med endast geografiska 
sektorer eller med endast funktionella sektorer. Dessa alternativa sektoriseringar jämförs sedan 
och utvärderas i förhållande till varandra.  
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1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att identifiera likheter och skillnader mellan geografisk och 
funktionell sektorisering av luftrum. Detta görs genom att föreslå två alternativa sektoriseringar 
för Stockholm TMA, en med endast geografiska sektorer och en med endast funktionella 
sektorer, och jämföra dessa två alternativ. För att göra detta möjligt identifierar arbetet också 
nödvändiga krav på sektorisering och lämpliga KPI:er för utvärdering av olika sektoriseringar. 

1.3 Avgränsningar 

Flygplatserna Bromma, Västerås och Uppsala, samt trafik till och från dessa studeras inte. För 
trafik till och från Arlanda görs ingen närmre undersökning av andra bankonfigurationer än 
19L/19R. Trafik som inte följer TMA:ts Standard Instrument Departures (SID) och Standard 
Instrument Arrivals (STAR) kommer inte studeras.  
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2 Metod 
I det här kapitlet presenteras arbetets tillvägagångssätt, följt av en diskussion kring valda metoder 
och källor. 

2.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna ta reda på vad som redan fanns skrivet inom ämnet, samt för att lägga en grund till 
detta arbete, gjordes först en litteraturstudie inom ett antal olika områden relaterade till 
sektorisering. Hur sektorer skapas, de två typerna geografisk och funktionell sektorisering, 
relevanta krav att ta hänsyn till vid sektorisering samt lämpliga Key Performance Indicators 
(KPI) för att utvärdera sektoriseringen av ett TMA undersöktes. På grund av att det visade sig att 
den första uppsättningen KPI:er som tagits fram inte vore lämpliga för den analys som skulle 
genomföras i detta arbete, togs även en andra uppsättning KPI:er fram. Den andra uppsättningen 
KPI:er utformades för att kunna bidra till att uppfylla arbetets syfte och för att kunna studeras 
med hjälp av arbetets begränsade resurser.  

För att kunna studera likheter och skillnader mellan geografisk och funktionell sektorisering, 
genomfördes sedan en fallstudie av Stockholm TMA. Som grund för fallstudien gjordes en 
nulägesbeskrivning av Stockholm TMA och hur dess sektorisering ser ut idag. Två alternativ 
som beskriver hur Stockholm TMA skulle kunna sektoriseras antingen geografiskt eller 
funktionellt togs fram. Med utgångsläge i de KPI:er som tidigare tagits fram genomfördes sedan 
en analys där de båda alternativa sektoriseringarna för Stockholm TMA jämfördes. Slutligen 
genomfördes en diskussion och de viktigaste resultaten sammanfattades. 

2.2 Diskussion kring valda metoder  

De metoder som används i detta arbete är främst litteraturstudie och fallstudie. I detta avsnitt 
presenteras relevanta synsätt kring dessa metoder från metodlitteratur, samt hur dessa visat sig 
relevanta för arbetet. 

2.2.1 Litteraturstudie 

Enligt Oliver (2012) är en av de viktigaste delarna av all akademisk text dess litteraturstudie. 
Oliver beskriver litteraturstudien som den bas arbetet utgår ifrån, och liknar dess nödvändighet 
med den som grunden har när ett hus byggs. Vidare beskriver Oliver litteraturstudien som ett 
krävande arbete, där stora mängder material måste samlas in och bearbetas. Även Ejvegård 
(2009), och Patel och Davidson (2011) diskuterar problematiken med den stora mängd data som 
måste gås igenom vid en litteraturstudie. De framhäver vikten av att på begränsad tid kunna gå 
igenom stora mängder litteratur och att kunna sålla och prioritera i den information man finner. 
Författarna till det här arbetet har upplevt detta resonemang som högst relevant under detta 
arbete, där många omfattande informationskällor har använts, och det har varit omöjligt att finna 
tid till att betrakta allt som skrivits i dessa. 

Både Ejvegård (2009) och Patel och Davidson (2011) föreslår sökning i bibliotekens databaser 
som en lämplig metod för att hitta litteratur, och för det här arbetet har Linköpings Universitets 
Biblioteks sökfunktion använts för att hitta vetenskapliga artiklar. Vidare tar Patel och Davidson 
(2011) upp att det är lättare att hitta ny forskning i exempelvis artiklar och rapporter än i böcker. 
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Detta är också något som upplevts som relevant i detta arbete, då flyget är en bransch i ständig 
och snabb utveckling.  

2.2.2 Fallstudie 

Patel och Davidson (2011) beskriver en fallstudie som en undersökning av en mindre avgränsad 
grupp, som kan vara exempelvis en individ, en individgrupp, en organisation eller en situation. 
De påpekar att fallstudie är en lämplig metod för att studera exempelvis en förändring eller 
process. Enligt Ejvegård (2009) är syftet med en fallstudie att låta det studerade fallet beskriva 
verkligheten, genom att använda en mindre del av ett större förlopp. I det här arbetet används en 
fallstudie av Stockholm TMA som metod för att finna exempel på likheter och skillnader mellan 
geografisk och funktionell sektorisering. 

Ejvegård (2009) påpekar dock en begränsning med fallstudier. Ett enskilt fall kan aldrig 
betraktas som en komplett beskrivning av verkligheten, och han understryker därför vikten av 
försiktighet i de slutsatser som dras. Hänsyn till detta har tagits i det här arbetet, och de slutsatser 
som baseras på fallstudien ska endast ses som möjliga exempel som inte behöver vara giltiga 
under andra omständigheter.  

2.3 Diskussion kring källor 

Material utgivet av organisationerna International Civil Aviation Organization (ICAO), Civil Air 
Navigation Services Organisation (CANSO) och Eurocontrol ligger till grund för 
litteraturstudien. Dessa organisationer är alla väl etablerade och ansedda inom branschen och 
bedöms därför kunna ge arbetet ett trovärdigt utgångsläge. Den globala utsträckningen hos dessa 
organisationer bidrar även till en relativt opartisk bild. Det bör dock nämnas att Eurocontrol, som 
fått bidra med bakgrund till bland annat generell kunskap kring sektorisering och kapitlet om 
krav, är en europeisk organisation och därför utgår från de principer som används för att utforma 
luftrum i Europa. ICAO, CANSO och Eurocontrol presenteras närmre i Kapitel 3. 

Ett antal vetenskapliga artiklar har också använts för att ge arbetet bredd och en stadigare 
vetenskaplig förankring. De artiklar som studerats har dock i många fall haft ett fokusområde 
som skilt sig något från detta arbete, exempelvis kan inriktningen ha varit enroute-sektorer 
istället för TMA-sektorer. I dessa fall har en bedömning behövts av innehållets relevans. Det är 
ett av skälen till att vetenskapliga artiklar främst har använts som kompletterande källor till 
materialet från ICAO, CANSO och Eurocontrol, vilket har en betydligt bredare utformning. 
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3 Teoretisk bakgrund 
I det här kapitlet presenteras bakgrundinformation som kan vara nödvändig för att kunna 
tillgodogöra sig innehållet i det här arbetet. Här finns en beskrivning av viktiga termer, 
organisationer, luftrumsstruktur och relevanta funktioner i ett TMA.  

3.1 Air Navigation Services 

Air Navigation Services (ANS) är en bred term som används för att beskriva den service som ges 
till flygtrafik under flygningens alla olika faser (Eurocontrol, 2016a). ANS inkluderar Air Traffic 
Management (ATM), Communications, Navigation and Surveillance systems (CNS), 
Meteorological services for air navigation (MET), Search and Rescue (SAR) och Aeronautical 
Information Services (AIS). En organisation som tillhandahåller ANS kallas för Air Navigation 
Service Provider (ANSP) (Eurocontrol, 2016b). I det här arbetet kommer termen ANSP främst 
att syfta på de organisationer som tillhandahåller flygtrafikledningstjänst.  

3.1.1 Air Traffic Management 

ATM är en samlingsterm för administrationen av både flygtrafik och luftrum (Eurocontrol, 
2016c). ATM inkluderar delområdena Air Traffic Services (ATS), Airspace Management (ASM) 
och Air Traffic Flow Management (ATFM). Aktuellt för det här arbetet är delområdet ATS, som 
i sin tur inkluderar bland annat flygtrafikledning (Eurocontrol, 2016d). 

3.2 Organisationer 

Här presenteras några av de organisationer som har stort inflytande i flygbranschen och som har 
använts som källor i det här arbetet. 

3.2.1 ICAO 

ICAO arbetar för att utveckla globalt harmoniserade regler och rekommendationer för luftfart 
och består idag av 191 medlemsländer (ICAO, 2016). Utöver regelverk arbetar ICAO också med 
att bland annat stötta utvecklingen hos sina medlemsländer, och att sammanställa och rapportera 
olika typer av data relaterad till flygbranschen. ICAO har funnits sedan 1944 och är organiserat 
under FN. 

3.2.2 CANSO 

CANSO beskriver sig själv som ATM:s globala röst (CANSO, 2016a). CANSO:s medlemmar 
består främst av 88 olika ANSP:er, men även andra intressenter inom området ATM (CANSO, 
2016b). CANSO arbetar bland annat för att representera sina medlemmars intressen inför ICAO, 
och för att medlemmarnas intressen ska iakttas när nya regler och överenskommelser skrivs 
(CANSO, 2016a). 

3.2.3 Eurocontrol 

Eurocontrol är en europeisk organisation med 41 medlemsländer, som arbetar för att förena 
luftrummet över Europa (Eurocontrol, 2016e). Eurocontrol vill se till att ATM i Europa klarar av 
framtidens krav och framhäver att de som organisation har kunskaper inom både det tekniska och 
det operationella, samt kring både civila och militära synsätt. Eurocontrol arbetar bland annat 
med forskning och utveckling, och de stöttar bland annat EU:s regulatoriska verksamhet 
(Eurocontrol, 2016f). 
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3.3 Luftrumsstruktur 

ICAO har definierat sju olika luftrumsklasser, och något förenklat kan dessa i sin tur delas in i de 
två kategorierna kontrollerad och okontrollerad luft (Åkerlind & Örtlund, 2011). Normalt sett 
kommer en reguljär flygning alltid att bedrivas i kontrollerad luft, och där ansvarar flygledningen 
för att separera trafiken (FOI, 2013; Åkerlind & Örtlund, 2011). I okontrollerad luft är det 
däremot piloten själv som ansvarar både för att följa luftfartslagen och för att behålla separation 
till annan trafik (FOI, 2013). Figur 1 visar ett exempel på hur olika kontrollerade luftrumsblock 
vanligtvis placeras i Sverige, och en närmre beskrivning av de olika områdestyperna följer i de 
kommande avsnitten.  

 

Figur 1. Exempel på luftrumsstruktur i Sverige. Baserad på Åkerlind och Örtlund (2011). 

3.3.1 CTA 

Ett kontrollområde (CTA) är ett luftrumsblock som börjar vid en definierad höjd ovanför 
marknivån och sedan sträcker sig uppåt till en övre gräns (Åkerlind & Örtlund, 2011). I Sverige 
sträcker sig ett kontrollområde vanligtvis mellan 9500 och 66 000 fot. Det är i kontrollområdet 
som sträckflygningen normalt sker och där bedriver flygledningen områdeskontroll (FOI, 2013). 

3.3.2 TMA  

Ett terminalområde (TMA) är placerat över en eller flera flygplatser och sträcker sig i Sverige 
vanligtvis mellan 1000 och 9500 fot (ICAO, 2007; FOI, 2013). Det är i terminalområdet som 
flödena till och från en flygplats hanteras, och ICAO beskriver det som att terminalområdet 
omsluter sammanstrålningen av flygvägar i närheten av flygplatser. Flygledningen i ett TMA kan 
skötas antingen från ett center för områdeskontroll, eller från ett flygledartorn (Åkerlind & 
Örtlund, 2011). 
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3.3.3 CTR 

En kontrollzon (CTR) är ett luftrumsblock som omsluter en flygplats (Åkerlind & Örtlund, 
2011). Det sträcker sig vanligtvis från marken och upp till 2000 eller 3000 fot. Här är det 
flygledaren som arbetar i flygplatsens flygledartorn som sköter flygledningen (FOI, 2013).   

3.4 Funktioner i ett TMA 

Här presenteras några av de viktigaste begrepp och funktioner som finns i ett TMA, och som 
återkommer under detta arbete. 

3.4.1 SID och STAR 

SID och STAR är standardflygvägar för avgående respektive ankommande IFR-trafik (Åkerlind 
& Örtlund, 2011). De är tredimensionella och definierade både i det horisontella och det 
vertikala planet. Vanligtvis publiceras SID och STAR både i form av en textbaserad och en 
grafisk beskrivning. En SID börjar vid flygplatsen eller vid en specifik bana, och sträcker sig till 
en punkt, ofta placerad på en flygväg, där sträckflygningen börjar. En STAR börjar vid en punkt, 
ofta placerad på en flygväg, och sträcker sig ned till den punkt där den avslutande delen av 
inflygningsproceduren kan påbörjas. 

3.4.2 Väntlägen 

I ett TMA som hanterar stora trafikmängder finns det en risk att det uppstår en kö av flygplan 
som väntar på sin tur att få landa, och de placeras i så fall i väntlägen i luften där de får ligga och 
cirkulera medans de väntar (FOI, 2013). Ett väntläge har ett definierat ovalt utseende i form av 
ett racetrack och inkluderar även ett buffertområde, där man försäkrat sig om hinderfrihet 
(Åkerlind & Örtlund, 2011). 

3.4.3 Separation 

Eftersom ett TMA utgörs av kontrollerad luft, måste flygledaren försäkra sig om att det finns 
tillräcklig separation mellan all flygtrafik (se Avsnitt 3.2). I ett TMA måste flygplan vara 
separerade antingen vertikalt med 1000 fot eller horisontellt med fem nautiska mil, alternativt tre 
nautiska mil efter ett myndighetsgodkännande för det aktuella luftrummet (ICAO, 2007). 
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4 Sektorisering 
I det här kapitlet presenteras arbetsgången för att skapa sektorer, de båda typerna geografisk och 
funktionell sektorisering samt relevanta krav för sektorisering. 

4.1 Generell arbetsgång för sektorisering 

Eurocontrol (2003) har skrivit en omfattande manual för design av luftrum. Dokumentet, 
”Eurocontrol Manual for Airspace Planning”, innehåller rekommendationer och förordade 
tillvägagångssätt för processerna kring både planering, design och utvärdering av luftrum. En 
stor del av manualen fokuserar specifikt på TMA:n. Det här arbetet kommer i huvudsak att utgå 
från en förenklad variant av de tankesätt som Eurocontrol förespråkar. 

Eurocontrol (2003) menar att det vanligaste är att man designar de olika komponenterna i ett 
TMA i en specifik ordning; först skapas rutter och väntlägen, sedan designas luftrummets yttre 
gränser, och slutligen designas ATC-sektorerna. Det här är även den turordning som 
Eurocontrols manual följer när de presenterar sina rekommendationer kring de olika områdena 
inom luftrumsdesign. Det här arbetet kommer utgå från de rutter, de väntlägen och den 
luftrumsstruktur som redan finns i Stockholm TMA, för att med hjälp av dessa lägga huvudfokus 
på det sista steget i processen: sektorisering.  

4.2 Geografisk och funktionell sektorisering 

Enligt Eurocontrol (2003) finns det två olika typer av sektorisering: geografisk sektorisering och 
funktionell sektorisering. Geografisk sektorisering innebär att det aktuella luftrummet delas in i 
ett antal block, där varje block utgör en sektor. Inom varje block har en enskild flygledare 
ansvaret för all flygtrafik. I en funktionell sektorisering fördelas flygtrafiken istället mellan olika 
flygledare baserat på vilken fas av flygningen den befinner sig i. Till exempel kan två flygledare 
arbeta i samma luftrumsblock inom ett TMA, där den ena ansvarar för ankommande flygningar 
medans den andra ansvarar för avgående flygningar. 

Som exempel på fördelar med geografisk sektorisering nämner Eurocontrol (2003) att 
flygledaren kan utnyttja luftrummet till fullo utan koordinering, att arbetsbelastningen lättare kan 
balanseras mellan olika sektorer, att det kan ställa lägre krav på både ATC-system och 
radarskärmar, samt att ansvarsområdena blir relativt lätta att beskriva i operationella 
instruktioner. Som nackdelar med geografisk sektorisering tar Eurocontrol upp att flygledaren 
måste hantera flera olika typer av trafik samtidigt, till exempel ankomster och avgångar. Det 
finns också en risk att flygplan som avgår i olika riktningar måste kontrolleras av olika 
flygledare, samt att extra koordinering uppstår om ett enskilt flygplan måste passera flera 
geografiska sektorer inom ett TMA. 

När det gäller funktionell sektorisering så beskriver Eurocontrol (2003) dess fördelar som att 
flygledaren endast behöver hantera en typ av trafik, att all avgående trafik efter start ofta kommer 
vara på samma frekvens, samt att i vissa konfigurationer kan funktionell sektorisering vara mer 
flexibel att arbeta med. De nackdelar som Eurocontrol presenterar för funktionell sektorisering är 
att onödigt hårda restriktioner kan uppstå från de vertikala och laterala gränserna, eftersom det är 
osannolikt att man kommer lyckas anpassa dessa för samtliga olika typer av prestanda som 
flygplan i TMA:t kan ha. En annan nackdel, som främst uppstår när toppar i trafikmängden för 
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ankomster och avgångar inte inträder samtidigt, är att det kan vara svårt att balansera 
arbetsbelastningen mellan olika flygledare. Funktionell sektorisering kan också ställa höga krav 
på ATC-system och radarskärmar, och ansvarsområdena kan bli svåra att beskriva i operationella 
instruktioner. 

4.3 Krav att ta hänsyn till vid sektorisering 

I det här avsnittet presenteras en sammanställning av de krav som anses relevanta att ta hänsyn 
till när ett TMA ska sektoriseras. Den här sammanställningen grundar sig först och främst på de 
krav som Eurocontrol definierat för sektorisering av TMA:n, men listan har även utvecklats och 
kompletterats med hjälp av ett antal vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklar som 
studerats, Sergeeva et al. (2015), Trandac et al. (2003) och de Oliveira et al. (2006), är alla 
inriktade på optimering eller utvärdering av sektorisering men de är inte skrivna med ett fokus 
specifikt för just TMA:n. På grund av detta har endast de krav som anses relevanta för TMA:n 
tagits med här. 

För att ge en bättre överblick har de krav som presenteras här delats in i fem kategorier: generell 
form, relation till väntlägen och rutter, sekvensering och vektorering, arbetsbelastning, samt 
relation till angränsande luftrum. Dessa kategorier är på inget sätt absoluta och det är viktigt att 
notera att många av kraven skulle kunna placeras i mer än en kategori. För både kategorierna och 
de individuella kraven gäller att de här presenteras utan inbördes prioriteringsordning.  

4.3.1 Generell form 

Sektorer bör i så stor utsträckning som möjligt designas med konvexa former (Sergeeva et al., 
2015).  

Eurocontrol (2003) framhäver att en sektor kan designas med flera olika övre och undre vertikala 
gränser, och att den inte behöver ha samma vertikala gränser som intilliggande sektorer. Detta 
för att undvika onödiga gränspassager och frekvensbyten. Samtidigt menar Sergeeva et al (2015) 
att en sektor inte bör ha för stora formskillnader mellan olika höjder och att trappliknade eller 
balkongliknande sektorformer bör undvikas. Denna motsägelse skulle kunna tolkas som att 
vertikala skillnader får förekomma, men att de bör användas med försiktighet. 

Så långt som möjligt bör intilliggande sektorer designas på ett sätt som undviker att flygplan 
måste instrueras att plana ut under sjunk (Eurocontrol, 2003).  

För att kunna hantera varierande trafikmängder bör hänsyns tas till möjligheten att kombinera 
sektorer, både vertikalt och horisontellt, med så låg komplexitet som möjligt (Eurocontrol, 2003). 

Geografiskt definierade sektorer bör förändras så lite som möjligt när bankonfigurationen ändras 
(Eurocontrol, 2003). Förklaringen till detta är att man vill undvika onödiga koordineringar, och 
även förändringar som systemen eventuellt inte kan hantera. 
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4.3.2 Relation till väntlägen och rutter 

Ett väntläge och dess buffertområde bör inneslutas i en sektor (Eurocontrol, 2003). 

När en rutt ligger parallellt med en sektorgräns bör hela rutten och dess buffertområde inneslutas 
i en sektor (Eurocontrol, 2003). Detta görs för att undvika att flygplan oavsiktligt flyger in i 
angränsande sektor utan tillstånd. 

Sektorer bör planeras så att en rutt inte återansluter till en redan passerad sektor (de Oliveira et 
al., 2006; Trandac et al., 2003). 

En korsning mellan två eller flera rutter bör inte vara placerad för nära en sektorgräns, detta för 
att ge flygledaren tillräckligt med tid att lösa eventuella konflikter (Eurocontrol, 2003; Trandac et 
al., 2003). 

4.3.3 Sekvensering och vektorering 

Om det kan förväntas att flygplan kommer sekvenseras i en viss sektor, bör hänsyn till detta tas 
vid placering av sektorgränserna (Eurocontrol, 2003).   

Om det kan förväntas att flygplan kommer vektoreras i en viss sektor, bör hänsyn till detta tas 
vid placering av sektorgränserna (Eurocontrol, 2003). Detta görs för att minimera behovet av 
koordinering.  

4.3.4 Arbetsbelastning 

Sektorer bör designas för att undvika att flygplan spenderar allt för kort tid i en sektor, vilket 
görs för att motivera den arbetsbelastning som uppstår när ett flygplan passerar en sektorgräns, i 
form av frekvensbyten för piloterna och överlämningen från en flygledare till nästa (de Oliveira 
et al., 2006; Trandac et al., 2003). Exempelvis bör scenarion där en rutt endast passerar ett hörn 
av en sektor undvikas.  

En jämn arbetsbelastning mellan olika sektorer bör eftersträvas (Sergeeva et al., 2015). 

Den arbetsbelastning som flygledare utsätts för med anledning av koordinering bör vara så låg 
som möjligt (Sergeeva et al., 2015). 

4.3.5 Relation till angränsande luftrum 

Tillräcklig buffert bör finnas till angränsande luftrum där det finns restriktioner eller 
reservationer (Eurocontrol, 2003). En sådan buffert baseras på vilken typ av aktivitet som utförs i 
det aktuella området, och ska finnas för att kunna garantera fullgoda säkerhetsmarginaler. 

En sektors övre gränsyta bör sammanfall med den undre gränsytan av dess överliggande sektor, 
när detta är nödvändigt för att kunna erbjuda kontinuerlig kontrollerad luft till IFR flygningar 
(Eurocontrol, 2003). 
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5 Key Performance Indicators 
I det här kapitlet behandlas Key Performance Areas (KPA) och Key Performance Indicators 
(KPI). Kapitlet inleds med en presentation av det tillvägagångssätt som använts, följt av ett 
avsnitt som behandlar KPA:er. Avslutningsvis presenteras två olika uppsättningar KPI:er, varav 
den första är generell för sektorisering av TMA:n och den andra specifik för detta arbete.   

5.1 Tillvägagångssätt 

I ”Doc 9883 Manual of global performance”, presenterar ICAO (2009) en prestandabaserad 
metod (”performance-based approach”) som är tänkt att kunna användas av ATM-aktörer inom 
flertalet olika områden. ICAO beskriver en detaljerad, steg-för-steg-process där användaren utgår 
från 11 fördefinierade KPA:er för att ta fram en uppsättning KPI:er.  

KPA:erna används för att kategorisera olika ambitioner och förväntningar från ATM-aktörerna 
(ICAO, 2009). Utifrån dessa används ett flertal mellansteg för att nå fram till en uppsättning 
KPI:er. KPI:erna kan beskrivas som indikatorer på antingen tidigare, nuvarande, eller framtida 
prestanda. En sådan indikator ska vara kvantitativt mätbar. Det är viktigt att man väljer KPI:er 
som reflekterar de mål man vill uppnå, och som man har tillräcklig data för att kunna utvärdera. I 
det här arbetet används en förenklad variant av denna process. Utgångsläget är ICAO:s elva 
KPA:er och utifrån dessa definieras ett antal relevanta KPI:er, men mellanstegen behandlas inte. 

ICAO (2009) framhäver vikten och fördelarna av att prioritera och att tanken med deras 
föreslagna process är att användaren endast ska fokusera på de områden som är relevanta i det 
aktuella fallet. Det första steget i prioriteringsprocessen för det här arbetet är att välja ut de mest 
relevanta av ICAO:s elva KPA:er.  

5.2 Key Performance Areas 

De 11 KPA:er som ICAO (2009) har definierat är: tillgänglighet och rättvisa, kapacitet, 
kostnadseffektivitet, effektivitet, miljö, flexibilitet, global interoperabilitet, deltagande från 
intressenter inom ATM-området, förutsägbarhet, säkerhet (safety) samt trygghet (security). I det 
här arbetet kommer endast kapacitet, effektivitet, miljö och säkerhet att betraktas närmre 
eftersom författarna bedömer dem som mest relevanta för sektorisering av TMA:n. 

ICAO (2009) beskriver dessa KPA:er på följande sätt: 

Kapacitet: För att kunna möta den efterfrågan som finns, måste de system som används inom 
flyget kunna utnyttja den befintliga kapaciteten, och för att kunna hantera växande trafikmängder 
behöver den kapaciteten dessutom utökas. Systemen behöver också vara motståndskraftiga vid 
tillfälliga kapacitetsbegränsningar till följd av störningar. 

Effektivitet: Effektivitet syftar på både operationell och ekonomisk effektivitet för en enskild 
flygning och betraktar både möjligheten att starta och landa i tid, samt möjligheten att följa en 
optimal flygväg och profil. 

Miljö: Miljö innefattar både buller, utsläpp och andra miljöaspekter. 

Säkerhet: Inom flyget är säkerhet högsta prioritet och behöver därför betraktas när nya element 
implementeras. 
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5.3 Key Performance Indicators för sektorisering av TMA 

I detta avsnitt ges exempel på KPI:er för var och en av de utvalda KPA:er som presenteras i 
avsnittet ovan. De KPI:er som presenteras här bedöms alla som relevanta för att utvärdera 
sektoriseringen av ett TMA, och kan ses som en indikation på vad författarna har kunnat 
konstatera att exempelvis en ANSP bör betrakta vid ett större förändringsarbete av den typen. 

5.3.1 Kapacitet 

ICAO (2009) menar att kapacitet kan mätas antingen för ett helt system, för ett luftrum eller för 
en flygplats. Exempel på KPI:er som ICAO tar upp för användande i luftrum är antalet IFR-
flygningar som kan tas emot i luftrummet eller den kapacitetsrating man givit ett visst luftrum, 
som i sin tur visar hur många IFR-flygningar en viss sektor kan acceptera. Även CANSO (2015) 
nämner att man kan använda kapacitetsratingen som KPI. Andra KPI:er som CANSO tar upp, 
som kan anses relevanta för att utvärdera ett luftrum, är hur stor procent av efterfrågan en sektor 
kan hantera och genomsnittlig försening per flygledningsenhet. 

5.3.2 Effektivitet 

ICAO (2009) diskuterar både effektivitet relaterat till tid och effektivitet relaterat till flygväg. 
Som exempel på KPI:er tar ICAO bland annat upp andelen flygningar som startar eller landar på 
utsatt tid, eller som genomförs med normal flyglängd. De föreslår också KPI:er som mäter 
förseningen för försenade flygningar, antingen som ett genomsnittsvärde eller i totalt antal 
minuter. CANSO (2015) ger många förslag på KPI:er och här presenteras därför endast de som 
är relevanta för sektoruppdelning i ett TMA. Exempelvis rekommenderar CANSO flertalet olika 
KPI:er för att mäta både antalet försenade starter och landningar, och för att mäta storleken på 
dessa förseningar. CANSO menar också att det kan vara bra att titta på faktiskt höjd, flygtid och 
flugen distans som behövs för att nå en cirkel med radien 40 eller 100 nautiska mil från 
flygplatsen och att samma cirkel kan användas för att titta på faktiskt höjd, flygtid och flugen 
distans till landning. De föreslår också en KPI för att mäta flygningar som är försenade i 
förhållande till ett schema eller en angiven tid, där förseningen är orsakad av ATM. 

5.3.3 Miljö 

ICAO (2009) menar att det ibland är svårt att identifiera mätetal för miljö, då alla organisationer 
inte rapporterar både buller och utsläpp. Inom ramen för vad som är intressant när man tittar på 
sektoruppdelningen av ett TMA har de rekommenderat att man undersöker mängden utsläpp som 
uppstår till följd av ineffektivt tillhandahållande av ATM tjänster, i form av CO2, NOx, H20 och 
partiklar. De rekommenderar också att man utvecklar en definition för signifikant buller och 
metoder för att avgöra huruvida personer blir utsatta för buller eller ej, och man kan undersöka 
antalet personer som blir utsatt för signifikant buller under en löpande treårsperiod.  

5.3.4 Säkerhet 

ICAO (2009) talar om att vanliga KPI:er inom säkerhetsområdet fokuserar på antalet olyckor 
antingen per antalet rörelser eller per totalt flygtid, och att dessa KPI:er kan begränsas till att 
endast betrakta IFR-flygningar med flygplan som har en max startvikt över 2.25 ton. De berättar 
också att i vissa fall mäter man endast dödsolyckor och att även geografisk filtrering 
förekommer.  
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5.4 Key Performance Indicators för detta arbete 

De KPI:er som presenteras i Avsnitt 5.3 kan alla betraktas som övergripande. De mäter på olika 
sätt det totala resultat som uppstår exempelvis i ett luftrum. De KPI:erna ger dock ingen insikt i 
detaljer, eller vilken aspekt i luftrummet som skapar ett visst värde. Exempelvis kan de berätta 
vilken total luftrumskapacitet som uppstår vid olika sektoruppdelningar, men inte vilken del av 
designen som är den begränsande faktorn. Gemensamt för de KPI:er som presenteras i Avsnitt 
5.3 är också att det krävs fullgoda simuleringar eller insamling av stora datamängder för att 
kunna mäta dem.  

Eftersom det här arbetet syftar till att belysa likheter och skillnader mellan två olika typer av 
sektorindelningar, behövs mer detaljerade KPI:er som kan berätta hur en viss aspekt av 
sektoriseringen i ett luftrum påverkar exempelvis kapacitet, effektivitet, miljö eller säkerhet. 
Inom ramen för det här arbetet finns inte heller någon möjlighet att utföra simuleringar eller att 
samla in den datamängd som krävs för att undersöka KPI:erna i Avsnitt 5.3. Därför presenteras i 
följande avsnitt en mer detaljinriktad uppsättning KPI:er som ligger till grund för att kunna 
jämföra de båda alternativa sektorindelningarna för Stockholm TMA.  

5.4.1 Kapacitet  

För att få bättre förståelse för hur olika typer av sektoruppdelningar påverkar luftrummets 
kapacitet, kommer fokus att läggas på faktorer som kan påverka flygledarens arbetsbelastning, 
eftersom tidigare forskning visar en tydlig koppling mellan just sektorkapacitet och flygledarens 
arbetsbelastning (Flynn et al, 2006; Majumdar et al, 2005; Xiao et al, 2016). I tidigare forskning 
finns många exempel som visar att olika delar av en sektors utformning kan påverka flygledarens 
arbetsbelastning (Flynn et al, 2006; Majumdar et al, 2005; Mogford et al, 1995; Sridhar et al, 
2000; Xiao et al, 2016). Här har exempel på sådana faktorer av sektorernas utformning använts 
för att skapa en uppsättning KPI:er som kan användas för att utvärdera området kapacitet. Dessa 
KPI:er används i en analys (se Kapitel 8) för att jämföra de båda sektoriseringsalternativen. De 
representerar dock endast ett fåtal av alla de saker som kan påverka ett luftrums kapacitet, och 
skall inte ses som ett försök att utvärdera luftrummens totala kapacitet. I analysen kompletteras 
också dessa KPI:er med en subjektiv analys för att kunna analysera fördelningen av 
arbetsbelastningen mellan olika sektorer, eftersom ingen lämplig KPI funnits för detta. Här 
nedan presenteras de fem KPI:er som tagits fram inom området kapacitet. För varje KPI anges 
först hur den skall mätas och sedan exempel på hur den motiveras av tidigare forskning. 

5.4.1.1 KPI 1: Blandning av stigande och sjunkande trafik 

Den här KPI:n används för att ta reda på i hur stor utsträckning flygledarna behöver arbeta med 
både stigande och sjunkande trafik. KPI 1 mäts genom att räkna ut hur många procent av 
flygledarpositionerna i TMA:t som behöver hantera både SID:ar och STAR:ar. 

Flynn et al. (2006) lyfter fram blandningen av stigande och sjunkande trafik som en av de 
viktigaste faktorerna som bidrar till flygledarens arbetsbelastning. Även annan forskning lyfter 
fram stigande och sjunkande trafik som viktiga faktorer, men utan att lägga fokus på just 
blandningen (Majumdar et al, 2005; Mogford et al, 1995; Kopardekar et al, 2007). Eftersom det 
här arbetet endast fokuserar på TMA-sektorer, där så gott som all trafik kommer vara antingen 
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stigande eller sjunkande, är det dock bara relevant att betrakta blandningen av stigande och 
sjunkande trafik. 

5.4.1.2 KPI 2: Antal korsningar per flygledare 

Den här KPI:n används för att ta reda på hur många korsningar som varje flygledare måste 
övervaka. KPI 2 mäts genom att först summera antalet korsningar mellan SID:ar och/eller 
STAR:ar per sektor. Utifrån detta identifieras först ett maximum, och sedan räknas även ett 
snittvärde ut för respektive alternativ. Endast korsningar där en höjdväxling sker eller normalt 
sett kan ske, kommer räknas med. Anledningen till detta är att det endast är den här typen av 
korsningar som behöver övervakas. Korsningar där trafiken istället alltid har höjdseparation, 
även utan att flygledaren gör något, behöver inte övervakas på samma sätt och bör därför inte 
heller bidra till ökad arbetsbelastning. 

Både Flynn et al. (2006) och Majumdar et al. (2005) tar upp antalet korningar i en sektor som 
viktiga faktorer som kan påverka en flygledares arbetsbelastning. 

5.4.1.3 KPI 3: Storlek 

Den här KPI:n används för att utvärdera hur stora sektorerna är i det horisontella planet. Alla 
sektorers storlek utvärderas och extra fokus läggs sedan vid respektive alternativs största 
sektorer. Eftersom det här arbetet inte har möjlighet att göra en exakt beräkning av sektorernas 
areal görs istället en uppskattning, vilket bedöms tillräckligt för att kunna jämföra alternativen. 
För att KPI 3 ska kunna användas till både geografiska och funktionella sektorer definieras en 
sektors storlek som den yta flygledaren behöver övervaka. 

Majumdar och Ochieng (2002) har sammanställt tidigare forskning kring faktorer som påverkar 
flygledarens arbetsbelastning, och sektorstorlek är något som återkommer i flertalet av deras 
källor. 

5.4.1.4 KPI 4: Antal angränsande sektorer utanför TMA:t 

Den här KPI:n används för att ta reda på hur många angränsande sektorer utanför TMA:t som 
varje sektor måste samarbeta med. Eftersom varje angränsande sektor innebär en potentiell 
koordineringspartner, ger detta en indikation om den arbetsbelastning som uppstår från 
koordinering. För att kunna mäta KPI 4 summeras först hur många angränsande sektorer utanför 
TMA:t som varje sektor i TMA:t har, och utifrån detta identifieras både ett maxvärde och ett 
snittvärde per alternativ. 

Vikten av en KPI som denna motiveras av Majumdar et al. (2005) som i sin forskning tar upp 
antalet kringliggande sektorer som en faktor som påverkar flygledarens arbetsbelastning. 

5.4.1.5 KPI 5: Antal frekvensbyten per SID och STAR 

Den här KPI:n används för att utvärdera hur många frekvensbyten och överlämningar som 
behöver göras inne i TMA:t. KPI 5 mäts genom att räkna hur många frekvensbyten som behöver 
göras inne i TMA:t på varje SID och STAR, för respektive alternativ. 

Vikten av denna KPI motiveras av Kopardekar et al. (2007) som tar upp antalet överlämningar 
av trafik som en faktor som påverkar flygledarens arbetsbelastning.  
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5.4.2 Effektivitet 

På grund av arbetets begränsningar har inga lämpliga KPI:er hittats som kan användas för att 
utvärdera sektoralternativens effektivitet. Istället görs en subjektiv analys inom detta område (se 
Kapitel 8). 

5.4.3 Miljö 

På grund av den datamängd som krävs för att studera miljöeffekterna av en sektorisering, har 
inga lämpliga KPI:er hittats som kan användas för att utvärdera detta. Istället görs en subjektiv 
analys inom detta område (se Kapitel 8). 

5.4.4 Säkerhet 

På grund av att simuleringar eller verkliga tester skulle behövas för att studera säkerhetsnivån av 
en sektorisering, kommer detta inte att betraktas närmre i det här arbetet. 
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6 Nulägesbeskrivning av Stockholm TMA 
I det här kapitlet görs en nulägesbeskrivning av Stockholm TMA. Inledningsvis hålls en 
diskussion kring begreppet ”Stockholm TMA”. Efter denna följer en beskrivning av Stockholm 
TMA samt av dess SID:ar och STAR:ar. 

6.1 Begreppet Stockholm TMA 

Innan Stockholm TMA beskrivs mer ingående, är det lämpligt att diskutera själva begreppet 
”Stockholm TMA”. Först och främst är det viktigt att påpeka att flygledarna som ansvarar för 
luftrummet Stockholm TMA egentligen ansvarar för betydligt mer luft än bara TMA:t. På grund 
av detta kan uttrycket ”Stockholm TMA” användas på mer än ett sätt. I Sveriges nationella 
bestämmelser finns en definition av det kontrollerade luftrumsblock som faktiskt heter 
”Stockholm TMA” och detta beskrivs i Avsnitt 6.2 (LFV, 2016a). Men begreppet ”Stockholm 
TMA” används också, i tidigare forskning, som en mer öppen och odefinierad term för att 
beskriva hela ansvarsområdet för de flygledare som arbetar där (Dervic & Rank, 2015; Rydin, 
2013). I det här arbetet används ”Stockholm TMA” generellt på det senare sättet. Det område 
som Stockholm TMA:s flygledare ansvarar för idag, är det som används för de 
sektoriseringsförslag som tas fram i detta arbete och det är därför motiverat att använda 
begreppet på det här sättet. En beskrivning av detta område finns i Avsnitt 6.3. 

6.2 Luftrummet Stockholm TMA 

I det här avsnittet beskrivs luftrummet Stockholm TMA som det är definierat i Sveriges 
nationella bestämmelser, AIP Sverige. Som förklaras ovan, sammanfaller detta inte helt med det 
område som studeras och sektoriseras i arbetets kommande kapitel.  

I Figur 2 illustreras luftrummet Stockholm TMA. I hela luftrummet ligger TMA:ts översida på 
FL95. TMA:ts undersida återfinns på flertalet olika höjder i olika delsektorer, och dessa återges i 
Figur 2. Under TMA:ts olika delsektorer finns antingen sektor Västerås, sektor Uppsala, Uppsala 
CTR, Arlanda CTR, Bromma CTR eller okontrollerad luft. Sektor Västerås och sektor Uppsala 
är utsatta i Figur 2 och utgörs av kontrollerad luft som sköts av Västerås respektive Uppsala. 
Även de fyra kontrollzonerna återges i figuren. Endast Arlanda CTR, Bromma CTR och en 
mindre del av Uppsala CTR gränsar direkt mot Stockholm TMA:s undersida, medans Västerås 
CTR ligger helt under sektor Västerås. Under resterande delar av TMA:t finns okontrollerad luft. 
I regel är den flygledare som sköter den kontrollerade luften ovanför ett parti okontrollerad luft, 
även ansvarig för detta. I den okontrollerade luften är dock flygledarens ansvar mycket begränsat 
och det är helt upp till respektive pilot om denna väljer att överhuvudtaget kontakta flygledaren 
(se även Kapitel 3). 
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Figur 2. Luftrummet Stockholm TMA. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). Röda, solida 
linjer markerar TMA:ts ytterkanter. Röda streckade linjer markerar områden med olika 

höjdspan. Höjd på TMA:ts undersida anges med siffror för varje område. Kontrollzoner är 
skuggade med lila. 
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6.3 Ansvarsområdet Stockholm TMA 

De flygledare som ansvarar för Stockholm TMA ansvarar även för ett parti av den kontrollerade 
luft som ligger ovanför TMA:t. Där det finns okontrollerad luft under TMA:t sträcker sig deras 
ansvarsområde hela vägen ner till marken. Samtidigt har ansvaret för vissa delar av TMA:ts yttre 
partier lämnats till områdeskontrollen. I det här avsnittet beskrivs det område som Stockholm 
TMA:s flygledare ansvarar för idag. Detta är det område som nya sektoriseringsförslag 
presenteras för i Kapitel 7 och det som generellt refereras till som Stockholm TMA i detta arbete. 
I Figur 3 illustreras hur luftrummet Stockholm TMA (beskrivet i Avsnitt 6.2) förhåller sig till 
ansvarsområdet Stockholm TMA (beskrivet i detta avsnitt, nedan). 

 

Figur 3. Luftrummet Stockholm TMA och ansvarsområdet Stockholm TMA. Baserad på Dervic & 
Rank (2015), LFV (2016a), LFV (2016b) och Rydin (2013).  Röda linjer visar luftrummets yttre 

gränser. Svarta, breda linjer visar de yttre gränserna för Stockholm TMA:s flygledares 
ansvarsområde. Svarta, tunna linjer visar var Stockholm TMA:s flygledares ansvarsområde har 

olika höjdspann. Siffrorna anger övre och undre gräns för Stockholm TMA:s flygledares 
ansvarsområde. I mitten av figuren har Arlandas start och landningsbanor markerats i svart. 
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Idag är Stockholm TMA indelat i tre sektorer: sektor W, sektor E och sektor S (Dervic & Rank, 
2015; Rydin, 2013). En översikt av dessa finns i Figur 4, och en närmre beskrivning av varje 
sektor följer nedan. 

 

Figur 4. Stockholm TMA:s sektorisering idag. Baserad på Dervic & Rank (2015), LFV (2016b) 
och Rydin (2013). Sektor W i blå färg. Sektor E i gul färg. Sektor S i grön färg. I det blå- och 

grönrandiga området ansvarar sektor W för den övre delen av luftrummet och sektor S för den 
undre delen av luftrummet. I det gul- och grönrandiga området ansvarar sektor E för den övre 

delen av luftrummet och sektor S för den undre delen av luftrummet. 
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6.3.1 Sektor W 

I sektor W finns huvudsakligen startande trafik från Arlanda (se även Avsnitt 6.4) (Dervic & 
Rank, 2015; Rydin, 2013). I sektorn arbetar en flygledare med ansvar för ankomster och en 
flygledare med ansvar för avgångar, på varsin frekvens (Rydin, 2013). 

 

Figur 5. Sektor W. Baserad på Dervic & Rank (2015), LFV (2016b) och Rydin (2013). Siffrorna 
anger sektorns höjdspann i olika delområden. 

6.3.2 Sektor E 

I sektor E finns huvudsakligen ankommande trafik till Arlanda (se även Avsnitt 6.4) (Dervic & 
Rank, 2015; Rydin, 2013). I sektorn arbetar en flygledare med ansvar för ankomster och en 
flygledare med ansvar för avgångar, på varsin frekvens (Rydin, 2013). 

 

Figur 6. Sektor E. Baserad på Dervic & Rank (2015), LFV (2016b) och Rydin (2013). Siffrorna 
anger sektorns höjdspann i olika delområden. 
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6.3.3 Sektor S 

I sektor S finns huvudsakligen ankommande och avgående trafik till och från Bromma (Dervic & 
Rank, 2015; Rydin, 2013). I sektorn arbetar en flygledare, som ansvarar för all trafik i sektorn 
(Rydin, 2013). 

 

Figur 7. Sektor S. Baserad på Dervic & Rank (2015), LFV (2016b) och Rydin (2013). Siffrorna 
anger sektorns höjdspann i olika delområden. 

6.3.4 DIR-E och DIR-S 

DIR-E och DIR-S är en så kallade director-positioner (Rydin, 2013). Dessa ansvarar för den 
avslutande delen av flygningen för ankommande trafik. DIR-E arbetar med ankomster till 
Arlanda och DIR-S arbetar med ankomster till Bromma. När trafiken närmar sig final, lämnar 
övriga sektorer över den till respektive director. Directorn är sedan den som svänger in trafiken 
på final och försöker skapa en så optimal sekvens som möjligt. 
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6.4 SID:ar och STAR:ar i Stockholm TMA 

I Figur 8 illustreras de SID:ar och STAR:ar som används när bana 19R är aktiv för startande 
trafik och bana 19L är aktiv för landande trafik. I Stockholm TMA finns då åtta SID:ar för 
avgående trafik och fyra STAR:ar för ankommande trafik (LFV, 2016a). I Figur 8 finns också de 
navigationspunkter som utgör början eller slut på dessa SID:ar och STAR:ar utsatta. De åtta 
SID:arna är alla döpta efter den navigationspunkt där de slutar, och deras namn är: RESNSA4G, 
KOGAV4G, AROS4G, DUNKER4G, NOSLI4G, TROSA4G, BABAP2G och NORTEL2G. De 
fyra STAR:arna är alla döpta efter den navigationspunkt där de börjar, och deras namn är: 
ELTOK6P, NILUG1P, XILAN4P och HAMMAR3P.  

 

Figur 8. SID:ar och STAR:ar i Stockholm TMA. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). Blåa 
linjer visar SID:ar, gröna linjer visar STAR:ar.  

De flesta av TMA:ts SID:ar är samlade i TMA:ts västra del (LFV, 2016a). Alla dessa följer 
initiellt samma flygväg, för att sedan förgrena sig längre från flygplatsen. Även för de två SID:ar 
som ligger öster om flygplatsen gäller att de initiellt följer samma väg, för att sedan dela upp sig. 
SID:arna är designade för att minska bullerspridning. 
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Tre av TMA:ts fyra STAR:ar är placerade i TMA:ts östra del (LFV, 2016a). Gemensamt för alla 
STAR:ar är att de inte sträcker sig hela vägen fram till landningsbanan, utan endast till ett så 
kallat Initial Approach Fix (IAF). Flygledaren kommer instruera ankommande trafik vilken kurs 
den ska flyga efter att den nått fram till respektive IAF. De tre STAR:ar som ligger i TMA:ts 
östra del, HAMMAR3P, XILAN4P och NILUG1P, ansluter alla till samma IAF: ERKEN. Detta 
innebär att ankommande trafik kommer närma sig ERKEN både från norr och från söder. I 
TMA:ts västra del finns endast en STAR, ELTOK6P, som avslutas vid det IAF som heter 
BALVI.  
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7 Alternativa sektoriseringar av Stockholm TMA 
I det här kapitlet presenteras två alternativa sektoriseringar för Stockholm TMA. Kapitlet inleds 
med en förklaring av alternativens utgångsläge, vilket inkluderar förhållningssätt till kraven från 
Avsnitt 4.3. Efter detta presenteras först ett sektoriseringsförslag baserat endast på geografiska 
sektorer, följt av ett förslag baserat på endast funktionella sektorer. 

7.1 Utgångsläge  

SID och STAR får inte att förändras i det horisontella planet. Detta på grund av att de är 
konstruerade med hänsyn till bland annat buller och mycket ingående efterforskningar krävs för 
att kunna göra motiverade förändringar till dessa.  

För båda alternativen ska fem flygledarpositioner definieras, varav en director. Det här antalet 
har bedömts rimlig baserat på den bemanning som används i Stockholms TMA idag. Idag arbetar 
visserligen sju flygledare samtidigt i Stockholm TMA, men DIR-S och den flygledare som sköter 
sektor S hanterar närapå uteslutande trafik till och från Bromma. Eftersom Bromma inte 
behandlas i detta arbete är det rimligt att använda två flygledarpositioner mindre. 

7.1.1 Förhållningssätt till kraven: 

Eftersom de krav på sektorisering som presenterats i Avsnitt 4.3 inte har någon inbördes 
prioriteringsordning, är det rimligt att inför varje projekt skapa sig någon typ av uppfattning om 
hur man vill prioritera dem. Hur prioriteringen görs kan variera från fall till fall, beroende på vad 
som bedöms viktigt i ett visst TMA. I det här arbetet har en så likvärdig prioritering som möjligt 
eftersträvats för båda alternativen, för att göra dessa så jämförbara som möjligt. Generellt sett vill 
det här arbetet sträva efter att uppfylla så många av kraven i Avsnitt 4.3 som möjligt, men vissa 
avsteg är oundvikliga. Här nedan följer en kortfattad beskrivning för vart och ett av de krav där 
avsteg anses nödvändiga. 

Sektorer bör i så stor utsträckning som möjligt designas med konvexa former (Sergeeva et al., 
2015). För det geografiska alternativet är detta något som ska eftersträvas när det är möjligt, men 
avsteg kan göras där detta bedöms mer lämpligt. Ej relevant för det funktionella alternativet. 

Så långt som möjligt bör intilliggande sektorer designas på ett sätt som undviker att flygplan 
måste instrueras att plana ut under sjunk (Eurocontrol, 2003). Ska eftersträvas, men det är 
troligtvis inte möjligt att skapa realistiska förslag utan att kompromissa med detta. 

Geografiskt definierade sektorer bör förändras så lite som möjligt när bankonfigurationen 
ändras (Eurocontrol, 2003). Förklaringen till detta är att man vill undvika onödiga 
koordineringar, och även förändringar som systemen eventuellt inte kan hantera. Inte aktuellt, 
eftersom endast en bankonfiguration används. 

Ett väntläge och dess buffertområde bör inneslutas i en sektor (Eurocontrol, 2003). Inte aktuellt, 
eftersom väntlägen inte behandlas. 
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En korsning mellan två eller flera rutter bör inte vara placerad för nära en sektorgräns, detta för 
att ge flygledaren tillräckligt med tid att lösa eventuella konflikter (Eurocontrol, 2003; Trandac 
et al., 2003). Ska eftersträvas, men det är möjligt att avsteg måste göras för att kunna uppfylla 
övriga krav. 

Sektorer bör designas för att undvika att flygplan spenderar allt för kort tid i en sektor, vilket 
görs för att motivera den arbetsbelastning som uppstår när ett flygplan passerar en sektorgräns, 
i form av frekvensbyten för piloterna och överlämningen från en flygledare till nästa (de Oliveira 
et al., 2006; Trandac et al., 2003). Exempelvis bör scenarion där en rutt endast passerar ett hörn 
av en sektor undvikas. Ska eftersträvas, men det är möjligt att avsteg måste göras för att kunna 
uppfylla övriga krav. 

En jämn arbetsbelastning mellan olika sektorer bör eftersträvas (Sergeeva et al., 2015). Ska 
eftersträvas, men ges relativt låg prioritet jämfört med andra aspekter. 

Den arbetsbelastning som flygledare utsätts för med anledning av koordinering bör vara så låg 
som möjligt (Sergeeva et al., 2015). Ska eftersträvas, men ges relativt låg prioritet. 

Tillräcklig buffert bör finnas till angränsande luftrum där det finns restriktioner eller 
reservationer (Eurocontrol, 2003). En sådan buffert baseras på vilken typ av aktivitet som utförs 
i det aktuella området, och ska finnas för att kunna garantera fullgoda säkerhetsmarginaler. Inte 
aktuellt, eftersom denna typ av områden inte behandlas. 

7.2 Geografiskt alternativ 

I det här alternativet finns fem geografiska sektorer som illustreras i Figur 9 och Figur 10. Först 
och främst har TMA:t delats i en västlig och en östlig halva, där den västra är något större. 
Eftersom inga av TMA:ts SID:ar och STAR:ar passerar mellan den västliga och den östliga 
halvan, förefaller detta som ett naturligt första steg i en geografisk sektorisering. Den västra 
halvan av TMA:t har sedan delats i två delar, så att TMA:ts nordvästra del utgörs av sektor NW 
och dess sydvästra del utgörs av sektor SW. Den östra halvan av TMA:t har också delats in i två 
sektorer, men för att passa trafikbilden har uppdelningen här baserats även på höjd. I den södra 
delen av TMA:ts östra halva finns på lägre höjd sektor SE, som endast kommer hantera den 
trafik som startar österut. Den här sektorn har designats med två olika övre gränshöjder, lägre 
närmast flygplatsen och högre längre österut. Nästa sektor, NE, ligger dels ovanpå SE, men den 
täcker även resterande del av TMA:ts östra halva. I den sista sektorn, DIR, arbetar directorn med 
att sekvensera och svänga in ankommande trafik på final. DIR omsluter finalen och finns endast 
på de lägre höjderna. I Figur 9 har sektorerna markerats med olika färger och i Figur 10 finns en 
illustration av hur de förhåller sig till TMA:ts SID:ar och STAR:ar. 
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Figur 9. Geografiskt alternativ. Baserad på LFV (2016b). Sektor NW i blått, sektor SW i lila och 
sektor NE i gult. I det gul- och orangerandiga området ansvarar sektor SE för den undre delen 

av luftrummet och sektor NE för den övre delen av luftrummet. I det grönrandiga området 
ansvarar sektor DIR för den undre delen av luftrummet och sektor NW respektive NE för den 

övre delen av luftrummet. 
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Figur 10. Geografiskt alternativ i förhållande till SID:ar och STAR:ar. Baserad på LFV (2016a) 
och LFV (2016b). Blåa linjer visar SID:ar, gröna linjer visar STAR:ar. Streckade linjer 

markerar de sektorgränser som sträcker sig upp till TMA:ts översida. Prickade linjer markerar 
de sektorgränser som endast existerar på lägre höjder. 
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7.2.1 Sektorer 

I det här avsnittet följer en beskrivning och en illustrering av varje sektors ansvarsområde. 

7.2.1.1 SW 

TMA:ts sydvästra sektor, SW, finns markerad i Figur 11 och sträcker sig från marken till 
TMA:ts översida. Särskilt karakteristiskt för formen på sektor SW är att det inom sektorn finns 
två olika höjder för TMA:ts översida, vilket också leder till att SW har två olika delar med olika 
övre gränsskikt.  Närmast flygplatsen ligger TMA:ts övre gräns, och således också SW:s övre 
gräns, på FL 195. I den södra delen av TMA:t, det område som omsluter bland annat punkterna 
DUNKER, NOSLI och TROSA, ligger den övre gränsen på FL105. I sektor SW finns endast 
SID:ar och inga STAR:ar. Fyra av TMA:ts åtta SID:ar, AROS4G, DUNKER4G, NOSLI4G och 
TROSA4G, har sin sträckning uteslutande i sektor SW. Ytterligare två SID:ar, KOGAV4G och 
RESNA4G, passerar först sektor SW för att sedan ansluta till sektor NW. Det här betyder att 
trafik på KOGAV4G och RESNA4G kommer behöva byta frekvens relativt kort tid efter start 
men samtidigt har dessa två SID:ar initiellt samma sträckning som AROS4G, DUNKER4G, 
NOSLI4G och TROSA4G, vilket innebär att det finns starka fördelar med att den här trafiken 
initiellt har kontakt med samma flygledare.  

 

Figur 11. Sektor SW. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). Sektor SW är markerad med 
mörkgrått och dess höjdspann anges med siffror. 

Troligtvis kommer sektor SW behöva lägga större delen av sin uppmärksamhet närmast 
flygplatsen, där trafik på ett stort antal SID:ar är samlade. I den södra delen av sektorn, den som 
endast sträcker sig upp till FL105, är det troligtvis sällan trafik. När trafik som startar mot 
DUNKER, NOSLI och TROSA passerar gränsen till sektor SW:s södra del har en klar majoritet 
av den troligtvis redan passerat FL105, vilket innebär att den avslutande delen av dessa SID:ar 
flygs i områdeskontrollens luft. Avslutningsvis är det värt att notera att eftersom sektor SW 
hanterar en stor del av TMA:ts avgående trafik, kan arbetsbelastningen bli hög om det uppstår en 
topp i startande trafikmängd.  
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7.2.1.2 NW 

Den nordvästra sektorn, NW, täcker en knapp fjärdedel av TMA:ts yta och finns markerad i 
Figur 12. Större delen av sektor NW sträcker sig hela vägen från marken och upp till TMA:ts 
översida. Undantaget är bland annat den del av NW som ligger över sektor DIR, där gränsytan 
mellan NW och DIR ligger på 5000 fot. I väst finns också en liten del av sektor NW som endast 
sträcker sig från marken och upp till FL85. Sektor NW innehåller två SID:ar, KOGAV4G och 
RESNA4G, samt STAR:en ELTOK6P.  

 

Figur 12. Sektor NW. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). Sektor NW är markerad med 
mörkgrått och dess höjdspann anges med siffror. 

NW kommer huvudsakligen behöva dela sin uppmärksamhet mellan två uppgifter. Dels ska 
ankommande trafik sjunkas och svängas till en lämplig kurs mot final eller medvind, för att 
sedan lämnas över till DIR. Samtidigt ska startande trafik stigas och lämnas över till 
områdeskontrollen. Att behöva dela sin uppmärksamhet mellan två väldigt skilda uppgifter kan 
bidra till en hög arbetsbelastning i sektor NW. Å andra sidan har sektorn en relativt begränsad 
geografisk yta att övervaka, vilket kan bidra till att sänka dess arbetsbelastning. 
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7.2.1.3 SE 

Sektor SE täcker också en knapp fjärdedel av TMA:ts geografiska yta, men endast på lägre 
höjder. Sektor SE, som visas i Figur 13, har två olika övre gränsytor och ligger helt och hållet 
under sektor NE. Den västra delen av sektor SE sträcker sig från marken upp till FL75 och den 
östra delen sträcker sig från marken upp till FL105. Nivåskillnaden ger sektor SE möjlighet att 
ge vidare stig till starter när dessa kommit längre från flygplatsen. Samtidigt kan sektor NE 
sjunka ankomster till en lägre höjd när dessa närmar sig flygplatsen, över den västra delen av 
sektor SE. Sektor SE innehåller TMA:ts två östliga SID:ar, NORTEL2G och BABAP2G.  

 

Figur 13. Sektor SE. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). Sektor SE är markerad med 
mörkgrått och dess höjdspann anges med siffror. 

Det faktum att sektor SE endast innehåller två SID:ar gör att man skulle kunna misstänka att dess 
arbetsbelastning blir relativt låg. Men samtidigt har sektor SE tilldelats ett relativt begränsat 
område kring sina SID:ar, vilket kan leda till att flygledaren måste ägna mycket av sin kapacitet 
till att lösa problem trots en något inskränkt rörelsefrihet. 
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7.2.1.4 NE 

Sektor NE illustreras i Figur 14 och är, om man betraktar dess geografiska yta, en av TMA:ts 
största sektorer. Sektor NE täcker hela den östra delen av TMA:t, men det är endast en liten del 
av sektorn som sträcker sig hela vägen från marken till TMA:ts översida. Den södra delen av 
sektor NE är placerad ovanpå sektor SE. Här finns, som tidigare nämnts, två olika skiljehöjder 
mellan de båda sektorerna: FL75 i väst och FL105 i öst. I norr är sektor NE till viss del placerad 
ovanpå sektor DIR och här är skiljehöjden 5000 fot. I norr finns också en mindre del av sektor 
NE som sträcker sig hela vägen från TMA:ts undersida till dess översida. Tre av TMA:ts fyra 
STAR:ar, HAMMAR3P, XILAN4P och NILUG1P, finns i sektor NE.  

 

Figur 14. Sektor NE. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). Sektor NE är markerad med 
mörkgrått och dess höjdspann anges med siffror. 

Eftersom en stor del av den ankommande trafiken kommer hanteras i sektor NE finns det en risk 
för hög arbetsbelastning här. Anledningen till att ändå ge sektorn ansvar för så mycket som tre 
STAR:ar är att dessa sammanstrålar vid samma slutpunkt, ERKEN. Det krävs att en och samma 
flygledare är ansvarig för all trafik mot ERKEN om en enhetlig sekvens ska kunna skapas här. 
För att underlätta arbetet med sekvensering har sektor NE getts ett relativt stort område kring 
sina STAR:ar, för att ge utrymme till att manuellt vektorera trafik. Om arbetsbelastningen visar 
sig för hög, finns möjlighet att balansera hur stor del av sekvenseringsarbetet som görs av sektor 
NE och hur stor del som görs av sektor DIR. 
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7.2.1.5 DIR 

Sektor DIR, där directorn arbetar, finns markerad i Figur 15. Sektorn sträcker sig från marken 
och upp till 5000 fot. Sektorns övre gräns har valts för att ge sektor DIR tillräckligt med 
utrymme i höjdled för att kunna hålla sin trafik separerad. Den sista delen av STAR:arna 
HAMMAR3P, XILAN4P och NILUG1P finns innanför sektor DIR:s gränser, medans trafik via 
ELTOK6P kommer ansluta till sektor DIR efter att ha lämnat STAR:en. 

 

Figur 15. Sektor DIR. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). Sektor DIR är markerad med 
mörkgrått och dess höjdspann anges med siffror. 

Sektor DIR kan komma att ha en betydande arbetsbelastning eftersom all ankommande trafik 
samlas här och en flaskhalseffekt kan förväntas. En strävan har därför varit att ge sektor DIR gott 
om utrymme kring de förväntade ankomstflödena, för att ge flygledaren så bra förutsättningar 
som möjligt för arbetet med sekvensering. När arbetsbelastningen stiger finns det som tidigare 
nämnts också möjligheten att balansera hur mycket av sekvenseringsarbetet som görs av 
kringliggande sektorer, och hur mycket som görs av DIR.  

7.2.2 Samarbetsrutiner 

I det geografiska alternativet finns huvudsakligen två områden där samordningen behöver extra 
uppmärksamhet. I väst finns korsningen mellan STAR:en ELTOK6P och SID:arna KOGAV4G 
och RESNA4G, som ligger nära sektorgränser och påverkar både SW och NW. Norr om 
flygplatsen krävs rutiner för samarbetet mellan både DIR och NW respektive DIR och NE. 

7.2.2.1 SW och NW 

Väster om flygplatsen, där trafikflödet från STAR:en ELTOK6P korsar SID:arna KOGAV4G 
och RESNA4G finns risk för krävande eller osäkra situationer i sektor NW. Anledningen är att 
den här korsningen ligger så pass nära gränsen till sektor SW, vilket gör att trafiken på 
KOGAV4G och RESNA4G precis har kommit in i sektor NW när den möter trafiken från 
ELTOK6P. NW har mycket begränsade möjligheter att inne i sin sektor lösa eventuella 
konflikter som uppstår i den här korsningen. Därför införs en restriktion som innebär att sektor 
SW måste se till att all trafik på KOGAV4G och RESNA4G korsar gränsen mellan sektor SW 
och NW på FL100 eller högre. På så vis har NW möjligheten att undvika konflikter i den 
aktuella korsningen genom att se till att trafik på ELTOK6P har sjunkit till FL90 eller lägre när 
den når slutet på ELTOK6P. 
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7.2.2.2 DIR och NW 

Trafik via ELTOK6P har redan passerat slutet på STAR:en innan den når sektor DIR. Det här 
innebär att sektor NW kommer behöva instruera varje flygplan vilken kurs de ska hålla efter 
BALVI, och sedan kommer trafiken flyga in i sektor DIR på den instruerade kursen. DIR har 
möjligheten att välja vilken kurs trafiken ska ges efter BALVI, för att kunna anpassa flödet till 
den aktuella trafikbilden. Om det finns ledig plats på final kan sektor DIR be att sektor NW 
instruerar ett visst flygplan att flyga en kurs som tar det mot en kort final, och om sektor DIR har 
mycket trafik i sin sektor kan denne istället be om en kurs som försenar ett flygplan genom att 
låta det gå mot en längre final. Det är dock troligt att man väljer en standardkurs som leder mot 
en lagom lång final, som kan användas som utgångsläge för all trafik fram till dess att situationen 
gör att sektor DIR vill be om något annat. 

7.2.2.3 DIR och NE 

Trafik som ankommer via STAR:arna HAMMAR3P, XILAN4P och NILUG1P passerar först 
sektor NE och ansluter sedan till sektor DIR. Den här trafiken kommer fortfarande vara på sin 
STAR när den lämnas över till sektor DIR. Trafik som kommer söderifrån, via XILAN4P och 
NILUG1P, kommer flyga in i sektor DIR ovanifrån. Sektor NE lämnar den här trafiken till sektor 
DIR på 5500 fot. Sektor DIR ger sedan trafiken instruktioner om att sjunka vidare efter att sektor 
DIR har försäkrat sig om att detta inte kommer påverka sektor SE.  

Trafiken från norr, via HAMMAR3P, möter trafiken från söder över ERKEN. Eftersom de här 
två trafikflödena är riktade mer eller mindre rakt emot varandra, måste de lämnas över till sektor 
DIR på olika höjder, annars skulle farliga situationer inte kunna undvikas. Eftersom trafiken från 
söder lämnas på 5500 fot, kommer trafiken från norr som standard att lämnas på 4500 fot. 

7.2.3 Sammanslagning av sektorer 

När antalet ankomster i TMA:t sjunker, kan sektor DIR stängas och dess luft lämnas då över till 
sektor NE. När den totala trafikmängden i TMA:t sjunker, kan sektor SW stängas och dess luft 
lämnas över till sektor NW. På samma sätt kan också sektor SE stängas och dess luft lämnas över 
till sektor NE. Om bara sektor NW och sektor NE är öppna, så innebär det att båda sektorerna 
hanterar en blandning av ankomster och avgångar. Men samtidigt får dessa två stora sektorer 
relativt enkla och okomplicerade former, och de kommer ha stor flexibilitet utan att behöva 
samordna. När trafikmängden sjunker ytterligare, kan även sektor NW stängas, och sektor NE tar 
då över även dennes luft.  
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7.3 Funktionellt alternativ 

I det här alternativet fördelas trafik mellan de olika flygledarna baserat på om den är 
ankommande eller avgående. Två flygledare hanterar ankommande trafik, och TMA:ts STAR:ar 
har fördelats mellan dem. På samma sätt hanterar två flygledare avgående trafik, och TMA:ts 
SID:ar har fördelats mellan dem. Det finns även en director som jobbar närmast finalen.  

Fördelningen mellan flygledarna har gjort på så vis att en flygledare ansvarar för den STAR som 
ligger väster om flygplatsen och en flygledare ansvarar för de STAR:ar som ligger öster om 
flygplatsen, en flygledare ansvarar för de SID:ar som ligger väster om flygplatsen och en 
flygledare ansvarar för de SID:ar som ligger öster om flygplatsen. Den här uppdelningen 
framstod som den mest naturliga eftersom det finns något av en osynlig linje genom TMA:t i 
nord-sydlig riktning, som ingen STAR eller SID korsar. Flera av STAR:arna och SID:arna är 
dessutom grupperade ihop, och på det här viset hamnar dessa hos samma flygledare. I Figur 16 
finns en översiktsbild av TMA:ts SID:ar och STAR:ar. Mer detaljerade illustrationer av varje 
sektors ansvarsområde följer i kommande avsnitt. 

 

Figur 16. Funktionellt alternativ, översikt av SID:ar och STAR:ar. Baserad på LFV (2016a) och 
LFV (2016b). 
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7.3.1 Sektorer 

I det här avsnittet följer en beskrivning och en illustrering av varje sektors ansvarsområde. 

7.3.1.1 ARR-W 

ARR-W hanterar trafik som ankommer via ELTOK6P, som finns markerad i Figur 17. Den här 
positionen hanterar endast en STAR, som dessutom är en av de kortare, och kommer troligtvis ha 
relativt låg arbetsbelastning. Förhoppningsvis kommer den här positionen därför ha möjlighet att 
lägga fokus på att skapa en fördelaktig ankomstsekvens åt directorn, samt att uppfylla önskemål 
från denne. 

 

Figur 17. Sektor ARR-W. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). Sektor ARR-W:s 
ansvarsområde markerat med orange. 
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7.3.1.2 DEP-W 

DEP-W hanterar trafik som startar via RESNA4G, KOGAV4G, AROS4G, DUNKER4G, 
NOSLI4G och TROSA4G, som finns markerade i Figur 18. Det här innebär att DEP-W hanterar 
sex av de åtta SID:ar som finns i TMA:t. All trafik som följer de SID:ar som DEP-W hanterar, 
följer en identisk rutt den första biten efter start. Det här innebär att det är starkt fördelaktigt att 
de åtminstone initiellt kontaktar samma flygledare, och enligt det här förslaget kommer de alltid 
att befinna sig på samma frekvens. Eftersom det är närmast efter start som trafiken hos DEP-W 
är samlad, innan den sprids ut i olika riktningar, är det också närmast flygplatsen som DEP-W 
troligtvis kommer behöva lägga mest fokus. Samtidigt har den här positionen ett av de största 
områdena att övervaka, eftersom dess trafik kommer spridas över relativt stora avstånd. 

 

Figur 18. Sektor DEP-W. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). Sektor DEP-W:s 
ansvarsområde markerat med orange. 
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7.3.1.3 ARR-E 

ARR-E ansvarar för den trafik som ankommer via de tre STAR:arna från öster: HAMMAR3P, 
XILAN4P och NILUG1P. Dessa finns markerade i Figur 19. Eftersom tre av fyra STAR:ar har 
placerats hos den här positionen, finns det en risk att arbetsbelastningen här blir hög. Samtidigt 
är det motiverat att placera dessa tre STAR:ar hos en och samma flygledare, eftersom de alla 
möts vid samma punkt. Att dela upp dem mellan flera olika flygledare hade både försvårat 
sekvenseringsarbetet och skulle kunna innebära en säkerhetsrisk. Även om fokus för den här 
positionen troligtvis kommer hamna främst där STAR:arna sammanstrålar, så kommer ARR-E 
också behöva övervaka ett relativt stort område eftersom dessa tre STAR:ar täcker en stor yta i 
TMA:t. 

 

Figur 19. Sektor ARR-E. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). Sektor ARR-E:s 
ansvarsområde markerat med orange. 
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7.3.1.4 DEP-E 

DEP-E ansvarar för avgående trafik via NORTEL2G och BABAP2G, som finns markerade i 
Figur 20. Dessa två SID:ar ger en relativt liten yta att övervaka i TMA:t och de är dessutom 
betydligt färre än de SID:ar som DEP-W ansvarar för. Men samtidigt är de båda östliga SID:arna 
placerade på ett sätt som gör att DEP-E troligtvis kommer få en betydande arbetsbelastning från 
närheten till STAR:arna från öster, både genom restriktioner och samordningar med ARR-E. På 
grund av den förväntat höga arbetsbetsbelastningen hos ARR-E, kan man också misstänka att 
DEP-E kommer vara den som får stå för den tyngre delen av samarbetet i den östra delen av 
TMA:t. 

 

Figur 20. Sektor DEP-E. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). Sektor DEP-E:s 
ansvarsområde markerat med orange. 

7.3.1.5 DIR 

DIR är en director-position. När ankommande trafik närmar sig final, lämnar ARR-W och ARR-
E över den till DIR. Det är rimligt att definiera en höjd som ska användas när trafik lämnas från 
ARR-W och en annan höjd som ska användas för trafik som lämnas från ARR-E, för att öka 
säkerheten. DIR har även möjlighet att be om att trafik från ARR-W och ARR-E ska lämnas över 
på ett sätt som är lämpligt för stunden, exempelvis med ett visst inbördes avstånd eller på en 
speciell kurs. Arbetsbelastningen mellan ARR-W, ARR-E och DIR kan balanseras genom att 
anpassa vilken position som vid ett visst tillfälle gör den största delen av arbetet med att 
sekvensera ankommande trafik.   
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7.3.2 Samarbetsrutiner 

Här nedan följer exempel på vilka restriktioner och förhållningssätt till koordinering och 
samarbete som kan användas i de områden där det är mest troligt att arbetspositionerna får en 
stor inverkan på varandras arbete. Det är givetvis även möjligt att andra positioner kommer 
påverka varandra, exempelvis om någon flygledare önskar klarera ett flygplan utanför dess SID 
eller STAR. Då initieras koordinering med de positioner som kan beröras, och man hittar en 
lämplig lösning från fall till fall.  

Både i den östra delen och den västra delen av TMA:t finns situationer där korsningar uppstår 
mellan SID:ar och STAR:ar. Eftersom den inblandade trafiken i båda fallen kommer befinna sig 
på skilda frekvenser, har höjdrestriktioner införts på de berörda SID:arna och STAR:arna. Det 
här är nödvändigt för att flygledarna ska kunna arbeta på ett säkert sätt utan att ständigt behöva 
koordinera. I båda fallen finns möjligheten för de inblandade flygledarna att koordinera med 
varandra för att undanta en viss flygning från en restriktion, när denna inte bedöms nödvändig. 

7.3.2.1 DEP-W och ARR-W 

I den västra delen av TMA:t finns en korsning mellan avgående och ankommande trafik i 
närheten av BALVI. Den trafik som påverkas är starter på KOGAV4G och RESNA4G som 
hanteras av DEP-W, och ankomster via ELTOK6P som hanteras av ARR-W. Exakt hur 
korsningen ser ut kommer skilja från fall till fall, eftersom den ankommande trafiken via 
ELTOK6P redan har passerat slutet på sin STAR och därför vektoreras av ARR-W. 

För att göra situationen säker, införs de höjdrestriktioner som illustreras i Figur 21. DEP-W 
måste se till att all trafik som startar via KOGAV4G och RESNA4G passerar korsningen på 
FL100 eller högre. Samtidigt måste ARR-W se till att all ankommande trafik via ELTOK6P 
passerar korsningen på FL90 eller lägre. Värt att notera är att all trafik som ankommer via 
ELTOK6P måste passera ELTOK på FL110 eller lägre (LFV 2016a). Detta är pilotens ansvar 
och indikerar att det ska vara fullt rimligt för ARR-W att kunna säkerställa att trafiken sedan 
klarar av restriktionen på FL90. 

 

 

Figur 21. Restriktioner för DEP-W och ARR-W. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). 
Restriktioner markerade med rött. 
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7.3.2.2 DEP-E och ARR-E 

I den östra delen av TMA:t finns två korsningar mellan avgående och ankommande trafik. 
Trafiken som berörs är starter via NORTEL2G och BABAP2G som hanteras av DEP-E, och 
ankomster via XILAN4P och NILUG1P som hanteras av ARR-E. Eftersom de båda 
korsningarna ligger på olika avstånd från flygplatsen är det lämpligt att separera trafiken på en 
högre höjd i den korsning som ligger längst från flygplatsen och på en lägre höjd i den korsning 
som ligger närmre flygplatsen. Till skillnad från situationen i väster, kommer korsningarna i 
öster att separeras genom att starterna hålls under ankomsterna.  

Restriktionerna för den östra delen av TMA:t illustreras i Figur 22. För starter finns två 
restriktioner, där den ena gäller för starter både på NORTEL2G och på BABAP2G, medans den 
andra endast kommer påverka trafik på BABAP2G. DEP-E får inte klarera startande trafik över 
FL70 innan den har passerat den första restriktionen. Trafik på BABAP2G får sedan inte klareras 
över FL110 innan den har passerat den andra restriktionen. Även för ankomster finns två stycken 
restriktioner, där trafik via XILAN4P påverkas av båda medans trafik via NILUG1P endast 
påverkas av den ena. Trafik på XILAN4P får inte klareras lägre än FL120 innan den har passerat 
den första restriktionen. Varken trafik på XILAN4P eller NILUG1P får klareras under FL80 
innan den har passerat den andra restriktionen. 

 

Figur 22. Restriktioner för DEP-E och ARR-E. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). 
Restriktioner markerade med rött. 

7.3.2.3 DIR och ARR-W respektive ARR-E 

Så länge DIR följer ett normalt arbetsmönster behöver denne inte koordinera med de andra 
flygledarna, eftersom den positionen kommer vara ensam om att arbeta på låg höjd nära finalen. 
Det mönster som trafiken hos DIR följer kommer dessutom vara relativt förutsägbart för de 
andra flygledarna, även om DIR arbetar utan rutter. Om DIR däremot behöver ge ett flygplan en 
ovanligare klarering, som exempelvis stig eller sväng bort från finalen i samband med en 
avbruten inflygning, kommer detta behöva koordineras med den av ARR-W och ARR-E som 
berörs. 
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7.3.3 Sammanslagning av sektorer 

När mängden ankommande trafik sjunker, kan ARR-W stängas och ARR-E tar då över ansvaret 
för dennes uppgifter. Om mängden ankommande trafik sjunker ytterligare, kan även DIR 
stängas, och ARR-E tar då över ansvaret även för dennes uppgifter. När mängden avgående 
trafik sjunker, kan DEP-E stängas och DEP-W tar då över ansvaret för dennes uppgifter. Om den 
totala trafikmängden sjunker till mycket låga nivåer kan slutligen även DEP-W stängas, och 
ARR-E får då ansvar för all trafik i TMA:t. 
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8 Analys av alternativa sektoriseringar av STMA 
I det här kapitlet presenteras en analys av de båda sektoriseringsalternativen från föregående 
kapitel. Analysen syftar till att finna likheter och skillnader mellan geografisk och funktionell 
sektorisering, och baseras på de resonemang kring KPA:er och KPI:er som presenterats i kapitel 
5. Den första delen av analysen behandlar området kapacitet, och denna del baseras främst på de 
KPI:er som tagits fram i Avsnitt 5.4. Dessa KPI:er kompletteras med en subjektiv analys som 
behandlar fördelningen av arbetsbelastning, eftersom ingen lämplig KPI funnits för detta. 
Kapitlet avlutas med en analys inom området effektivitet och en analys inom området miljö. 
Båda dessa områden analyseras subjektivt, eftersom det inte gått att ta fram lämpliga KPI:er. 

8.1 Kapacitet 

Som förklaras mer ingående i Kapitel 5, görs analysen inom området kapacitet baserat på olika 
faktorer som påverkar flygledarnas arbetsbelastning. De olika faktorer som behandlas här 
presenteras utan inbördes prioriteringsordning. Författarna vill också lyfta fram att det inte är 
möjligt att göra någon utvärdering av de olika alternativens totala kapacitet, utan att genomföra 
omfattande simuleringar eller verkliga tester. Det som presenteras i denna analys är endast 
indikationer på hur olika, mindre aspekter kan bidra till den totala kapaciteten. 

8.1.1 KPI 1: Blandning av stigande och sjunkande trafik 

Geografiskt alternativ: I det geografiska alternativet är det bara sektor NW som hanterar både 
SID:ar och en STAR. Sektor SW och sektor SE hanterar endast SID:ar, medans sektor NE och 
sektor DIR endast hanterar STAR:ar. Detta innebär att 20% av flygledarna i det geografiska 
alternativet måste hantera en blandning av stigande och sjunkande trafik. 

Funktionellt alternativ: I det funktionella alternativet är det ingen sektor som hanterar både 
SID:ar och STAR:ar. Sektor DEP-W och sektor DEP-E hanterar endast SID:ar, medans sektor 
ARR-W, sektor ARR-E och sektor DIR endast hanterar STAR:ar. Detta innebär att 0% av 
flygledarna i det geografiska alternativet måste hantera en blandning av stigande och sjunkande 
trafik. 

Resultatet kan tolkas som att blandningen av stigande och sjunkande trafik skulle kunna bidra till 
en något lägre kapacitet hos det geografiska alternativet.  

8.1.2 KPI 2: Antal korsningar per flygledare 

För att förenkla utvärderingen av KPI 2 har de av TMA:ts korsningar som behöver övervakas 
markerats och numrerats i Figur 23. Korsning nummer 1 ligger väster om flygplatsen och 
behöver övervakas eftersom ankomster via ELTOK6P måste sjunka på väg mot korsningen 
medans starter på KOGAV4P eller RESNA4P måste stiga på väg mot korsningen. Korsning 
nummer 2 ligger på ERKEN, där tre STAR:ar möts: HAMMAR3P från norr och NILUG1P eller 
XILAN4P från söder. Eftersom all trafik på väg mot denna korsning ska sjunka måste den 
övervakas och flygledarna måste välja klareringar som försäkrar att de har vertikal separation 
över ERKEN. 
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Figur 23. Korsningar i Stockholm TMA. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). De 
korsningar som behöver övervakas har markerats med röda ringar och numrerats i rött. 

Geografiskt alternativ: I det geografiska alternativet måste både sektor NW och sektor SW 
övervaka en korsning, nummer 1. Korsningen är visserligen placerad i sektor NW:s luft, men det 
är sektor SW som har ansvar för att trafiken på de inblandade SID:arna passerar sektorgränsen, 
och därmed även korsningen, på lägst FL100 (se Avsnitt 7.2.2.1). Även sektor NE och sektor 
DIR måste övervaka en korsning, nummer 2. Normalt sett kommer trafiken ha lämnats över till 
sektor DIR innan den når korsningen, men det kommer vara beroende av att sektor NE har 
kunnat sjunka och lämna över den i tid. Sektor SE behöver inte övervaka någon korsning. Detta 
innebär att det maximala antalet korsningar som någon av flygledararna måste övervaka är en, 
och att flygledarna i snitt måste övervaka 0,8 korsningar. 

Funktionellt alternativ: I det funktionella alternativet måste både sektor DEP-W och sektor ARR-
W övervaka en korsning, nummer 1. Även sektor ARR-E och sektor DIR måste övervaka en 
korsning, nummer 2. Anledningen till att båda sektorerna måste övervaka korsning nummer 2 är 
att det inte finns någon definierad gräns mellan deras ansvarsområden här, och eventuella 
konflikter måste därför kunna upptäckas av båda flygledarna. Sektor DEP-E behöver inte 
övervaka någon korsning. Detta innebär att det maximala antalet korsningar som någon av 
flygledarna måste över vaka är en, och att flygledarna i snitt måste övervaka 0,8 korsningar. 
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Resultatet visar samma antal korsningar för båda alternativen, både som maximum och som 
snittvärde, och här går alltså inte att utläsa någon skillnad som kan påverka sektoriseringarnas 
kapacitet.  

Det kan även vara värt att nämna att i östra delen av TMA:t finns också två exempel där SID:ar 
och STAR:ar överlappar, men de betraktas inte som korsningar inom ramen för KPI 2. Det gäller 
situationen mellan BABAP2G och XILAN4P, samt situationen mellan NILUG1P eller 
XILAN4P och trafik på NORTEL2G eller BABAP2G. Här kommer trafiken på SID:arna hela 
tiden befinna sig under trafiken på STAR:arna, och i både det geografiska och det funktionella 
alternativet har hänsyn tagits till de här situationerna. Så länge ingen flygledare ger en klarering 
utanför sin sektor i det geografiska alternativet, eller innan trafiken har passerat restriktionerna i 
det funktionella alternativet så kommer de här situationerna aldrig kunna leda till konflikter, och 
därför betraktas de inte som korsningar. Det är möjligt att andra sektoriseringar än de två 
alternativ som presenterats i det här arbetet skulle kunna leda till att även dessa två situationer 
måste betraktas som korsningar. 

8.1.3 KPI 3: Storlek 

Geografiskt alternativ: I det geografiska alternativet är det relativt okomplicerat att uppskatta de 
olika sektorernas storlek, eftersom den yta flygledarna måste övervaka är densamma som 
sektorns geografiska yta. De största sektorerna är SW och NE, som täcker uppskattningsvis 
någonstans mellan en tredjedel och halva TMA:t vardera. Sektor NW och SE är mindre, och 
täcker omkring en knapp fjärdedel av TMA:ts yta vardera. Minst är sektor DIR, som endast 
täcker en mindre del av TMA:ts yta. 

Funktionellt alternativ: I det funktionella alternativet är det något mer komplicerat att uppskatta 
de olika sektorernas storlek, eftersom den yta flygledarna måste övervaka inte är tydligt 
definierad. Det är dock rimligt att flygledaren måste övervaka ett buffertområde som har relativt 
goda marginaler kring dennes trafik, dels för att kunna upptäcka trafik som kan utgöra en 
potentiell konflikt och dels eftersom trafiken inte nödvändigtvis kommer följa SID eller STAR 
exakt. De största sektorerna är DEP-W och ARR-E, där flygledaren måste övervaka närapå halva 
TMA:t. Både sektor ARR-W och DEP-E är betydligt mindre. För de sektorerna behöver 
flygledarna troligtvis inte övervaka mer än omkring en sjättedel av TMA:ts yta vardera. Även 
sektor DIR är en mindre sektor, men dess yta kommer förändras beroende på var och när sektor 
ARR-W och ARR-E lämnar över trafiken. 

Det är svårt att dra entydiga slutsatser från resultatet av KPI 3. Dels baseras mätningen endast på 
uppskattningar, och dels är det svårt att bedöma hur stort område flygledarna i det funktionella 
alternativet måste övervaka utan att sektoriseringen provats i verkligheten. I det funktionella 
alternativet kommer gränsen mellan sektor DIR och ARR-W respektive ARR-E dessutom vara 
beroende av när flygledarna väljer att lämna över trafiken. Generellt kan man dock se att de 
största sektorerna är större i det funktionella alternativet. Eftersom det troligtvis är de största 
sektorerna som blir mest kapacitetsbegränsande kan man tolka resultatet som att sektorstorleken 
kan bidra till något lägre kapacitet hos det funktionella alternativet. 
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8.1.4 KPI 4: Antal angränsande sektorer utanför TMA:t 

För att underlätta utvärderingen av KPI 4 illustreras i Figur 24 de sektorer som angränsar till 
TMA:t. Ansvarsområdet för de av områdeskontrollens sektorer som visas i Figur 24 börjar 
antingen vid markytan eller vid de underliggande TMA:na, och sträcker sig upp till FL285. 
Sektor Västerås och sektor Uppsala sträcker sig upp till 4500 fot, och ÖKC sträcker sig upp till 
FL95. Sektor DIR kommer inte att diskuteras under KPI 4, eftersom den inte angränsar till någon 
av de kringliggande sektorerna. 

 

Figur 24. Angränsande sektorer. Baserad på LFV (2016a) och LFV (2016b). Röda linjer och 
betäckningar illustrerar områdeskontrollens sektorer. Lilaskuggade områden illustrerar 

angränsande TMA:n. 

Geografiskt alternativ: Sektor SW angränsar till 6 olika sektorer: E2, E4, E7, E8, sektor Västerås 
samt ÖKC. Sektor NW angränsar till 3 olika sektorer: E4, E8 samt sektor Uppsala. Sektor NE 
angränsar också till 3 olika sektorer: E2, E4 samt E6. Sektor SE angränsar endast till en annan 
sektor: E6. Det maximala antalet kringliggande sektorer som någon av TMA:ts sektorer 
angränsar till i det geografiska alternativet är sex. I snitt angränsar sektorerna till 3,25 av de 
kringliggande sektorerna. 

Funktionellt alternativ: Sektor DEP-W angränsar till 7 olika sektorer: E2, E4, E7, E8, sektor 
Västerås samt sektor Uppsala. Sektor ARR-E angränsar till 3 olika sektorer: E2, E4 samt E6. 
Sektor ARR-W angränsar till 2 olika sektorer: E8 samt sektor Uppsala. Sektor DEP-E angränsar 
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endast till en annan sektor: E6. Det maximala antalet kringliggande sektorer som någon av 
TMA:ts sektorer angränsar till i det funktionella alternativet är sju. I snitt angränsar sektorerna i 
det funktionella alternativet till 3,25 av de kringliggande sektorerna. 

Resultatet kan tolkas som att antalet angränsande sektorer kan bidra till en något lägre kapacitet 
hos det funktionella alternativet. Skillnaden är dock relativt liten, och de båda alternativen har 
samma snittvärde.  

8.1.5 KPI 5: Antal frekvensbyten per SID och STAR 

Geografiskt alternativ: För alla STAR:ar gäller att trafiken behöver byta frekvens en gång inne i 
TMA:t, när den lämnar antingen NW eller NE för att kontakta DIR. På de två SID:arna 
KOGAV4G och RESNA4G måste trafiken också byta frekvens en gång inne i TMA:t, mellan 
SW och NW. På de övriga sex SID:arna måste trafiken inte byta frekvens inne i TMA:t. 

Funktionellt alternativ: Även här gäller för alla STAR:ar att trafiken behöver byta frekvens en 
gång inne i TMA:t, när den lämnar antingen ARR-W eller ARR-E för att kontakta DIR. När det 
gäller SID:arna, måste trafiken inte byta frekvens inne i TMA:t på någon av dessa. 

Skillnaden mellan de båda alternativen är relativt liten, då det endast är två SID:ar som skiljer 
dem åt. Resultatet kan tolkas som att antalet frekvensbyten inne i TMA:t skulle kunna bidra till 
en något lägre kapacitet hos det geografiska alternativet.  

8.1.6 Kapacitet – subjektiv analys 

Något som tagits upp redan i kraven i Kapitel 4 är att sektorer bör designas på ett sätt som ger en 
jämn arbetsbelastning mellan olika sektorer. Om man betraktar de KPI:er som analyserats här 
ovan, syns i de flesta en likvärdig inbördes fördelning av arbetsbelastning mellan sektorerna i de 
båda alternativen. Undantaget är KPI 3 – storlek, där skillnaden mellan sektorernas storlek är 
större i det funktionella alternativet än i det geografiska alternativet. Även om man tittar närmre 
på vilka SID:ar och STAR:ar som placerats i vilken sektor, så blir skillnaden större i det 
funktionella alternativet. Sektor DIR utesluts ur diskussionen, eftersom den är likvärdig i båda 
alternativen. 

De två minsta sektorerna i det funktionella alternativet är sektor ARR-W och sektor DEP-E, och 
dessa är betydligt mindre än sektor DEP-W och sektor ARR-E. Sektor ARR-W hanterar 
dessutom endast en av TMA:ts fyra STAR:ar, och sektor DEP-E hanterar endast två av åtta 
SID:ar. Detta jämförs med det geografiska alternativet där de två minsta sektorerna, sektor NW 
och sektor SE, ligger närmre i storlek mot sektor SW och sektor NE. Sektor SE hanterar 
visserligen endast samma två SID:ar som sektor DEP-E, men i väster blir skillnaden större. Där 
hanterar sektor NW inte bara en STAR, utan också större delen av två SID:ar.  

Det ska dock nämnas att den här snedfördelningen av ansvar kanske är något annorlunda i 
verkligheten än man först får intryck av, för båda alternativen. För att få en bättre förståelse av 
hur trafiken faktiskt kommer fördelas mellan de olika alternativen, presenteras i Figur 25 och 
Figur 26 trafikfördelningen mellan TMA:ts olika in och utpasseringspunkter. Siffrorna i de båda 
figurerna kan rimligtvis anses jämbördiga, eftersom ett TMA totalt sett bör ha lika många 
ankomster som avgångar. 
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Inpasseringspunkt Andel flygningar 
ELTOK 29% 

HAMMAR 17% 
XILAN 16% 
TROSA 38% 

Figur 25. Fördelning av ankommande trafik. Baserad på Wiklander (2011). 

Utpasseringspunkt Andel flygningar 
AROS 17% 

KOGAV 2% 
RESNA 18% 

NORTEL 9% 
BABAP 7% 

DUNKER 17% 
NOSLI 25% 
TROSA 5% 

Figur 26. Fördelning av avgående trafik. Baserad på Wiklander (2011). 

Om man studerar fördelningen av ankommande trafik som presenteras i Figur 25 ser man att så 
mycket som 29% av ankomsterna anländer via ELTOK. Detta innebär att flygledarna i de små 
sektorer som hanterar ELTOK6P, hanterar mer än en fjärdedel av ankomsterna och här blir alltså 
skillnaden i arbetsbelastning något lägre än vad man anar vid en första anblick. För sektor SE i 
det geografiska alternativet och sektor DEP-E i det funktionella alternativet blir dock effekten 
den omvända om vi betraktar verklig trafik. Dessa relativt små sektorer hanterar alltså endast två 
av TMA:ts åtta SID:ar, NORTEL2G och BABAP2G. I Figur 26 ser vi att dessa två SID:ar 
tillsammans endast står för 16% av TMA:ts avgångar, och skillnaden av arbetsfördelning blir 
alltså större här. Detta påverkar dock både det geografiska och det funktionella alternativet på 
samma sätt. 

Sammanfattningsvis kan man ändå se en något skevare fördelning av arbetsbelastning inom det 
funktionella alternativet. 

8.2 Effektivitet – subjektiv analys 

Bland de rekommendationer som presenteras i Kapitel 5 för utvärdering av effektivitet, finns i 
huvudsak två övergripande teman. En av de saker man vill titta på är olika typer av förseningar, 
vilket inte är möjligt att undersöka närmre utan simuleringar eller verkliga tester. När det gäller 
det andra temat, hur effektivt ett flygplan kan färdas mellan flygplatsen och ett visst avstånd 
därifrån, finns det dock möjlighet att se vissa samband redan på ett teoretiskt stadie.  

Eftersom SID:ar och STAR:ar är desamma för båda alternativen, kommer trafik som följer dessa 
också behöva färdas exakt samma sträcka i båda alternativen. Skillnaden uppstår först när 
trafiksituationen eventuellt medger att flygledaren ger ett flygplan en genväg. Detta är något som 
flygledningen generellt arbetar mycket med idag, och när möjlighet finns så försöker flygledaren 
erbjuda trafik genvägar. Här kan författarna dock finna en skillnad mellan det geografiska och 
det funktionella alternativet. Det funktionella alternativet är utformat på ett sätt som gör att 
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flygledarna måste koordinera så fort de lämnar SID eller STAR, medan flygledarna i det 
geografiska alternativet är fria att använda vilka genvägar de vill inom sin egna sektor. Det är 
därför troligt att det kommer uppstå situationer där flygledarna i det funktionella alternativet 
måste prioritera bort en potentiell genväg på grund av de extra arbetsmoment som uppstår. Det 
här talar för att effektiviteten i det laterala planet troligtvis blir högre i det geografiska 
alternativet. 

En liknande diskussion kan också föras i det vertikala planet, men där kommer hög effektivitet 
istället innebära möjligheten att låta trafik stiga eller sjunka kontinuerligt. Alla begränsningar 
som alternativen har i det vertikala planet, oavsett om det om det gäller en gränsyta (som i 
exemplet mellan sektor NE och sektor SE i det geografiska alternativet) eller separata 
höjdrestriktioner, kommer innebära potentiella hinder för kontinuerliga stig och sjunk. Överlag 
finns likvärdiga begränsningar av den här typen i båda alternativen, men med en tydlig skillnad 
som gäller SID:arna NORTEL2G och BABAP2G. I det geografiska alternativet kommer 
flygledaren i sektor SE inte kunna stiga trafik på de här två SID:arna högre än FL100 utan 
koordinering, eftersom dennes sektor slutar på FL105. I det funktionella alternativet är 
flygledaren fri att stiga trafiken på de här SID:arna hela vägen upp till FL190, så snart den har 
passerat restriktionerna. Det här talar för en något högre effektivitet i det vertikala planet hos det 
funktionella alternativet. 

8.3 Miljö – subjektiv analys 

Inom området miljö finns också två övergripande teman hos rekommendationerna i Kapitel 5. 
Det ena, buller, är svårt att utvärdera utan stora mänger data. När det gäller utsläpp finns dock en 
koppling till effektivitet, vilket gör att författarna kan se vissa skillnader mellan alternativen här. 
Om ett flygplan får möjlighet att flyga en kortare sträcka, kommer dess bränsleförbrukning och 
därmed även dess utsläpp att minska. I det vertikala planet gäller att ett kontinuerligt stig eller 
sjunk ger lägre utsläpp, eftersom det krävs extra kraft för att accelerera ett flygplan som planar ut 
under sjunk, eller som måste återuppta en avbruten stigning. 

Eftersom utsläppen från flygtrafik kommer vara direkt beroende av både lateral och vertikal 
effektivitet, kan man i princip dra samma slutsatser här som i avsnittet ovan. Detta talar för att 
utsläpp bidrar till en något lägre miljöpåverkan från det geografiska alternativet, om man 
betraktar det laterala planet. Samtidigt talar det också för att utsläpp bidrar till en något lägre 
miljöpåverkan från det funktionella alternativet om man istället betraktar det vertikala planet. 
Det är dock inte möjligt att spekulera sig fram till vilket av alternativen som sammantaget leder 
till lägst utsläpp, utan att göra en mer ingående utredning. 
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9 Diskussion och slutsats 
I det här kapitlet genomförs först en diskussion av arbetets resultat, och avslutningsvis 
presenteras dess slutsats. 

9.1 Diskussion 

Arbetet inleddes med sammanställningen av en uppsättning krav att ta hänsyn till vid 
sektorisering av TMA:n. Dessa krav anses av författarna som ett lämpligt utgångsläge inför ett 
sektoriseringsarbete, då de täcker ett brett område och överlag har en gedigen grund i tidigare 
forskning. En begränsning hos de krav som presenteras är dock att de inte har någon given 
prioriteringsordning, vilket istället måste tas fram för varje aktuellt projekt. 

En uppsättning KPI:er som vore lämpliga för utvärdering av ett TMA:s sektorisering togs fram. 
Dessa hade dock begränsningen att omfattande resurser krävs för att utvärdera dem. Därför togs 
också en uppsättning KPI:er lämpliga för den här typen av arbete, som har begränsade resurser, 
fram. Ur en etisk synvinkel är det värt att nämna att det inte var möjligt att hitta användbara 
KPI:er för detta arbete varken inom området miljö eller säkerhet. På grund av detta har arbetet 
endast kunnat presentera mycket begränsade resultat inom området miljö och inga resultat inom 
området säkerhet. Båda dessa områden är dock, inte minst av etiska skäl, av största vikt inom 
flygbranschen och bör ges betydligt större vikt inom liknande forskning när möjlighet finns. 

Två alternativa sektoriseringar för Stockholm TMA togs fram, en med endast geografiska 
sektorer och en med endast funktionella sektorer. Genom en analys jämfördes de båda 
alternativen för att kunna identifiera likheter och skillnader mellan geografisk och funktionell 
sektorisering. Analysen visade att blandningen av stigande och sjunkande trafik (KPI 1), och 
antal frekvensbyten per SID och STAR (KPI 5) skulle kunna bidra till lägre kapacitet hos det 
geografiska alternativet. Sektorernas storlek (KPI 3) och antal angränsande sektorer utanför 
TMA:t (KPI 4) skulle kunna bidra till lägre kapacitet i det funktionella alternativet. För antalet 
korsningar per flygledare (KPI 2) kunde ingen skillnad ses mellan alternativen. Den subjektiva 
analysen inom området kapacitet visade en något skevare fördelning av arbetsbelastning för det 
funktionella alternativet. Inom området effektivitet visade den subjektiva analysen en bättre 
effektivitet i det laterala planet för det geografiska alternativet, men en bättre effektivitet i det 
vertikala planet för det funktionella alternativet. Avslutningsvis gjordes en subjektiv analys inom 
området miljö, där en koppling kunde ses till alternativens effektivitet men inget entydigt resultat 
kunde utläsas. 

En begränsning hos resultaten från analysen är att de endast grundas på en jämförelse av två 
exempel på möjliga sektoriseringar, och det är inte möjligt att säga om samma resultat kommer 
uppnås om en liknande jämförelse görs mellan andra exempel på geografiska och funktionella 
sektoriseringar. Detta förstärks av att alla de skillnader som hittades var mycket små. 

Det vore intressant att i framtiden se vidare forskning där liknande jämförelser görs mellan flera 
olika möjliga geografiska och funktionella sektoriseringar, exempelvis i andra TMA:n. Det vore 
då också möjligt att även jämföra geografiska och funktionella alternativ med alternativ som 
innehåller en blandning av båda typerna. Detta framstår som extra intressant eftersom författarna 
upprepade gånger under arbetet fann begränsningar just i att behöva arbeta strikt med endast en 
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typ av sektorisering för varje alternativ. Något annat som vore relevant i framtida forskning är 
mer omfattande studier där man även har möjlighet att genomföra realistiska simuleringar.  

9.2 Slutsats 

Sammanfattningsvis har det här arbetet kunnat presentera en uppsättning krav som är lämpliga 
att använda när nya sektoriseringar skapas, en uppsättning KPI:er som kan användas för att 
utvärdera möjliga sektoriseringar, en uppsättning KPI:er som kan användas till en liknande 
utvärdering i ett arbete med begränsade resurser, samt en analys som visar exempel på möjliga 
likheter och skillnader mellan geografisk och funktionell sektorisering. De skillnader som 
analysen visade var alla mycket små, och vidare forskning krävs för att bekräfta om analysens 
resultat är giltiga även i andra fall.  
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