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SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete handlar om miljövänligare inflygningar. Gröna- och kurvade 

inflygningar gör flyget mer miljövänligt. Det är ett effektivt sätt att minska flygets 

miljöpåverkan. Varje grön- och kurvad inflygning innebär minskad bränsleförbrukning, 

utsläpp samt betydligt lägre buller vid landning.  

 

Vid en grön inflygning, sjunker flygplanet kontinuerligt från sin marschhöjd till 

landningsbanan med motorerna på tomgång. En kurvad inflygning är en kombination av grön 

inflygning och kurvad inflygning. Med en kurvad inflygning kan man välja en väg där man 

inte flyger över bostadsområde. På så sätt blir det inga köbildningar i luften innan landningen. 

Vid kurvade inflygningar blir miljövinster större än med vanliga gröna inflygningar.  

 

För att ett flygplan skall kunna genomföra en grön inflygning krävs att det är utrustad 

med FMS (Flight Management System). Det är utrustning för navigering som bestämmer 

flygplants position genom att integrera navigationsuppgifter från en eller flera positionsgivare 

med information från flygplants fartmätar- och höjdmätarsystem. 

Flygvägar som SID och STAR skapar flygsäkerhet och ordning i luftrummet. SID är 

flygvägar för angående trafik och STAR är flygvägar för ankommande trafik. Syftet med P-

RNAV STAR är att ett flygplan med navigeringsutrustning ska kunna programmera in 

färdvägen i sin FMS och på så sätt genomförs en optimal inflygning med låga 

koldioxidutsläpp. 

Gröna inflygningar har visat kunnat spara 100-150 kilo bränsle och 314-474 kilo 

koldioxidutsläpp vid varje miljövänlig inflygning beroende på flygplansmodell.  
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 ABSTRACT 

 

 

This thesis is about eco-firendly approaches. Green and curved approaches make 

aviation more environmentally friendly. It is an effictive way to reduce the environmental 

impact of aviation. Each green and curved approached means reduced fuel comsumption, 

emissions and signicantly lower noise on landing.  

At a green approach, the airplane falls continuously from its cruising altitude to the 

runway with the engines at idle. A curved approach is a combination of green approach and 

curved approaches with. With a curve approach, you can choose a path where you do not fly 

over residential area. So there will not be stopped in the queue in the air before landing. At 

curved approaches are environmental benefits greater than the usual green approaches. 

For an aircraft to conduct a green approach requires that is equipped with FMS (Flight 

Management System). It determines airplanes position by integrating navigation data from 

one or more position sensors with information from the airplaners airspeed indicator and 

altimeter. 

Routes SID and STAR creates safety and order in the sky. SID is the route for outgoing 

traffic and STAR route is for incoming traffic. The purpose of P-RNAV STAR is an aircraft 

with navigation equipment program the route in the FMS and thus carried out an optimal 

approach to low carbon.  

Green approaches have been able to save 100-150 kilo fuel and 314-474 kilo carbon 

emissions at all environmentally friendly approach, depending on aircraft model. 
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NOMENKLATUR  
 
Symbol  Förklaring  
 
SAS  Scandinavian Airlines 

NG  Next Generation 

LFV  Luftfartsverket 

CDA   Continuous Descend Approach 

CDO  Continuous Descend Operation 

ICAO  International Civil Aviation Organization 

TOP  Top of Descend 

FMS  Flight Management System 

GNSS   Global Navigation Satellite System 

VHF  Vert High Frequency 

ACARS  Aircraft Communications Addressing and Reporting System 

ATC   Air Traffic Control 

VDL 2  VHF Digital Mode 2 

CO²   Carbon Dioxide/Koldioxid 

ILS  Instrument Landing System 

TMA  Terminal Control Area 

AMAN  Arrival Management 

DMAN  Departure Management 

AIRE  Atlantic Interooperability Initiative to Reduce Emissions 

FAA  Federal Aviation Administration 

EU  European Union  

MINT  Minimum CO² in Terminal Area 

VINGA  Validation and Improvement of Next Generation Airspace 

SESAR  Single European Sky ATM Research 

RNP AR  Required Navigation Performance Authorization Required 

GPS  Global Positioning System 

LOC  Localizer 

GS  Glideslope 
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DME  Distance Measuring Equipment 

EEG  Elektroencephalografi 

EKG  Elektrokardiografi 

4D  4th dimension/fyra dimensioner 

SID  Standard Instrument Departure 

STAR  Standard Terminal Arrival Route 

P-RNAV  Precision Area Navigation 

IAF  Initial Approach Fix 

NAV  Navigation 

IRS  Inertial Reference System 

ADC  Air Data Computer 

EFIS  Electronic Flight Instrument System 

MCDU  Multifunction Control Display Unit 

NDB  Navigation Database 

VOR  VHF Omnidirectional Range 

BARO-VNAV Barometric Vertical Navigation 

PBN  Performance Based Navigation 

AMC  Applicable Means of Compliance 

RF-leg  Radius to a Fix legs 

RTA  Required Time of Arrival 

NO×  Nitric Oxide/Kväveoxid 

ACFT  Advanced Cockpit Flight Training
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Kapitel 1 

GRÖNA INFLYGNINGAR 

 

 

1.1 Projekt Green Flights 
 

Projekt Green Flights består av bland annat av gröna inflygningar, gröna utflygningar, 

green cruise samt EcoFly. Syftet med Projekt Green Flights är att minska flygbuller och 

utsläpp inom svenskt luftrum.  

 

 

1.2 Projektet Gröna Inflygningar 
 

I världen Arlanda Airport är den första flygplats i Europa som utförde gröna 

inflygningar för att minska utsläpp, buller och bränsleförbrukning. Tekniken började 

användas den 16 mars 2006. Gröna inflygningar genomförs under lågtrafik. Den flygplanstyp 

som SAS började använda för gröna inflygningar var Boeing 737NG samt tester pågår med 

Airbus 330. Under utvecklingsperioden har SAS, Falcon Air och Blue1 deltagit av de gröna 

inflygningarna. Det är bara vissa flygplan modeller som har rätt teknik ombord för att kunna 

genomföra gröna inflygningar. Idag används 19 SAS – plan av typen Boeing 737 i Gröna 

Inflygningar projektet. Mer än 30 procent av inflygningarna är gröna och cirka 60 olika 

flygbolag genomförs dessa inflygningar till Arlanda. Det första året genomfördes omkring 

2000 gröna inflygningar till Arlanda och under det första året hade varje flygning en 

bränslebesparing på cirka 100 kilo flygbränsle. Gröna inflygningar till Göteborg-Landvetter 

Airport bidrog under 2009 till en minskning av koldioxid med 450 ton. Projektet Gröna 

Inflygningar är ett samarbetsprojekt mellan Swedavia, LFV, SAS och internationella 

flygledarorgan.  

 

 

1.3 Definitionen av CDA/CDO 
 

CDA/CDO eller kontinuerlig nedstigning är en inflygningsprocedur som syftar till att 

flygplanet under inflygning och landning sjunker kontinuerlig med minimalt gaspådrag. 

Enligt Bengt Nilsson, Avionik konsult på AVTECH betyder CDA att flygplanet skall kunna 

påbörja sin approach från cruize level vid en optimal punkt (Top of Descend, TOD) och där 

dra ner sin motoreffekt till tomgång (Flight idle). Den energi som flygplanet byggt upp för att 

ta sig till sin cruize level skall nu användas för att, utan något extra motorpådrag, nå 
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sättningspunkten på landningsbanan. Inverkan av klaff och ställ skall vara integrerad i 

beräkningen och inte heller kräva motorpådrag. Inflygningsproceduren går ut på att minska 

både bullerpåverkan på marken och utsläpp till luften. Flygplan skall undvika planflykt på 

lägre höjder, det är då flygplanet ökar gaspådrag vilket orsaker flygbuller, drar med bränsle 

samt ökar utsläpp till luft.  

Flygtrafiktjänsten på Arlanda tillämpar gröna inflygningar dvs. procedurbaserad 

kontinuerlig nedstigning och radarbaserad kontinuerlig nedstigning. Beroende på aktuell 

trafiksituationen används en av dessa metoder.  

Enligt Henrik Ekstrand pilot på Novair är grön inflygning ett begrepp som uppkom i 

Sverige i samband med det s.k. EU-projektet NUP2+. Vanligtvis menar man då en s.k. CDA 

(Continuous Descent Approach) vilket är t.ex. Eurocontrol vokabulär, alternativt CDO 

(Continuous Descent Operation) vilket är ICAO vokabulär (finns beskrivit i ICAO dokument 

9931). Det är allmänt känt att CDA/CDO inflygningar kan göras på olika sätt, och det pratas 

om detta i parti och minut bland flygbranschens intressenter såsom flygbolag, 

tillhandahållare av flygtrafikledningstjänst samt flygplatser. Den mest optimala CDA/CDO 

inflygningen (dvs. längst upp i hierarkin) är en inflygning som lämnas ostörd från att man 

lämnar marschhöjd och påbörjar plané längs en väl förutsägbar flygbana (läs en sluten 

STAR). Sedan finns det varianter på detta, vissa flygplatser hävdar att man bedriver 

CDA/CDO från Flygnivå 50-70, t.ex. in till London Heathrow. 

Enligt Bengt Nilsson, Avionik konsult på AVTECH används begreppet "Green 

Approaches" för både "Constant Descend Approaches" (CDA) och för "Curved Approaches" 

och ofta en kombination av båda.  

 

Enligt piloten Henrik Ekstrand är det viktigt att förstå att CDA/CDO inflygningar inte 

är något nytt fenomen, detta bedrevs t.ex. av linjeflyg på 1950-60 talet, där piloterna ostört 

fick flyga on mot t.ex. Östersunds flygplats. Detta är något som ingått i grundutbildningen av 

piloter sedan länge, dvs. att man skall försöka glidflyga och undvika planflykt på låg höjd 

med partiellt gaspådrag. Piloter som gjorde detta dagligdags blev väldigt duktiga på detta. Så 

för att göra CDA/CDO operation finns egentligen inga krav uppsatta för på vad som skall 

finnas, men generellt kräver det att flygbolag, tillhandahållare av flygtrafikledningstjänst 

samt flygplatsen arbetar gemensamt för detta. 

ICAO brukar dela upp CDO procedurerna i minst tre delar, en slags hierarki; 

1) CDO från så hög höjd som möjligt på en sluten flygbana, vilket genererar en förutsägbarhet i 

flygbanan, dvs. flygmaskinens FMS vet hur långt det är kvar att flyga (Sluten STAR). 

2) Öppen STAR, där sista delen av flygning taktiskt radarleds, vilket försvårar för piloten att 

bedöma hur långt det är kvar att flyga. 

3) CDO som bygger helt på taktisk radarledning, där flygledaren informerar piloten om 

kvarvarande distans att flyga och därmed överlåter till piloten att planera sin plané profil 

utifrån detta. 
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1.4 Syftet med Gröna Inflygningar 
 

Syftet med gröna inflygningar är att minska buller vid landning, utsläpp, 

bränsleförbrukning och undvika köer i luften över flygplatsen. Målet för LFV är att åtta av tio 

inflygningar skall vara gröna senast år 2012 och därefter att alla inflygningar ska vara gröna. 

Målet för flygbolaget SAS är att minska utsläppen av koldioxid med 20 procent fram till år 

2020. 

 

1.5 Gröna Inflygningar på Arlanda 
 

SAS 737NG har modifierats så att man kan länka ner färdplanen via ACARS och ATC 

på Arlanda har en speciell monitor där man kan se det som länkats ner, dock kan man inte 

integrera ner länken i sitt ordinarie trafikstyrningssystem. Men även med dessa begränsningar 

kunde man genomföra CDA-approach i låg- och ibland i medeltrafik och visa stora fördela i 

form av bränslebesparingar på 300-500 kilo för en approach och därmed tonvis reducerade 

CO
2
 utsläpp.  

Vidare, vid normal ILS-approach, flyger man långa sträckor i banans förlängning på låg 

höjd, vanligen 2500 feet. Då man tar ut ställ och klaff ökar bullret från dessa direkt och 

samtidig ökar motorpådragen för att kompensera för ökat luftmotstånd. I bullerkänsliga 

områden är detta ett stort problem. Med CDA passerar flygplanen dessa områden på högre höjd 

med mindre motorpådrag vilket ger tydliga reduktioner i buller. 

Slutligen ger ju predikterbarheten, som följer av att man tidigt vet exakt när ett flygplan 

landar, stora vinster för hanteringen på flygplatsen, både för flygbolagen och 

flygplatsadministrationen.  

Men även på Arlanda ger bristerna i integrationen av trajectory i ATC-datorsystemet 

begränsningar när grön approach kan användas och generellt användes de idag bara under 

lågtrafiktid, säger Bengt Nilsson. 

 

1.6 Gröna inflygningar på Andra Flygplatser än Arlanda 
 

I landet äger Luftfartsverket 16 stycken flygplatser och på nästan alla ankommande 

flygplan på det flesta små flygplatser använder man sig av gröna inflygningar. Arlanda har 

gjort några tusen gröna inflygningar. Gröna inflygningar har genomförts på Stockholm – 

Arlanda Airport under lågtrafik. Tekniken kunde inte användas under högtrafik för att det inte 

går att blanda gröna och normala inflygningar.   

 

Vecka 39, 2009, under en veckas tid testade LFV och SAS gröna inflygningar i stor skala 

över hela landet och Visby flygplats hade hundra procent gröna inflygningar. På Visby 

flygplats, Sundsvall Härnösand flygplats är största del av flygningarna gröna. Syftet med testet 

var att skaffa kunskap om den nya tekniken samt se hur stor minskning var av 

koldioxidutsläpp. Under en några års period kommer gröna inflygningar genomföras till 

Göteborg – Landvetter, Malmö och Umeå flygplatser. 
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1.7 Skillnaden mellan Gröna- och Traditionella Inflygningar 
 

I traditionella inflygningar ges landningstiden kort innan själva landningen och under 

inflygningen går planet ner stegvis med motorerna pådragna och planet styrs av ATC i 

höjdled och sedan efter varje nedgång flyger planet på konstant höjd tills ATC ger nästa lägre 

höjd. Enligt Bengt Nilsson ATC gör detta för att man inte kan beräkna distans mellan flygplan 

om de inte befinner sig på samma höjd och ATC huvudansvar är att separera trafiken via 

minimum distans. Således, om alla flygplan befann sig konstant sjunkande efter egna 

flygbanor skulle ATC med de resurser de ha idag inte ha en bra bild av separionsavstånden. 

Därför skulle man lägga in ytterligare säkerheter i form av ökad separation och därför 

användes inte CDA i verkligheten idag. Men med nya och utbyggda system skulle man kunna 

hantera detta. Så därför till kraven för att flyga en CDA. Ibland måste planet cirkulera runt 

flygplatsen.  Då blir det köbildning i luften ovanför flygplatsen och det orsakar stora mängder 

koldioxidutsläpp samt buller. 

 

 

 

Figur 1: Skillnaden mellan dagens flygbaneprofil och CDA profil 
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Vid en grön inflygning sjunker flygplanet kontinuerligt från sin marschhöjd till 

landningsbanan med motorerna på tomgång och undviker därmed gaspådrag. Varje grön 

inflygning innebär halverad förbrukning av bränsle samt betydligt lägre buller kring 

flygplatsen. Principen är att datasystemen hos flygtrafikledningen och flygplanets färddator 

ombord utväxlar information med varandra via datalänk. Färddatorn räknar ut exakt vid 

vilken tidpunkt inflygningen mot flygplatsen ska börja. På det sättet kan flygplanet gå på 

tomgång från sin marschhöjd till landningsbanan. Ett meddelande skickas till flygplanets 

färddator när planet kommer in i svenskt luftrum av flygledarna om vilken väg som ska 

användas till Arlanda. Om flera flygplans ankomsttider skulle sammanfalla kan tiden justeras 

och den korta förseningen justeras genom att minska hastigheten istället för att cirkulera kring 

flygplatsen.   
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Kapitel 2 

KURVADE INFLYGNINGAR 

 

 

 

2.1 KURVAD INFLYGNING 
 

Syftet med både projekt MINT och projekt VINGA var att undvika att flyga över 

bostadsområden samt minska utsläpp av koldioxid.  

 

 

2.2 Projekt MINT 
 

Projektet började på Stockholm Arlanda under 2009 och projektet står för ”Minimum 

koldioxid in Terminal Area”. Målet med projektet var att undvika att flyga över buller 

känsliga områden i Upplands Väsby och från och med år 2018 är det inte tillåtet att flyga över 

Upplands Väsby på rakbana inför landning. Projekt MINT är ett samarbetsprojekt mellan 

bland annat LFV, Noviar, AVTECH, Egis Avia och Airbus. Projektet är en del av AIRE och 

projektet är en överenskommelse mellan FAA och EU och genomförs av SESAR.  

 

2.3 Projekt VINGA 
 

Projektet är ett pågående EU-projekt samt ett delprojekt i ett större samarbete mellan 

USA-AIRE inom ramen för SESAR. Projektets olika delar genomförs av Novair som enda 

svenska flygbolag tillsammans med Airbus och dess dotterbolag Quovadis, LFV och 

Göteborg Landvetter.  När det gäller gröna kurvade inflygningar blev Novair först i Europa 

med sina Airbus 321. Projektet VINGA byggdes vidare på projekt MINT. Syftet med 

projektet är att med bästa tillgängliga teknik minska bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp 

samt flygbuller i flygplatsens närhet. I början på 2011 startade de officiella VINGA-projektet 

och projektet pågår vid Göteborg Landvetter flygplats. Novair testade RNP AR en helt ny 

inflygningsmetod till Göteborg Landvetter som reducerar koldioxidutsläpp samt buller i 

flygplatsens närområde. Under sommaren/hösten 2009 introducerade Novair den nya tekniken 

på Stockholm Arlanda flygplats vid en serie demonstrationsflygningar och tekniken testas nu 

på Göteborg Landvetter flygplats. Tekniken innebär att flygplanet glidflyger in till flygplatsen 

utan motorpådrag samt svänger in mot landningsbanan betydligt närmare. Under hösten 2010 

har Novair genomfört 60 stycken kurvade inflygningar till Göteborg Landvetter. Både projekt 

MINT och projekt VINGA besparar upp till 0,5 ton koldioxid per inflygning.  
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Figur 2: En grön kurvad inflygning jämf.m. en traditionell inflygning 

 

 

2.4 Vad är en Kurvad Inflygning? 
 

En kurvad inflygning är en kombination med en vanlig grön inflygning vilket innebär att 

miljövinsterna blir större än med vanliga gröna inflygningar. Med en kurvad inflygning kan 

man välja en väg där man inte flyger över bostadsområden. Satellit navigering används med 

mycket hög precision istället för vanliga radio fyror. Väderinformation programmeras in i 

flygmaskinens navigeringsdatorer innan man lämnar marshöjd och inflygningen påbörjas och 

på det sättet kan datorerna ombord räkna ut en optimal inflygningsväg där tätbyggda områden 

kan undvikas. Nyckelord är flygvägsförkortning där slutet på flygningen åker kortare väg på 

landningsbanan, säger Henrik Ekstrand, pilot på Novair. Under 2009 genomförde Novair för 

första gången en kurvad inflygning i Europa med sina Airbus 321 med hjälp av GPS-

navigering till Arlanda flygplats med sina Boeing 737NG. Än så länge är det bara på Arlanda 

och på en flygplats i Österrike som har möjlighet att genomföra gröna kurvade inflygningar. 

 

Enligt Bengt Nilsson angör idag landande flygplan ILS Localizer ganska långt ut från 

bantröskeln och sedan flyger man alltså i banans förlängning rakt in mot banan. Det sker, 

först, på en konstant höjd, ofta 2500 feet, tills man angör glidbanan och man följer sedan LOC 

och GS till sättningen. Detta betyder att man ju inte kan undvika bullerkänsliga områden om 

dessa ligger under ILS-LOC och att man flyger över dessa på låg höjd och med motorpådrag.  
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Med dagen FMS med hög navigationsprecision kan man i stället lägga inflygningen så 

att man undviker bullerkänsliga områden och angör ILS LOC mycket senare, i praktiken så 

sent som möjligt för att kunna göra en stabiliserad landning. I Arlanda-fallet kan man lägga 

inflygningsrutten från söder så att man flyger mellan Täby och Upplands Väsby och angör 

ILS LOC först efter att man passerat Väsby medan ordinarie rutt går rakt över Väsby på låg 

höjd. Kraven på FMS för detta är att den baserar sin navigation på GNSS/GPS och att den kan 

styra flygplanet med en precision på, vanligen, max 0,1NM avvikelse från trajectory 

centerline (RNP.01). Nyare Airbus och Boeing Airliners möter dessa krav utan problem. Ett 

annat krav är att FMS skall ha en funktion som medger navigation längs en given radie från 

en punkt. Orsaken till detta krav är att den normala FMS kurvradien är baserad på typ av 

FMS, flygplanprestanda och fart och därmed skiljer sig mellan flygplantyperna. Under normal 

drift betyder det inte så mycket om olika flygplan flyger en kurva lite olika. Det man då får är 

en spridning av området som överflygs i kurvorna. Men då man skall följa en kurva med hög 

precision på låg höjd krävs det att alla flygplan följer samma linje över marken och därför har 

man på nyare FMS infört funktionen att följa en radie från en punkt (som till exempel kan 

vara en DME) och att man då "kurvar" runt denna DME på konstant avstånd och därmed 

följer alla flygplan samma linje. 

Den 27 augusti 2009 har Transportstyrelsen godkänt konstruktionen av en 

inflygningsprocedur baserad på RNP AR till Arlandas tredje bana 01R för Boeing 737NG. Ett 

godkännande och utbildning av både flygledare och pilot krävs av transportstyrelsen för att 

flygoperatörer skall få använd RNP AR. Ett flertal tester i SAS simulatorer för Boeing 737NG 

genomfördes våren 2004 och fem verkliga inflygningar med Boeing 737NG med selected 

crew  genomfördes under hösten 2005. Dessa tester visade att kurvade inflygningar fungerade 

bra.  
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Kapitel 3 

MILJÖPÅVERKAN 

 

 

 

3.1 Antalet resenärer ökar 
 

Stockholm – Arlanda Airport omfattar cirka 220 000 flygrörelse per år och fram till 

2038 förväntas öka till 350 000 vilket genereras av 36 miljoner passagerare. Antalet utrikes 

resenärer ökar mer, om inget görs ökar också utsläppen. Fram till mitten av 2020-talet ska 

flygtrafiken öka med cirka 5 procent per år. De största ökningarna med ökningstakt cirka 10 

procent per år förväntas i mellan Europa och Asien, i Stillahavsområdet och Asien, Kina samt 

i Indien. 

 

 

3.2 Flygets Miljöpåverkan  
 

Flyget ökar miljöpåverkan främst genom utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser 

och buller. Koldioxidutsläpp är den gas som bildar mest till växthuseffekten. Under de senaste 

30-40 åren har moderna flygplan blivit tystare, men flygtrafiken har ökat kraftigt och därmed 

ökar också flygets miljöpåverkan.  

 

Som andra fordon drivs flyget också med fossila bränslen och det påverkar klimatet. 

Dessutom genom utsläpp av vattenånga, kväveoxider och kondensstrimmor bidrar flyget till 

klimatpåverkan på höga höjder. Andra alternativa bränslen kan bidra till att lösa flygets 

klimat- och miljöproblem. Att använda naturgas eller biogas med flygfotogen kan vara 

möjligt om några år. Flyget släpper ut stora mängder koldioxid och kväveoxider. Den 

viktigaste växthusgasen koldioxid står för 12 procent av världens flygtrafik och 5 procent av 

Sveriges flygtrafik. Av dessa står inrikesflyget för 1 procent och resten står utrikesflyget för. 

Idag står flyget i Sverige för 2-3 procent av världens koldioxidutsläpp. Kväveoxider har olika 

effekt beroende på vilken höjd de släpps ut. Nära marken bildar de till försurning, 

övergödning samt bildandet av marknära ozon. På högre höjder ger kväveoxider upphov till 

bildning av ozon. Idag finns inga snabba lösningar för flyget för att minska utsläppen. Det 

krävs mera utveckling och forskning för att utveckla ny teknik för bättre miljövänliga 

flygningar. Utsläppen kan minskas genom att konstruera lättare flygplan med effektivare 

motorer och bättre aerodynamik. Idag är både kurvade inflygningar och gröna inflygningar ett 

bra alternativt för att minska buller, koldioxidutsläpp och spara bränsle.  
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Figur 3: Växthusgaser 

 

 

3.3 Flygbuller orsakar klagomål omkring flygplatser 
 

Flygbuller är den miljöpåverkan och som orsakar mest klagomål omkring flygplatser. 

Framförallt när flygplan startar och landar uppstår flygbuller. Flygbuller är mer störande än 

tåg buller och vägtrafikbuller. Tätorter som påverkas av flygbuller till Arlanda är främst 

Rosersberg, Sollentuna, Märsta samt Upplands Väsby. Under de senaste 10 åren ökade 

klagomål från boende i Upplands Väsby, ökningen kan bero på att flygningar börjar 06:00 på 

morgonen och kan hålla på till 23:00 då de boende kring flygplatsen befinner sig i hemmet 

och vilar. Upplands Väsby har kämpat för att flygningar till Arlanda ska ledas om. Gröna 

kurvade inflygningar blev lösningen.  
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Det innebär att flygbullret flyttas till Sigtuna och Täby. Kurvade inflygningar gör inte att 

bullret försvinner utan snarare att bullret flyttas. Enligt Henrik Ekstrand, flygkapten på Novair 

i Göteborg; är varje kurvad inflygning unik och ingen är den andra lik. En kurvad inflygning 

innebär att under sista delen av inflygningen innan man landar gör man en eller några svängar 

i stället för att flyga en längre sträcka. Om man undviker de bullerkänsliga områdena i 

Upplands Väsby vid inflygning till Arlanda blir flygsträckan kortare jämfört med en 

traditionell inflygning. I världen är Arlanda en av de första flygplatserna där man flyger 

gröna, kurvade inflygningar. De kurvade inflygningsvägarna för Arlanda innebär att man 

lättare kan undvika tätorter och därmed kan minska flygbullret och minimera utsläpp av 

koldioxid samt spara bränsle.  

 

 

Figur 4: En kurvad inflygning 

 

 

3.4 Hälsoeffekter av flygbuller 
 

Flygbuller är störande trafikbuller och har negativa effekter för människors hälsa. 

Allmänna flygbuller störningseffekter är irritation, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, 

hjärta - kärlproblem, förändrade EEG- och EKG mönster samt högt blodtryck. En av de 

vanligaste konsekvenserna av högt trafikbuller är sömnstörningar och det är ett allvarligt 

hälsoproblem. Sömnproblem kan ha objektiva- och subjektiva effekter. Förändringar i 

sömnmönstret vid elektroencefalografisk registrering s.k. EEG är objektiva effekter och 

subjektiva effekter är försämrad kvalitet av sömnen och trötthetskänsla vid uppvaknandet.  
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3.5 Fördelar respektive Nackdelar med Gröna- och Kurvade 
Inflygningar 
 

Flyget har gjort mycket för att förbättra miljön. Idag väger moderna motorer mindre. 

Ett effektivt sätt att minska flygets miljöpåverkan är att ersätta äldre flygplan med nyare. 

Det är också möjligt att minska buller på äldre flygplan genom att montera ljuddämpare (hush 

kits). För att minska bränsleförbrukningen kan nya motorer sättas på äldre flygplan. Gröna- 

och kurvade inflygningar är effektiva tekniker som är bra för miljön och vår framtid.  

 

 

3.5.1 FÖRDELAR 
 

 Restiden blir kortare 

 

Innan flygningen startar bestäms landningstiden av piloterna och flygtrafikledningen. På 

så sätt blir det inga köbildningar i luften innan landningen samt flygplanet behöver inte 

cirkulera runt flygplatsen. Gröna- och kurvade inflygningar gör att restiden blir betydligt 

kortare jämfört med tradionella inflygningar. De Kurvade inflygningar görs med några 

svängar i stället för att flyga en längre sträcka. Flygsträckan kan bli 3-4 mil kortare jämfört 

med en traditionell inflygning. 

 

 

 Planet drar mindre bränsle 

 

Vid en grön inflygning sjunker flygplanet kontinuerligt mot landningsbanan med 

motorerna på tomgång och undviker därmed gaspådrag. Ibland genomförs gröna, kurvade 

inflygningar för att inte flyga över bostadsområden. På så sätt drar flygplanet mindre 

flygbränsle. Vid en grön inflygning blir det inga köbildningar och flygplanet behöver inte 

cirkulera runt flygplatsen innan landningen. Resultatet har visat sig att beroende på flygplans 

typ har man sparar upp till 100-150 kilo bränsle och 314-474 kilo koldioxid. Om SAS skulle 

ha möjligheten att genomföra alla sina inflygningar grönt till Arlanda skulle det betyda en 

besparing på omkring 5400 ton bränsle per år vilket motsvarar 17600 ton koldioxid. 

 

 

 Bullret minskar 

 

Framförallt när flygplanet startar och landar uppstår flygbuller och orsakar mest 

klagomål omkring flygplatser. Vid en grön inflygning glidflyger planet sista delen av 

inflygningen innan landningen med motorerna på tomgång. Detta gör att flygbullret minskar i 

närområdet kring flygplatsen. Det är också möjligt att flygbullret flyttas med kurvad 

inflygning. Då flygplanet undviker att flyga över bostadsområden och gör några svängar 
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innan landningen.  

 
 

Figur 5: Gröna inflygningar, bullerexponering 

 

 

 

 Utsläpp av koldioxid blir mindre 

 

Flyget släpper ut stora mängder koldioxid, kväveoxid, sot, kolmonoxid, kolväten, 

partiklar och svavelidixod. Den största miljöpåverkan består av koldioxidutsläpp. Koldioxid 

stannar kvar i naturen upp till 100 år. Varje grön inflygning sparar man upp till 100-150 kilo 

flygbränsle vilket motsvarar 450 kilo koldioxidutsläpp beroende på flygplans typ. 1 kilo 

bränsle motsvarar 3,16 kilo koldioxidutsläpp. På Landvetter Airport sparar en grön kurvad 

inflygning cirka 3 minuters flygtid vilket minskar bränsleåtgången med ungefär 150 kilo och 

minskar utsläpp av koldioxid med cirka ett halvt ton.  
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Figur 6: Bränslebesparingar, minskning av koldioxidutsläpp 

 

 

 
Figur 7: Årlig besparing av koldioxidutsläpp 
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 Exakt ankomsttid redo markpersonal 

 

Att ankomsttiden kan bestämmas mycket exakt innebär också fördelar på marken. När 

flygplanet kommer kan markpersonalen vara redo vid gate´n samt mindre risk för väntetid för 

resenären vid bagagebandet eller vid gate´n.  

 

 

 Ekonomisk vinst för flygbolag 

 

Varje grön inflygning sparar stora mänger flygbränsle och därmed pengar.  Med gröna 

inflygning minskar ett medelstort flygbolag som flyger till en medelstor europeisk flygplats 

omkring 40 miljoner kronor bränslekostnader varje år. När Air France, British Airways och 

Lufthansa börjar flyga grönt handlar det om att minska bränslekostnader omkring 

miljardbelopp. 

 

 
Figur 8: Bränsle besparingar samt miljöpåverkan 
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 Miljövänligare flygplan betalar lägre startavgift 

 

Alla typer av flygplan kan inte genomföra gröna inflygningar. Äldre plan med gamla 

tunga motorer behöver byta ut motorerna till lättare och moderna motorer för att kunna flyga 

grönt. LFV på Arlanda uppmuntrar flygbolagen till att använda moderna flygplan med renare 

motorer. Belöningen blir lägre startavgifter för flygplan med renare motorer. 

 

 

 

3.5.2 NACKDELAR 
 

 Gröna inflygningar genomförs under lågtrafik 

 

Det går inte att blanda normala inflygningar och gröna inflygningar under högtrafik. Än 

så länge gröna inflygningar genomförs under lågtrafik.  

 

 Gröna inflygningar kräver en annan typ av kommunikation mellan 
flygplan och Flygtrafikledningen   

För att kunna genomföra gröna inflygningar under högtrafik måste nuvarande system 

och arbetsmetoder ändras i grunden.  
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Kapitel 4 

HANTERING AV GRÖNA INFLYGNINGAR 

 

 

 

 

 

Figur 9: Grön inflygning 

 

 

4.1 Vad krävs för att en pilot skall vara behörig att genomföra 
en Grön Inflygning? 
 

Enligt Henrik Ekstrand pilot på Novair krävs inget speciellt för att en pilot skall kunna 

göra en grön inflygning , det är en del av den dagliga operationen. För att göra kurvad grön 

inflygning (benämnt RNP AR) krävs specialträning, detta är primärt kopplat till att det är en 

kurvad inflygning, inte att den är grön. Detta görs genom teoretisk utbildning samt praktisk 

utbildning i simulator.  
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I Sverige finns det i dagsläget en kurvad inflygning till Stockholm Arlanda bana 01R 

samt två till Göteborg Landvetter, en till bana 03 och en till bana 21 för trafik som ankommer 

från sydsydost. 

Kunskapen gröna inflygningar  och kurvade inflygningar  är egentligen ingenting 

nytt. Flygbolag och flygtrafikledningen har börjat använda tekniken mer medveten på senare 

tid. Alla piloter är behöriga att göra gröna inflygningar. Det krävs inget speciellt för att 

genomföra en grön inflygning bara viss informativ utbildning, säger Mats Lindholm på LFV.  

 

4.2 Hur flygtrafikledningen hanterar Gröna Inflygningar 
 

P-RNAV-STAR och att STAR är inlagd på flygledarens skärm så att ”tänkt flygväg kan 

förutses”. Vetskap om hur ACFT normalt kommer att uppträda (fart, höjd). Något annorlunda 

fraseologi har visat sig öka mängden CDA. Vi kan i dag bara handha gröna inflygningar vid 

lågtrafik till Arlanda och för att kunna hantera dessa vid högtrafik krävs bättre datorstöd hos 

trafikledningen samt kommunikation mellan ACFT och mark via datalänk vilket håller på att 

utvecklas inom SESAR (europeiskt samarbete med avsikt att ensa luftrum och procedurer 

samt utveckla kommunikationen acft/ground/acft), säger Mats Lindholm på flygtrafik 

ledningen på LFV. 

 

4.3 Grundförutsättningarna för Gröna Inflygningar 
 

Enligt SAS-piloten Kent Gustavsson är grundförutsättningarna för att genomföra gröna 

inflygningar att flygplanen är rätt utrustade, flygplatsen har rätt utrustning och att piloterna 

har rätt utbildning. 

Enligt flygledaren Mats Lindholm krävs normalt en publicerad P-RNAV STAR till ILS. 

På Arlanda finns P-RNAV-STAR till ILS på bana 26, 19R och 01L vilket medför att det är 

bara när någon av dessa banor är i drift som det kan göras grön inflygning (normalt i 

lågtrafik). Det krävs också att flygplanets FMS Nav databas är uppdaterad med dessa P-

RNAV-STAR´s. Trafikmängden avgör vilken bankombination som ska gälla och t ex vid mer 

än 56 rörelser/tim ska 01RH eller 19L användas för landning och där saknas P-RNAV STAR. 
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Kapitel 5 

TEKNISKA UTRUSTNINGAR 

 

 

 

 

5.1 Krav på CDA/CDO 
 

För att ett flygplan skall kunna göra en CDA krävs således ett system som kan, dels 

navigera med bra precision så att TOD i förhållande till den beräknade flygrutten fram till 

bantröskeln kan räknas ut och dels känna till flygplanets prestanda, vikt så att TOD 

positionen beräknas rätt också baserat på just detta flygplans rutt. Systemet som gör detta 

ombord är FMS (Flight Management System) och för att göra en bra beräkning av TOD vill 

man helst basera navigationen på satellitdata (GNSS/GPS). FMS beräknar således TOD 

baserat på just denna individs data. TOD-positionen kan man meddela via VHF Voice och 

begära att få påbörja sin nedgång, säger Bengt Nilsson.  

FMS med flygplansperformance data och GNSS navigation krävs för att göra CDA. 

ACARS (datalänk) är inget villkor för att genomföra en CDA. 

För ATC finns det två problem att hantera CDA. Det första problemet är att man inte 

vet flygplanets fyrdimensionella profil vilket är Lattitud, Longitud, Höjd och Tid från present 

position fram till bantröskeln. Det andra problemet är att man inte får en exakt position via 

radar på marken.   

Det är alltså här Datalänk kommer in i bilden. Datalänk är idag ACARS/VDL 2 men 

det är högst osannolikt att ACARS med sina begränsningar kommer att vara länken för 

framtida gröna approacher. Via Datalänk kan flygplanet, om FMS är kopplad till datalänken, 

sända ner sitt kvarvarande trajectory i alla fyra dimensionerna till ATC. Om denna 

information sedan kan integreras i ATC datorer så kan man på marken exakt veta var 

flygplanet kommer att befinna sig i alla fyra dimensionerna under hela approachen och då 

kan också ATC datorerna beräkna separationerna med bra precision även om flygplanen 

befinner sig på olika höjd. Med hänsyn till trafikläget kan då ATC också lägga in 

restriktioner (mindre ändringar i flygbanan) för att koordinera CDA mot annan trafik. 

Piloterna lägger in restriktionen i sin FMS och denna beräknar den korrigerade 4D profilen 

och länkar ner denna till ATC, säger Bengt Nilsson. 
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5.2 FMS  
 

Gröna inflygningar genomförs med hjälp av flygplanets FMS och flygledningens 

datorer. FMS står för Flight Management System. Det är en utrustning för navigering såväl 

vertikalt som lateralt. FMS bestämmer flygplanets position genom att integrera 

navigationsuppgifter från en eller flera positionsgivare och med information från flygplanets 

Air Data System. 

  
Utvecklingen av digitala datorer har gjort det möjligt att styra ett flygplan med hjälp av 

FMS. FMS optimerar varje flygning och håller kontakt med flygplanets vitala system via 

sensorer som Nav mottagare, IRS, GPS, ADC, EFIS, autopilot och bränsleflödesgivare. 

MCDU (Multifunction Control Display Unit) är pilotens interface och används för att bl.a. 

bestämma färdplan och prestanda index. 

 

 

Figur 10: FMS Typiska Flygbana 

 

 

 

FMS Navigation Databas (NDB) innehåller all den information som krävs för att bygga 

en färdplan och information som är relevant till den (NDB innehåller färdplaner s.k. routes). 

Dessa inkluderar: Waypoints, Company routes, Radio navigation aids (DME, VOR, NDB), 

Airport, Runways, SID, STAR. FMS Navigering databasen måste ha en speciell STAR för 

varje grön inflygning. 
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FMS´n och dess navigering databas är en väsentlig del av flygplanutrustning och som 

gör det möjligt att göra gröna inflygningar. Idag trafikerar Arlanda endast de modernare 

versioner av Airbus och Boeing som har förutsättningarna för att kunna flyga en RNP AR 

inflygning. Olika flygbolag kan ha olika versioner av FMS:er av dessa flygplanstyper. Airbus 

har två olika FMS fabrikat vilket är Honeyweill/Pegasus och Thales/Smith.  För att kunna 

använda tekniken skall flygbolag ansöka om Baro-VNAV från sina nationella 

luftfartmyndigheter. För att få flyga kurvad inflygning till Arlanda bana 01R krävs tillstånd av 

Transportstyrelsen. 

I PBN manualen ICAO Doc. 9613 samt AMC 20-26 anges vilka utrustning som krävs i 

flygplanen och det innebär att planets FMS skall ha möjligheten att använda RF-leg och ha en 

lateral noggrannhet på minst RNP 0.3. Flygplanet skall vara godkänt för Baro-VNAV. För 

RNP AR tillstånd krävs också utbildning av piloter.  

 

5.3 SID och STAR 
 

Flygvägar som SID och STAR skapar flygsäkerhet och ordning i luftrummet. Publicerad 

flygväg beskriver hur piloterna skall flyga till och från flygplatsen. SID är flygvägar för 

angående trafik och STAR är flygvägar för ankommande trafik. Syftet med SID- och STAR 

är att skapa ordnade flöde i luften. I figuren nedan illustreras flygvägar för luftrummen 

omkring Arlanda. 

 

 
 

Figur 11 är ett exempel på flygvägar till och från Arlanda. De Blå heldragna linjerna 

illustrerar flygvägar för avgående trafik (SID) från bana 01L. De röda streckade och 

heldragna linjerna visar flygvägar för ankommande trafik (STAR) till bana 26. 
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5.4 STAR 
 

Det finns två olika typer av STAR, öppna och slutna. Den öppna STAR leder trafiken 

fram mot ett IAF varifrån inflygningen avslutas med radarledning för att passas in i flödet av 

övrig flygtrafik i området. Den slutna STAR benämns P-RNAV STAR leder trafiken hela 

vägen fram till slutlig inflygning längs ILS.  

 

 

5.5 P-RNAV STAR 
 

Syftet med P-RNAV STAR är att ett flygplan med navigeringsutrustning ska kunna 

programmera in färdvägen i sin FMS och på så sätt genomförs en optimal inflygning med låga 

koldioxidutsläpp.  I dagsläget funkar tekniken under lågtrafik.  

I figuren nedan visas en publicerad P-RNAV STAR som används i lågtrafik från varje 

inpasseringspunkt till banor. På så sätt trafiken ökar koncentration längs dessa 

inflygningsvägar jämfört med om trafiken radarleds.  

 

 

Figur 12:  P-RNAV STAR till bana 19R. Ankommande luftfartyg följer inflygningasvägarna 

heldragna röda linjer, fram till en punkt där de istället följer ILS 
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Figur 13: P-RNAV STAR till bana 26 

 

 

Figur14:  P-RNAV STAR till bana 01L. 

 

Till Arlanda används två olika anflygningshöjder. 2500 fot (750 m) och 4000 fot (1200 

m) används för Arlanda. Enbart till bana 01R används höga höjder. Högre anflygningshöjder 

betyder längre flygvägar.  

Flygledaren föredrar avkortade flygvägar för att minska både flygtiden och 

koldioxidutsläppen till luften. Förkortad flygväg minskar flygtiden för aktuella flygplan samt 

den trafik som är på tur bakom för att landa. 
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Vid hög trafik låter flygledaren trafiken flyga omvägar. Vid oförutsedda 

vädersituatuoner får flygningar vänta tills utrymme finns att ta emot flygningar. För att passa 

in i ankomsflödet kan flygplan reducera sina farter vilket gör att flygningarna inte följer den 

standardiserade inflygningsvägen.  

Vid högre trafikintensiteter men också under lågtrafik kan radarledning användas då 

flygplan interfererar med varandra. På så sätt kan flygplanen flyga med olika vägar samt 

hastigheter vilket gör att flygplanen ledas in efter varandra på ett effektivt sätt.  

Regelmässig använs väntlägen under högtrafik och vid vissa vädersituationer. För att 

reducera flygbuller och minska koldioxidutsläpp placeras väntlägen på hög höjd (3000 m och 

uppåt) till Arlanda.  

För att ett flygplan skall kunna genomföra en grön inflygning krävs en FMS med P-

RNAV-STAR. En grön inflygning blir bäst om FMS får korrekta höjdvindar så att ToD kan 

optimeras, detta tas idag e v via radio men bör i framtiden ske direkt via länk, säger Mats 

Lindholm på LFV. 

 

5.6 RTA 
 

Enligt Bengt Nilssson, avionik konsult på AVTECH, kommer det att krävas ytterligare 

en funktion i FMS som kallas RTA för Green Approaches baserad på CDA. Med RTA 

"Required Time of Arrival" kan man sätta in en begärd tidpunkt för passage av en viss punkt. 

FMS beräknar då konsekvenserna i form av ökad/minskad fart och informerar om den kan 

möta kravet. ATC kan alltså begära att flygplanet passerar en given punkt vid en given tid 

(med sekundprecision) och omedelbart få besked om flygplanet kan möta detta krav. Denna 

kommunikation kan skötas via VHF (Voice) och användning av RTA kräver, i sig, inte 

Datalänk. De modernaste FMS har RTA funktionen men de flesta äldre saknar den. 

 

5.7 För full användning av CDA baserade Grön Inflygning 
krävs 
 

Att man kan länka ner sin kvarvarande FMS-färdplan (trajectory) till ATC och att ATC 

kan använda denna information för att separera trafiken i terminalområdet. Man kommer då 

att ha ett fullt 4D trajectory för alla flygplan och ATC datorerna kan direkt definiera 

eventuella konflikter och med hjälp av RTA kan dessa elimineras.  

En full och generell användning av gröna approacher på detta sätt ligger dock ganska 

långt fram i tiden, kanske kan vi se dem börja användas i större skala runt 2015-2017, säger 

Bengt Nilsson. 
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Kapitel 6 

RESULTAT 

 

 

 

 

6.1 Resultatet för Gröna Inflygningar 
 

Resultatet har visat sig att beroende på flygplans typ har man sparar upp till 100-150 

kilo bränsle och 314-474 kilo koldioxid. Om SAS skulle ha möjligheten att införa alla sina 

inflygningar grönt till Arlanda skulle det betyda en besparing på omkring 5400 ton bränsle per 

år vilket motsvarar 17600 ton koldioxid. 

 

Med gröna inflygning minskar ett medelstort flygbolag som flyger till en medelstor 

europeisk flygplats omkring 40 miljoner kronor bränslekostnader varje år. 

 

 

6.2 Resultatet för Kurvade Inflygningar 
 

De Kurvade inflygningar görs med några svängar i stället för att flyga en längre sträcka. 

Flygsträckan kan bli 3-4 mil kortare jämfört med en traditionell inflygning. Restiden blir 

betydligt kortare. På Landvetter Airport sparar en grön kurvad inflygning cirka 3 minuters 

flygtid vilket minskar bränsleåtgången med ungefär 150 kilo och minskar utsläpp av 

koldioxid med cirka ett halvt ton. 
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Kapitel 7 

FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

Gröna- och kurvade inflygningar finns idag, men tekniken behöver vidareutvecklas. 

Idag genomförs dessa inflygningar under lågtrafik. När miljövänligare inflygningar kan 

införas är i dagsläget oklart. 8 av 10 inflygningarna till Swedavias flygplatser ska vara gröna 

år 2012. I framtiden kommer både gröna- och kurvade inflygningar genomföras under 

högtrafik.  Inflygningarna ska också kunna genomföras från ännu högre höjder och då blir 

miljö vinsten ännu större.  
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Kapitel 8 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

 

 

8.1 Slutsatser 
 

Gröna inflygningar genomförs under lågtrafik. Tekniken kan inte användas under 

högtrafik för att det inte går att blanda gröna och normala inflygningar.  Gröna inflygningar 

kräver en annan typ av datakommunikation mellan flygplan och flygtrafikledningen.  För att 

kunna genomföra gröna inflygningar under högtrafik måste nuvarande system och 

arbetsmetoder ändras i grunden. Inflygningen kan planeras med hjälp av planets färddator, 

FMS och markbaserade ATC system. Den optimala restiden kan beräknas med hjälp av, 

AMAN (Arrival Management) och DMAN (Departure Management). 

 

Flygbuller är störande trafikbuller för människor som bor närheten av en flygplats och 

har negativa hälsoeffekter. Under sista delen av inflygningen innan landningen görs några 

svängar med en kurvad inflygning och på så sätt minskas flygbuller omkring flygplatser. Än 

så länge är det bara på Arlanda och på en flygplats i Österrike som har möjlighet att 

genomföra gröna kurvade inflygningar. Tekniken testas av Novair på Göteborg Landvetter 

Airport.  

 

Flyget släpper ut stora mängder koldioxid och kväveoxider. Idag finns inga snabba 

lösningar för flyget för att minska utsläppen. Det krävs mera utveckling och forskning för att 

utveckla ny teknik för bättre miljövänliga flygningar. Utsläppen kan minskas genom att 

konstruera lättare flygplan med effektivare motorer och bättre aerodynamik. Utsläppen kan 

också minskas med kurvade- och gröna inflygningar på ett effektivt sätt.  

 

8.2 Rekommendation till miljövänligare inflygningar 
 

Än så länge har gröna- och kurvade inflygningar bara kunnat genomföras under 

lågtrafik. För att kunna genomföra miljövänliga inflygningar under högtrafik krävs mer 

utveckling av flygtrafikledningens datasystem samt att flygplanen har en mer sofistikerad 

utrustning som gör det möjligt att kunna länka ner FMSéns beräknade 4D trajectory. 
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