
2022-09-07

Christoffer Massinger

Sektionen för luftrum och flygplatser

Christoffer.massinger@transportstyrelsen.se

mailto:Christoffer.massinger@transportstyrelsen.se


2

U-Space & UTM

 År 2030 genomförs fler kommersiella flygningar 

med drönare än med konventionell luftfart.

 Kräver automatiserad hantering av drönartrafik

 Lösning som ska säkerställa en effektiv och 

rättvis tillgång till att utnyttja luftrummet som 

resurs.
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Nytt regelverk för U-space

 U-space är ett koncept av digitala och 

automatiska tjänster som ska möjliggöra en 

säker och effektiv tillgång till luftrummet. 

 (EU) 2021/664 om ett gemensamt regelverk för 

U-space börjar tillämpas 26 januari 2023

tillsammans med (EU) 2021/665 & 2021/666 

om ändringar till (EU) 2017/373 och (EU) 

923/2012

EASA
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Levererar: 

• Nätverks ID

• Geomedvetenhet-

• UAS flygtillstånd-

• Trafikinformation-

• Väder information-

• Övervakning-Tjänst
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Lev av gem. 

infotjänster 
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Tillhandahåller:

• Gränser för U-space

• Operativa krav

• Förteckning av USSP 

• Geozoner 

• Luftrumsrestriktioner

Aktörer i U-space
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 Det kan finnas flera olika               

U-space-luftrum med olika 

tjänsteleverantörer
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Behörig myndighet

 Transportstyrelsen har blivit utpekade för 

hela förordningen med undantag för artikel 

5(6). 

 Regeringen beslutar om en exklusiv 

leverantör av gemensamma 

informationstjänster (CISP).
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CIS USSP

Eurocontrol
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 Möjliggjort U-space ”light” under 2022

 D-område i Göteborgs skärgård för BVLOS-ops.

 Flyger utom synhåll på skarpa larm och i 

övningsverksamhet 

 Syfte att skapa en mer effektiv räddningslogistik

 Samordnas med JRCC, SAR-helikopter och Polisflyget
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 Tillfälliga restriktionsområden för BVLOS-ops

- blodprover

- hjärtstartare 

- medicinska artiklar

- dagligvaror

- inspektioner av infrastruktur

- karteringar

 Lärdomar: Koordineringar tar tid. Relevanta aktörer som 

påverkas måste få tidig insikt och möjlighet att kunna 

enas om villkor för användning och planering för att 

främja flygsäkerheten.
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 Endast ca 28 000 fjärrpiloter har tagit ett drönarkort.

 Uppskattningsvis finns över 400 000 drönare i Sverige.

 Antalet händelser med drönare som gör intrång i luftrum eller 

som flyger utanför regelverket ökar lavinartat.

 Under 2021 genomförde Polismyndigheten en studie i 

luftrummet i Stockholm.

- ca 4000 flygningar detekterades under perioden april-aug

- ca 60% bröt någon gång under flygningen mot regelverket

- allvarlig säkerhetsrisk för den kommersiella

luftfarten och flygtrafikledningen.

Utmaningar
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U-space implementeringsfaser

e-registration

e-identification

Pre-tactical geo-
fencing

U1
Flight planning

Flight approval

Tracking

Airspace dynamic
information

Procedural
interface with
ATC 

U2
Capacity
management

Assistamce for 
conflict detection

U3
Integrated
interface with
manned aviation

U4

2019 2027 2030 2035

(EU) 2019/947

(EU) 2021/664
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U-space regleringsområden

Eurocontrol
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U-space regleringsområden
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EASA vision

EASA
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EASA vision

 Levererat design specifications för VFR Vertiports
EASA

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/prototype-technical-design-specifications-vertiports
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EASA vision

 NPA 2021-14 för U-space resulterade i 2600(!) 

kommentarer från medlemsstaterna. Besked förväntas

Q4 2022.

EASA
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EASA vision

 Levererat NPA 2022-06. Kommentarer senast 30 sep.

EASA



18

EASA vision

 Högtflygande planer… det krävs standarder.

EASA



 Föreskriva och tillhandahålla ett nationellt regelverk för U-space.

- pågår.

 Besluta om upprättandet av U-space luftrum.

- Avhängt förutsättningar av CISP/USSP

 Certifiera leverantör av gemensammana informationstjänster (CISP) 

och leverantörer av U-space tjänster (USSP).

- Avhängt regeringsbeslut i frågan om CISP. 

 Bedriva tillsyn och verksamhetskontroller mot tjänsteleverantörer (Både CISP 

och USSP) 

- Först möjligt efter ca 1 år av etablerade U-space-luftrum med USSP/CISP

Transportstyrelsens ansvarsområden i 

U-space



 Tekniken är inte klar för utökade BVLOS-operationer

(detect & avoid och avsaknaden av standarder)

 U-space implementering ska ske i samråd med samtliga

berörda parter på nationellt, regionalt och lokalt nivå. 

 U-Space ska finansieras och integreras i nuvarande ATM

Utmaningar med U-space


