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Geografiska UAS Zoner (Geozoner)

• Nytt från 2021 genom EU 2019/947 art. 15

• Transportstyrelsen upprättar permanenta/tillfälliga Geozoner

• Förbjudet eller tillåtande

• Vissa klasser av drönare

• Krav på teknisk utrustning (geoawareness, geofencing, fjärridentifiering)

• Nya möjligheter för flygning närmre än 5km från flygplatsen



Geografiska UAS Zoner (Geozoner)

• Geozoner för öppna kategorin.

• Geozoner för specifika kategorin.



U-Space
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Ett koncept av nya tjänster och särskilda förfaranden

som är framtaget för att stödja en säker och effektiv

tillgång till luftrummet för ett stort antal drönare.
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Regelverk för U-space
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U-space

Ett u-space luftrum är en geografisk UAS-zon som utsetts av

medlemsstaterna, där UAS-drift endast får äga rum med stöd av

U-space-tjänster.

U-space tjänster är digitala tjänster och automatisering av

funktioner som är utformade för att stödja säker, trygg och

effektiv tillgång till U-space-luftrummet för ett stort antal UAS:er.
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• Nätverksidentifieringstjänst

• Geomedvetenhetstjänst

• UAS-flygtillståndtjänst

• Trafikinformationstjänst

• Väderinformationstjänst

• Övervakning och överensstämmelse

Obligatoriska

Efter beslut av CA



Aktörer i u-space

Behörig myndighet            Leverantör av Leverantör av UAS-operatör

gemensamma                   u-space tjänster

informationstjänster
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UO USSPCIS CA 



Behörig myndighet (CA) beslutar om

ett u-space luftrum.

Behörig myndighet (CA) säkerställer 

att u-space luftrummet blir publicerat i 

AIP Sverige.

Behörig myndighet (CA) certifierar en 

gemensam leverantör av 

gemensamma informationstjänster 

(CIS) för varje beslutat u-space 

luftrum. 

CA 

CIS 



Den utnämnda leverantören av gemensamma 

informations-tjänster (CIS) ska tillhandhålla 

följande information:

• Horisontella och vertikala gränser för U-space-luftrummet.

• Operativa krav som är fastställt av den behöriga myndigheten för

det aktuella u-space luftrummet.

• En förteckning över certifierade leverantörer av U-space-tjänster

som erbjuder U-space-tjänster i U-space-luftrummet.

• Eventuella intilliggande U-space-luftrum.

• Geografiska UAS-zoner som är relevanta för U-space-luftrummet.

• Statiska och dynamiska luftrumsrestriktioner.

Leverantör av gemensamma informationstjänster (CIS)



Behörig myndighet (CA) 

certifierar leverantören av u-

space tjänster (USSP). 
CA 

CIS 



Leverantör av u-space tjänster (USSP) ska

leverera:

• Nätverksidentifieringstjänst

• Geomedvetenhetstjänst

• UAS-flygtillståndtjänst

• Trafikinformationstjänst

• Väderinformationstjänst (efter beslut av CA)

• Övervakning och överensstämmelse (efter beslut av CA)

Leverantör av U-space tjänster (USSP)



Innan flygning i ett u-space luftrum ska UAS-operatören:

• svara upp till kraven i tillämpligaEU-förordningar.

• säkerställa att alla tillstånd som krävs är utfärdade av den behöriga myndigheten(CA).

• Begära ett UAS-flygtillstånd för varje enskildflygning

• Aktivera UAS-flygtillståndet innan aktuell flygning

• Följa villkoreni UAS-flygtillståndet under flygning

• Begära ett nytt UAS-flygtillståndom villkoren inte kan följas

• Delge sina beredskapsåtgärder och beredskapsförfaranden

UAS-operatör (UO)



Det kan finnas flera u-space luftrum
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• E-registrering

• E-identifiering

• Geografiska UAS zoner

U1

Grundläggande tjänster

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

U1
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• Planering och godkännande

• Spårning

• Dynamiska information om luftrummet

• Gränssnitt med ATC (procedurnivå)

U2

Initiala tjänster

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

U1 U2
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Utökade tjänster

U3

• Kapacitetshantering

• Stöd för konflikthantering

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

U1 U2 U3
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Fullständiga tjänster

U4

• Integrerade gränssnitt med ATM/ATC och bemannad luftfart

• Ytterligare nya tjänster

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

U1 U2 U3 U4



SES2+
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IR (EU) 
…/… for 

the u-
space

(EU) 
373/2017

IR (EU) …/… for the u-space

• u-space luftrummet

• Leverantör av gemensamma 

informationstjänster (CIF)

• Leverantör av u-space tjänster (USSP)

• Obligatoriska tjänster i u-space 

luftrummet

• Valfria tjänster i u-space luftrummet

• Certifiering av CIF och USSP

• Uppgifter för den behöriga 

myndigheten

(EU) 373/2017 – Gemensamma 

krav för leverantörer av 

flygtrafikledningstjänster 

• Annex 1 – Definitioner

• Annex IV (ATS) – Krav på koordinering 

mellan USSP och ATS

• Annex X (ASM) – Krav på dynamisk 

konfigurering av u-space

(EU) 923/2012 – Gemensamma 

luftfarts- och driftbestämmelser 

för tjänster och förfaranden inom 

flygtrafiken (SERA)

• Utrustning för bemannad luftfart att bli 

elektroniskt synlig i u-space  

SES2+ (påskyndandet av 

genomförandet av det 

gemensamma europeiska 

luftrummet)

• Utövande av CIF inklusive tillhörande 

avgifter

TSFS…

TSFS

• Behov av nationell reglering




