
Luftrummet för drönare

• Struktur, regler och förutsättningar

• Restriktionsområden (R-omr), farliga områden (D-omr) och

• Geografiska UAS zoner (Geozon)

• NOTAM/AIP/AIP-SUP

• SORA/PDRA

• Information om händelser

Christoffer Massinger



Luftrummets struktur

• Flygtrafikledningstjänst

• Kommunikationstjänster

• Navigationstjänst

• Övervakningstjänst

• Flygvädertjänst

• Flygbriefingtjänst

• Alarmeringstjänst

(EG) 549/2004



Luftrummets struktur

Luftrummets struktur. Trafikverket, (2017).

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/25515/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_081_luftrum_2040.pdf


EASA



Separationsmetoder

• Vertikal separation

• Lateral separation

• Longitudinal separation

• Separationsminimum med hänsyn till radartäckning

• Visuell separation

LFV LFV



LFV:s drönarkarta LFV:s echart



Regler för flygning i kontrollerad luft





Restriktionsområden

Luftfartslagen 2010:500 & Luftfartsförordningen 2010:770

• Finns publicerat i AIP och visuellt i drönarkartan.

• Särskilda villkor för respektive restriktionsområde

• Ansökan om flygtillstånd i restriktionsområden



Restriktionsområden

Samhällsviktig verksamhet:

Inspektion av kritisk infrastruktur, 

kraftledningsbesiktning, järnvägsunderhåll, 

hamnverksamhet, vägnät, fasadbesiktning av 

tak, takrännor, byggprojekt i dokumentations-, 

planerings- och säkerhetssyfte, viss 

filminspelning av dokumentär etc., kartering 

och volymmätningar.

Mindre samhällsviktig karaktär:

Nöjesflygningar, marknadsföringssyfte eller 

rena kommersiella syften.



Farliga områden (Danger areas)

• Permanenta D-områden publiceras på

drönarkartan och i AIP

• Tillfälliga D-områden publiceras i NOTAM

• Skjutfält/Skjutområden (Försvarsmakten)

• Gruvor med förekommande sprängning

• Tester med tung UAS

• Kräver normalt inget tillstånd

• Flyg i D-områden på egen risk

• Säkerställ att du förvissat dig om vad

som gäller i området



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)



Geografiska UAS Zoner (Geozoner)

• Geozoner för öppna kategorin

• Geozoner för specifika kategorin

• Gemensamt krav på RID, 

• Fjärridentifiering, U-space tjänster,

• Geomedvetenhet. Etc.

Exempelbild



BVLOS
• Gällande regelverk: ICAO annex 2, EU 923/2012, EU 2016/1185, TSFS 2017:110

• EU 2019/947

”I enlighet med artikel 5 får UAS-operatören, som ett alternativ till punkterna

UAS.SPEC.30 och UAS.SPEC.40, lämna in en operativ deklaration angående

efterlevnad av ett standardscenario enligt definitionen i tillägg 1 till denna bilaga

till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där driften ska ske, när det

gäller följande: Flygningar som utförs på en nivå under 120 meter från jordens

yta och som sker i. i okontrollerat luftrum (klass F eller G), eller i kontrollerat

luftrum efter det att samordning har skett och ett individuellt

flygtillstånd har erhållits i enlighet med offentliggjorda förfaranden

för det område där driften ska ske.”



BVLOS

• Krav på utbildning

• Principen ”Se och bli sedd” kan inte tillämpas

• Kräver ett segregerat luftrum med buffert i höjd och sida

• Alternativt luftrumsobservatörer som kan följa drönaren och bevaka luftrummet

• Drönaren kan behöva Geofencas beroende på geografiska förutsättningar

• Ansökan om flygtillstånd i befintligt R/G-omr

• Ansökan om upprättande av tillfälligt R/G-område

• Okontrollerad/kontrollerad luft

• Publiceras i NOTAM och AIP-SUP



SORA
Steg 4. Air risk Class

AMC/GM till EU 2019/947



Segregerat luftrum.

Perm./Tillf. R-omr & G-zon

Innanför 5km-gränsen

Utanför 5km-gränsen



SORA
Steg 4. Air risk Class

Under 500ft GND

Innanför 5km-gränsen

Utanför 5km-gränsen

Bedöms av Transportstyrelsen från fall till fall.



SORA
Steg 4. Air risk Class

Över 500ft GND

Bedöms av Transportstyrelsen från fall till fall.



SORA
Steg 4. Air risk Class

Över/under 500ft GND

Bedöms av Transportstyrelsen fall till fall.



NOTAM/AIP/AIP-SUP

• NOTAM – NOtices To AirMen

• AIP – Aeronautical Information Publication

• SUP – Supplement

• AroWeb

https://aro.lfv.se/


NOTAM/AIP/AIP-SUP



NOTAM/AIP/AIP-SUP



NOTAM/AIP/AIP-SUP

• ”Trigger”

• ”Restricted”

• ”Drone”

• ”Danger”



NOTAM/AIP/AIP-SUP



NOTAM/AIP/AIP-SUP



NOTAM/AIP/AIP-SUP



NOTAM/AIP/AIP-SUP





Allvarliga händelser 

2020-2021

• Flertalet händelser med drönare av olika farlighetsgrader under 2020.

• Tung drönare över Västerås på 700m GND.

• Drönare i utflygningen på Landvetter flygplats 300m GND.



Flyg försiktigt!


