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Transportstyrelsen     
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 

Besöksadress 

Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

Telefon 0771-503 503 Per Englund, flyginspektör/flygteknisk inspektör 
Enheten för operatörer och luftvärdighet 
Sektionen för helikopter och allmänflyg 
per.englund@transportstyrelsen.se 
070-712 54 46 

  

    

transportstyrelsen.se 
luftfart@transportstyrelsen.se 
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Flygsäkerhetsseminarium UAS 

Datum 

Tid 

Plats 

2022-06-15 

Kl. 13.00-16.30 

Digitalt, via Skype for business 

 

Inbjudna  

Alla UAS- och drönaroperatörer, drönarföretag och drönarpiloter kopplat till 

drönarverksamhet i Sverige samt deltagare från bl a Transportstyrelsen, 

Luftfartsverket, Försvarsmakten och Polismyndigheten samt valfria deltagare ur 

allmänflyget. 

 

Varmt välkommen till ett flygsäkerhetsseminarium där vi önskar se så många 

som möjligt av alla UAS- och drönaroperatörer, drönarföretag och 

drönarpiloter i Sverige deltar, samt som viss information till berörda ur 

allmänflyget.  

 

Detta seminarium kommer att ske digitalt och fokusera på det som är mest 

aktuellt just nu, d v s flygsäkerhet, information och viss utbildning med 

ambitionen att finna en positiv utveckling och samverkan mellan 

Transportstyrelsen och de svenska aktörerna. 

 

Var och när 

 Var: Digitalt – du får en länk (Skype for business) per e-post senast dagen 

innan seminariet efter att du gjort din anmälan.  

 När: 2022-06-15 kl. 13.00–16.30 

 

Agenda 

 Kl. 13.00-13.10 TS Välkomnande och diverse information: Per Englund 

 Kl. 13.10-13.30 Information från Transportstyrelsen och information om 

kommande uppdateringar av TSFS 2017:110: Anders Leufgård TS 

 Kl. 13.30.14.00 Polismyndigheten – Information om registrerade 

drönarflygningar i Bromma CTR: Rickard Henningsson och Mattias 

Svanqvist 

 Kl. 14.00-14.10 Rast 

 Kl. 14.10-14.30 LFV – Flygningar i Bromma kontrollzon: Björn Stavås 

och Anders Carlsson 
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 Kl. 14.30-14.50 Försvarsmaktens syn på UAS och information om 

skyddsobjekt och Counter UAS: Ulf Lepp 

 Kl. 14.50-15.05 TS – Regler för luftrummet, 

restriktionsområden/AIP/SUP/NOTAM: Christoffer Massinger 

 Kl. 15.05-15.15 TS – Information om utbildningsmaterial/drönarkort: 

Abdulah Ramic 

 Kl. 15.15-15.25 Rast 

 Kl. 15.25-15.35 TS – Övergångsregler - Förtydligande av reglerna i 

stadsnära miljö: Tobias Fridarve 

 Kl. 15.35-16.00 LFV – Kommande tjänster för UAS i U-space: Roger Li 

 Kl. 16.00-16.25 Frågor 

 Kl. 16.25-16.30 TS – Avslutning 

 
Pris  

Seminariet är kostnadsfritt.  
 

Anmälan  

För att vi ska få seminariet att fungera optimalt har vi valt att genomföra mötet 

digitalt.  

 

Vänligen anmäl dig till det digitala seminariet: 

 

Anmälan göres snarast via e-post till Barbro Holmqvist, 

Barbro.Holmqvist@transportstyrelsen.se 

 

Kontakt och mer information:  

Om du har frågor eller om du vill ha någon speciell del belyst under seminariet 

är du givetvis välkommen att skicka e-post eller ringa till Barbro Holmqvist, 

Barbro.Holmqvist@transportstyrelsen.se 
 

 

Välkomna 
 

Transportstyrelsen 
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