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Delredovisning regeringsuppdrag 
obemannad luftfart 

SAMMANFATTNING 
Luftfartsverket (LFV) har fått i uppdrag att etablera system och tjänster för 

obemannad luftfart, UTM (Unmanned Aircraft System Traffic Management). Dessa 

tjänster ska tillhandahållas där obemannad luftfart förekommer mest frekvent vilket är 

i alla delar av det lägre luftrummet under 500 ft/150 m.  

 

Ett europeiskt regelverk för U-spacetjänster (EU-benämningen på UTM) finns på 

plats sedan 2021 men ytterligare europeiska riktlinjer är under framtagande och 

publiceras tidigast sommaren 2022. Nationellt regelverk inom detta område är före-

mål för uppdatering. Den europeiska planen för ATM hänvisar till fyra faser för 

implementeringen av U-space, U1–U4. Det arbete som LFV nu är i uppstartsfasen av 

riktar in sig på faserna U1 och U2 med ungefärligt färdigdatum 2027 enligt ovan-

nämnda plan, motsvarande ovannämnda regelverk.  

 

För att UTM-ekosystemet ska bli komplett och uppdraget fullt ut omhändertaget 

behöver i princip fyra grupper av tjänster adresseras – U-spacetjänster, gemensamma 

informationstjänster, tjänster för tillhandahållare av flygtrafikledningstjänst samt 

tjänster till övriga aktörer med behov av att kunna införa begränsningar i luftrummet. 

En plan för det kommande arbetet är framtagen. Vissa delar kommer att utföras av 

LFV i samarbete med Swedavia och Polismyndigheten, där de två sistnämnda 

ansvarar för implementering av drönardetekteringstjänster (som inte är en del av 

UTM och regeringsuppdraget men har en koppling därtill). 

 

LFV får enligt gällande regelverk inte använda intäkter från undervägsavgiften från 

det europeiska avgiftssystemet till att finansiera system och tjänster till den 

obemannade luftfarten. Med hänsyn taget till detta krävs andra finansieringskällor för 

att kunna utföra uppdraget. Mot bakgrund av detta har LFV adresserat fyra huvudspår 

för extern finansiering för regeringsuppdraget och det vidare arbetet under perioden 

2022–2027. Osäkerhet råder dock kring samtliga dessa finansieringskällor, varför 

LFV bedömer att det finns ett anslagsbehov motsvarande 158 MSEK för nämnda 

period.  

 

Ett antal risker är identifierade som skulle kunna ha negativ inverkan på uppdragets 

genomförande, kopplade till bl.a. regelverk, utpekande av behörig myndighet samt 

avsaknad av finansiering. 

 

LFV hemställer om att LFV tilldelas den uppgift som omfattas av regeringsuppdraget 

även på lång sikt och tilldelas anslag om 158 MSEK för perioden 2022–2027 samt 

ytterligare finansiering om kravbilden i fråga om samhällsviktig obemannad luftfart, 

t.ex. med avseende på robusthet i alla beredskapslägen, visar på ett sådant behov. 



LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

Operations 
AIM 

Information 2022-04-11 1.0 D-2022-281939 2(12) 

  
  

Upprättad av Godkänd Referens Sekretess 

Li, Roger Persson Grivas, Ann  Offentlig information 

 

INNEHÅLL 

1 BAKGRUND ................................................................................................................ 3 
1.1 Regeringsuppdrag ..................................................................................................... 3 
1.2 Regelverk ................................................................................................................... 3 

2 OMFATTNING AV ARBETET ........................................................................................ 4 
2.1 Begränsningar ............................................................................................................ 4 
2.2 Delmoment i arbetet och samarbeten ...................................................................... 5 
2.3 Tjänstearkitektur ....................................................................................................... 6 

2.3.1 Gemensamma informationstjänster (Common Information Services) ....... 6 
2.3.2 U-spacetjänster (U-space services) .............................................................. 7 
2.3.3 Tjänster till leverantörer av flygtrafikledningstjänst .................................... 7 
2.3.4 Tjänster till övriga aktörer med behov av att kunna införa 

begränsningar i luftrummet ......................................................................... 7 
2.4 Förutsättningar .......................................................................................................... 8 

3 KOSTNADER OCH FINANSIERING ................................................................................ 8 
4 TIDSPLAN .................................................................................................................. 9 

4.1 2022 ........................................................................................................................... 9 
4.2 2023 ......................................................................................................................... 10 
4.3 2024 ......................................................................................................................... 10 
4.4 2025–2027 ............................................................................................................... 10 

5 RISKER ..................................................................................................................... 10 
5.1 Risker kopplade till otydligt eller avsaknad av regelverk ........................................ 11 

5.1.1 Europanivå ................................................................................................. 11 
5.1.2 Nationell nivå ............................................................................................. 11 

5.2 Risker kring avsaknad av finansiering ...................................................................... 11 
6 HEMSTÄLLAN ........................................................................................................... 12 
 

 

  



LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

Operations 
AIM 

Information 2022-04-11 1.0 D-2022-281939 3(12) 

  
  

Upprättad av Godkänd Referens Sekretess 

Li, Roger Persson Grivas, Ann  Offentlig information 

 

1 BAKGRUND 

1.1 Regeringsuppdrag 

Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Luftfartsverket (LFV) ska LFV 

inom ramen för sitt uppdrag etablera system och tjänster för obemannad luftfart, UTM 

(Unmanned Aircraft System Traffic Management), på ett samhällsekonomiskt effektivt 

sätt och enligt regelverket för U-space där det är tillämpligt. Arbetet ska ske i enlighet 

med nationella och europeiska regelverk, i syfte att säkerställa luftrumskapaciteten för en 

strukturerad och säker utveckling av drönartrafik i det undre luftrummet. Uppdraget ska 

delredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 11 april 2022 

och slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 juni 2023. 

 

Härmed lämnas ovannämnda delredovisning. 

1.2 Regelverk 

Verksamhet med obemannad luftfart/drönartrafik i Sverige bedrivs i dag i såväl 

okontrollerat (där ingen flygtrafikledningstjänst tillhandahålls) som kontrollerat luftrum 

(där flygtrafikledningstjänst tillhandahålls). Till största del verkar den obemannade luft-

farten i den lägre delen av luftrummet, upp till 120 meter över marken.1 Drönartrafik på 

högre höjd än 120 m över marken förekommer men kräver särskilt tillstånd från Trans-

portstyrelen.  

 

I det europeiska regelverket för U-space2 som ska tillämpas från och med 26 januari 2023 

möjliggörs för medlemsstaterna att etablera så kallade U-spaceluftrum där medlemsstaten 

bedömer att det finns ett behov av och förutsättningar för att kunna tillhandahålla ett antal 

obligatoriska tjänster till den bemannade luftfarten. Dessa tjänster är: 

1. Nätverksidentifieringstjänst (drönarens ID, position, höjd, etc.). 

2. Geomedvetenhetstjänst (operativa förhållanden och begränsningar i luftrummet). 

3. UAS-flygtillståndstjänst (begäran om och tillstånd att få genomföra en specifik 

flygning).  

4. Trafikinformationstjänst (information om omgivande flygtrafik). 

5. Gemensamma informationstjänster (spridning av statiska och dynamiska data för 

att möjliggöra tillhandahållande av övriga ovanstående U-space-tjänster). 

 

Tillhandahållare av ovanstående tjänster i U-spaceluftrum kan vara en eller flera och går 

under benämningen U-space Service Providers (USSP). Gällande den femte tjänsten, 

gemensamma informationstjänster, får medlemsstaterna utse en exklusiv leverantör av 

gemensamma informationstjänster – en så kallad Common Information Service Provider 

(CISP) – som exklusivt erbjuder de gemensamma informationstjänsterna för alla eller 

vissa av de U-spaceluftrum som medlemsstaterna ansvarar för. 

 

Det är viktigt att tydliggöra att, baserat på de krav som ställs för att U-spaceluftrum ska 

upprättas, är det sannolikt att den övervägande delen av det svenska luftrummet inte 

kommer att utgöras av U-spaceluftrum. Även utanför U-spaceluftrum finns det behov av 

                                                      
1 Regleras i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2017:110,  och förordningarna (EU) 

2019/945 och (EU 2019/947). 
2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/664 av den 22 april 2021 om ett 

regelverk för U-space. 
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tjänster till den obemannade luftfarten, vilket sannolikt kommer att vara en delmängd av 

de tjänster som nämns i det europeiska U-spaceregelverket. Då EU-regleringen enbart 

beskriver kraven för tjänster i U-spaceluftrum kommer ett nationellt regelverk behöva tas 

fram för motsvarande tjänster till den obemannade luftfarten i icke-U-spaceluftrum. 

Någon sådan nationell reglering finns inte i dag. 

2 OMFATTNING AV ARBETET 

LFV har till följd av regeringsuppdraget initierat arbete med att definiera ett genom-

förandeprojekt för att etablera tjänster och system för hantering av den obemannade 

luftfarten. Projektet har fått namnet Sweden U-Space (SUS). Det initiala arbetet har, 

förutom att definiera omfattning, tidsplan och säkra personalresurser till projektet, även 

bestått i att söka finansiering för uppdragets genomförande (se vidare avsnitt 3).  

2.1 Begränsningar 

LFV avser att i ovannämnda genomförandeprojekt etablera förmåga att tillhandahålla 

tjänster till den obemannade luftfarten i såväl U-spaceluftrum som i övriga delar av luft-

rummet, med fokus på den lägre delen av detsamma, under 500 fot/150 meter, i båda 

fallen. 

 

I den europeiska planen för Air Traffic Management (European ATM Master Plan) 

hänvisas till den plan som målats upp för införandet av U-space, detta är tänkt att ske i 

fyra olika faser: 

 U1 – grundläggande tjänster – start cirka 2019. 

 U2 – initiala tjänster – start cirka 2022. 

 U3 – avancerade tjänster – start cirka 2027. 

 U4 – kompletta tjänster – start cirka 2035. 

 

Projektet Sweden U-Space adresserar faserna U1 och U2 vilka i princip är de faser som 

beskrivs i EU-regelverket för U-space3. Det ska alltså noteras att ytterligare arbete 

kommer att behöva utföras efter att det nu definierade arbetet är slutfört, då med 

implementering av fas U3 och så småningom fas U4.  

 

Etableringen av tjänster enligt faserna U1 och U2 kommer inte att kunna vara fullt 

genomförd när regeringsuppdraget ska slutredovisas den 15 juni 2023. Implementering av 

upphandlad lösning kommer att vara påbörjad i ett par geografiska områden, men arbetet 

kommer att fortgå väsentligt längre än så, se vidare avsnitt 2.2 och avsnitt 4.  

 

För att kunna fullfölja den etablering som avses i regeringsuppdraget förutsätts mot denna 

bakgrund att LFV tilldelas uppgiften på lång sikt. 

 

                                                      
3 Den i fotnot 1 nämnda EU-förordningen, tillsammans med Kommissionens genom-

förandeförordning (EU) 2021/665 av den 22 april 2021 om ändring av genomförande-

förordning (EU) 2017/373 vad gäller krav för leverantörer av flygledningstjänst/flyg-

trafiktjänster och andra nätverksfunktioner för flygledningstjänst i det U-space-luftrum 

som anges i kontrollerat luftrum, och Kommissionens genomförandeförordning (EU) 

2021/666 av den 22 april 2021 om ändring av förordning (EU) nr 923/2012 vad gäller 

krav för bemannad luftfart i U-space-luftrum. 



LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

Operations 
AIM 

Information 2022-04-11 1.0 D-2022-281939 5(12) 

  
  

Upprättad av Godkänd Referens Sekretess 

Li, Roger Persson Grivas, Ann  Offentlig information 

 

Tjänster till obemannad statsluftfart och samhällsviktig verksamhet täcks inte av vare sig 

ovannämnda EU-regelverk eller befintligt nationellt regelverk. Kravbilden i sådana 

avseenden, t.ex. när det gäller vilka tjänster det finns behov av och vilken robusthet dessa 

bör ha är inte klarlagd i nuläget. Att utreda denna kravbild är centralt för arbetet med 

regeringsuppdraget. En avsevärt strängare kravbild i sådana avseenden än den som anges 

i nämnda EU-regelverk skulle påverka etablering och drift av tjänster och därmed 

kostnaderna, och därmed föranleda behov av ytterligare finansiering utöver vad som 

redogörs för i avsnitt 3. 

2.2 Delmoment i arbetet och samarbeten 

Arbetet med etablering av system och tjänster för den obemannade luftfarten i enlighet 

med regeringsuppdraget kommer att vara uppdelat i nedanstående moment. De två första 

momenten kommer att löpa under hela arbetets gång, övriga följer en ungefärlig kronolo-

gisk ordning (för tidsplan se avsnitt 4). 

 

 Koordinering och harmonisering med övriga relevanta aktörer och myndigheter. 

 Omvärldsbevakning. 

 Etablering av projekt. 

 Kravställning på och upphandling av systemlösning. 

 Implementering i form av verifiering, validering och demonstration av hela det 

funktionella systemet – dvs. teknik, organisation, processer och rutiner samt 

utbildning av personal. 

 Certifiering för berörda tjänster. 

 Framtagning av framtida affärs-/finansieringsmodell. 

 Överlämning till förvaltning och drift. 

 Vidareutveckling. 

 

Som en del i koordineringen med andra myndigheter, men även som ett sätt att söka 

gemensam extern delfinansiering för att hantera den obemannade luftfarten, har LFV 

tillsammans med Swedavia och Polismyndigheten valt att göra en gemensam ansökan av 

EU-medel via finansieringsinstrumentet Connecting Europe Facility (CEF). Om ansökan 

beviljas (oklart vid tidpunkten för denna delredovisning) kan CEF-finansieringen ses som 

ett sätt att under en begränsad tid (36 månader) medfinansiera etablering av tjänster och 

system i enlighet med LFV:s regeringsuppdrag. I samarbetet mellan LFV, Swedavia och 

Polismyndigheten kommer arbetsfördelningen att vara som följer: 

 LFV har huvudansvar för UTM-tjänster,  

 Swedavia tillsammans med LFV ansvarar för förberedelser för anpassning av 

infrastruktur och luftrum för att möjliggöra obemannad luftfart i större skala i 

anslutning till traditionella flygplatser.  

 Polismyndigheten och Swedavia adresserar system för drönardetektering, för 

integrering med det UTM-system som LFV tillhandahåller. 

 

Ur ett praktiskt perspektiv men även resursperspektiv har LFV, Swedavia och 

Polismyndigheten gjort den gemensamma bedömningen det skulle vara olämpligt att 

implementera dessa lösningar samtidigt över hela riket. De första implementeringarna 

kommer därför att äga rum i två geografiska områden, med utgångspunkt från två av 

Swedavias flygplatser där LFV bedriver flygtrafiktjänst – dessa områden är Sturup-

Malmö-Öresundsregionen respektive Landvetter-Göteborg-Västra Götalandsregionen. 

När implementering är genomförd i dessa två områden är avsikten att implementering 

sker stegvis i resten av landet. 
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Figur 1. Övergripande tjänstearkitektur kopplat till LFV:s uppdrag för den obemannade luftfarten. 

 

Huvuddelarna i den tjänstearkitektur som är kopplad till LFV:s uppdrag för den 

obemannade luftfarten kan ses i Figur 1 ovan och beskrivs i text nedan. 

 

2.3.1 Gemensamma informationstjänster (Common Information Services) 

LFV arbetar efter hypotesen att LFV kommer att vara exklusiv leverantör av 

gemensamma informationstjänster och avser att certifiera sig för detta hos den behöriga 

myndigheten. Då denna tjänst utgör en central del av tjänsteinfrastrukturen för 

obemannad luftfart har det i tidigare underlag till Regeringskansliet, från LFV och 

Transportstyrelsen, ur ett rådighetsperspektiv bedömts att gemensamma informations-

tjänster lämpligast tillhandahålls av en statlig aktör. Med hänsyn till ovanstående och 

LFV:s närliggande övriga uppdrag till såväl den civila som militära luftfarten föreslår 

LFV att LFV bör vara exklusiv leverantör av gemensamma informationstjänster.  

 

LFV kommer att göra de aktuella informationsmängderna tillgängliga för andra tjänster 

och system via system-systemgränssnitt (API) och vissa fall även via system-människa-

gränssnitt (HMI). Dessa andra tjänster och system kan vara tillhandahållna såväl av LFV 

som av andra aktörer och utgöras av t.ex. U-spacetjänster med tillhörande system, 

flygtrafiktjänster med tillhörande system eller andra typer av tjänster och system (t.ex. 

gränssnitt för Transportstyrelsen eller andra myndighetsaktörer för tillhandahållande av 

viss typ av information eller godkännanden/avslag på vissa typer av förfrågningar). 

 

Den övervägande delen av informationen som förmedlas via gemensamma informations-

tjänster kommer att vara relevant såväl i U-spaceluftrum som i icke U-spaceluftrum. Med 

LFV som exklusiv leverantör av gemensamma informationstjänster säkras tillgång till 

dessa informationsmängder i hela Sverige som ett samhällsuppdrag, dvs. inte bara i de 

delar av luftrummet där kommersiella aktörer ser ett intresse av att tillhandahålla tjänst. 
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2.3.2 U-spacetjänster (U-space services) 

För att LFV ska kunna fullgöra sitt uppdrag att tillhandahålla tjänster till den obemannade 

luftfarten kommer LFV behöva certifiera sig hos den behöriga myndigheten för att till-

handahålla de U-spacetjänster som anges i punkt 1–4 i avsnitt 1.2 ovan. Alternativet 

skulle vara att överlåta helt till kommersiella krafter att tillhandahålla dessa tjänster, men 

då finns dock en risk att tjänster bara kommer vara tillgängliga i områden där möjligheten 

till avkastning är stor och att andra områden skulle riskera att bli utan dessa tjänster. 

LFV:s åtagande bör ses som ett samhällsuppdrag som garanterar både tillgång till och 

rådighet över dessa tjänster för staten Sverige. 

 

Tjänsterna kommer att realiseras i form av system-systemgränssnitt (API) till de 

gemensamma informationstjänsterna samt system-människagränssnitt (HMI) till 

drönaroperatörer, via app och/eller webbtjänster.  

 

I U-spaceluftrum är samtliga U-spacetjänster enligt ovan obligatoriska. I icke-U-space-

luftrum bör en delmängd av dessa tjänster, en eller flera, tillhandahållas för att säkra 

åtminstone ett grundläggande tjänsteutbud i hela det svenska luftrummet. 

 

Det bör tilläggas att tillhandahållande av U-spacetjänster är en konkurrensutsatt tjänst 

enligt det europeiska regelverket. Flera leverantörer av U-spacetjänster kan alltså komma 

att finnas i svenska U-spaceluftrum.  

 

2.3.3 Tjänster till leverantörer av flygtrafikledningstjänst 

Leverantörer av flygtrafikledningstjänst kommer att behöva gränssnitt för att hantera s.k. 

dynamisk omkonfigurering av luftrummet4 i de fall där U-spaceluftrum sammanfaller 

med kontrollerat luftrum, detta för att hantera plötsligt uppkomna behov från traditionell 

bemannad luftfart. I kontrollerat luftrum som inte sammanfaller med U-spaceluftrum 

kommer gränssnitt behövas för att hantera förfrågningar om flygtillstånd från den 

obemannade luftfarten. LFV avser att som en del i regeringsuppdraget etablera och 

tillgängliggöra dessa till leverantörer av flygtrafikledningsledningstjänst, endera som 

både system-systemgränssnitt (API) och system-människagränssnitt (HMI) eller enbart 

som API för de leverantörer av flygtrafikledningstjänst som önskar använda egen-

utvecklat HMI. Väl etablerade bör dessa gränssnitt tillgängliggöras samtliga leverantörer 

av flygtrafikledningstjänst, LFV eller annan, på ett konkurrensneutralt sätt, t.ex. genom 

licensavgift eller dylikt. 

 

2.3.4 Tjänster till övriga aktörer med behov av att kunna införa begränsningar i luftrummet 

Den behöriga myndigheten kommer att ha behov av att till den gemensamma informa-

tionstjänsten enkelt kunna meddela ändrade begräsningar i luftrummet, både av perma-

nent och av tillfällig karaktär. Det kan även finnas andra betrodda aktörer med liknande 

önskemål (t.ex. polis, räddningstjänst, försvarsmakt etc.), i dessa fall kan en sådan be-

gäran behöva passera den behöriga myndigheten för godkännande innan den går vidare 

till den gemensamma informationstjänsten. LFV avser att som en del i regeringsupp-

draget etablera sådana gränssnitt och tillgängliggöra dessa för den behöriga myndigheten 

och/eller andra betrodda aktörer, endera som både system-systemgränssnitt (API) och 

                                                      
4 Artikel 4 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/664 av den 22 april 

2021 om ett regelverk för U-space. 



LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

Operations 
AIM 

Information 2022-04-11 1.0 D-2022-281939 8(12) 

  
  

Upprättad av Godkänd Referens Sekretess 

Li, Roger Persson Grivas, Ann  Offentlig information 

 

system-människagränssnitt (HMI) eller enbart som API för de leverantörer av aktörer 

som önskar använda egenutvecklat HMI. 

2.4 Förutsättningar  

Utöver att finansiella förutsättningar behöver klarläggas (se avsnitt 3), finns det även ett 

par andra förutsättningar för att regeringsuppdraget ska kunna genomföras framgångsrikt. 

En av dessa är att relevant svensk myndighet blir utpekad att vara behörig myndighet 

enligt EU-förordning 2021/664. Dessutom, för att tjänster till den obemannade luftfarten 

ska kunna tillhandahållas i såväl U-spaceluftrum som i icke-U-spaceluftrum behöver 

nationella regelverk uppdateras. Dels för att anpassas så att det nationella regelverket är i 

harmoni med det europeiska regelverket för U-space (EU 2021/664–666), dels för att 

säkra att det finns ett adekvat regelverk för tjänster till den obemannade luftfarten i de 

delar av luftrummet som inte blir designerat som U-spaceluftrum enligt EU-regelverken. 

3 KOSTNADER OCH FINANSIERING 

LFV får enligt gällande regelverk inte använda intäkter från undervägsavgiften från det 

europeiska avgiftssystemet till att finansiera system och tjänster till den obemannade 

luftfarten. Med hänsyn taget till detta krävs andra finansieringskällor för att kunna utföra 

uppdraget om tjänster till den obemannade luftfarten. Mot bakgrund av detta har LFV 

adresserat fyra huvudspår för extern finansiering för regeringsuppdraget och det vidare 

arbetet under perioden 2022–2027, sammanfattade i punkterna nedan. Osäkerhet råder 

dock kring samtliga dessa, varför LFV bedömer att det finns ett anslagsbehov i den 

storleksordning som anges i tabellen i detta avsnitt. 

 

 Finansiering via EU/CEF – Om den ingivna ansökan för projektet Sweden U-

space beviljas, kan det innebära en medfinansiering (50 %) om cirka 31 MSEK 

totalt under en 36-månadersperiod (Q2 2022–Q1 2025). Sannolikheten för att 

ansökan beviljas bedöms som medelhög. Beslut om godkännande eller avslag 

väntas till hösten 2022. 

 MSB 2:4-finansiering – Om en lämplig utlysning av sådana medel blir aktuell 

under hösten är det osäkert hur mycket en beviljad ansökan kan avse, troligtvis 

inte mer än 5 MSEK per/år under en 36-månadersperiod (Q1 2023–Q4 2025), 

dvs. 15 MSEK totalt. Sannolikheten för att ansökan beviljas bedöms som relativt 

låg. Om en ansökan görs hösten 2022 kommer beslut om godkännande eller 

avslag troligtvis under första kvartalet 2023. 

 Finansiering via brukaravgifter – Under den största delen av perioden 

förutspås inga brukarintäkter från användarna av systemet, eftersom det till stora 

delar befinner sig i en uppbyggnads-/implementeringsfas. Mot slutet av perioden 

kan möjligtvis mycket begränsade brukarintäkter bli aktuella beroende på hur 

marknaden utvecklas, dessa bedöms dock inte vara tillräckliga för att täcka de 

faktiska kostnaderna för drift, förvaltning och vidareutveckling. Brukarintäkterna 

bedöms därefter öka i takt med att marknaden och tjänster mognar. Det är dock 

osäkert hur stora brukarintäkterna kommer att bli. 

 Finansiering kopplad till robusthet – Möjligheten till anslagsfinansiering 

utifrån särskilda robusthetskrav är helt och hållet kopplad till den kravbild på 

robusthet som finns på UTM-tjänster från relevanta aktörer och vilken påverkan 

avsaknad av UTM-tjänster kan anses ha på övriga flygtrafiktjänsters robusthet. 

Denna kravbild finns inte definierad i nuläget men är central för det kommande 

arbetet. Skulle kommande arbete visa på en sådan kravbild bedöms eventuell 
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tillkommande anslagsfinansiering endast motsvara de ökade kostnaderna för 

robustheten.  

 

Följande uppskattningar har gjorts för perioden 2022–2027.  

 

 

KOSTNADER MSEK 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Totala kostnader 8 30 30 30 30 30 

INTÄKTER MSEK       

Ev. intäkter (i 
form av EU/CEF) 

3 11 14 3 0 0 

NETTOKOST MSEK       

Enl. hemställan 8 30 30 30 30 30 

OM beviljad 
EU/CEF-ansökan 

5 19 16 27 30 30 

  

Det bör nämnas att den faktiska systemkostnaden bygger på undersökningar av potentiella 

leverantörers prisbild i samband med den förstudie som LFV gjorde tillsammans med 

Transportstyrelsen och presenterade för Regeringskansliet i januari 2020. Hur den 

aktuella prisbilden kan ha förändrats sedan dess, i takt med att regelverk kommit på plats 

och marknaden mognat, kommer inte att gå att få ett exakt svar på förrän i samband med 

utvärdering av de anbud som kommer in som en del i den offentliga upphandling som 

kommer att genomföras under 2022 och avslutas i början av 2023. 

 

LFVs bedömning att finansiering för den period som avhandlas här bör utgå från 

nettokostnad enligt hemställan i tabellen ovan, dvs. ett behov om 158 MSEK till och med 

2027. Då de tjänster och system som adresseras till stora delar är otrampad mark för 

samtliga berörda aktörer, inte bara i Sverige utan även internationellt, finns osäkerhet 

kring hur stora kostnaderna kommer att bli ett specifikt år under perioden, flexibilitet av 

fördelningen av finansiering per år behövs, t.ex. via anslagssparande/anslagskredit så 

långt det är möjligt.  

 

För eventuella behov därefter, 2028 och framåt, kommer en ny analys att behöva göras 

mot slutet av denna period när mer är känt kring marknadens mognad, behov och 

kostnadsnivåer. Det gäller inte minst vidareutveckling av förmåga för faserna U3 och U4. 

4 TIDSPLAN 

4.1 2022 

Q1 2022 

 Ansökan om EU-medel för Sweden U-Space (SUS) 

 Etablering av projekt 

 Resurssättning 

 Projektplan  

 Delredovisning av regeringsuppdraget till Regeringskansliet 

Q2–Q3 2022 

 Projektstart SUS 

 Kravspecifikation för upphandlad UTM-lösning 
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 Publicering av upphandlingsunderlag 

Q4 2022 

 Utvärdering av inkomna anbud. 

 

Anpassning av det funktionella systemet samt aktiv dialog med Infrastrukturdeparte-

mentet, Transportstyrelsen och andra relevanta aktörer under hela projektets varaktighet. 

4.2 2023 

Q1 2023 

 Kontraktsförhandlingar och kontraktsskrivning med UTM-lösningsleverantör. 

Q2–Q4 2023 

 Påbörjad implementering på Göteborg–Landvetter och Malmö–Sturup, 

innefattande 

o Verifiering och validering 

o Demonstration 

o Utbildning (främst av operativ ATS-personal) 

 Slutredovisning av regeringsuppdraget till Regeringskansliet. 

Q4 2023–Q1 2024 

 Eventuellt påbörja stegvis överlämning av delar av systemet till förvaltning och 

drift. 

4.3 2024 

Q1 2024–Q1 2025 

 Ytterligare verifiering, validering och demonstration av ytterligare tjänster 

 Ytterligare utbildning (främst av operativ ATS-personal) 

 Fortsatt stegvis överlämning av systemet till förvaltning och drift. 

4.4 2025–2027 

Q1 2025 

 Avslut av den EU/CEF-finansierade delen av projektet SUS. 

Q2 2025–Q4 2027 

 Fortsatt stegvis överlämning av systemet till förvaltning och drift till alla LFVs 

ATS, därpå löpande. 

 Avtal och implementering gentemot övriga externa aktörer. 

 Vidareutveckling samt förberedelser för fas U3. 

5 RISKER 

Ett antal risker som kan påverka tidsplan och/eller kostnader för arbetet har identifierats, 

dessa följer nedan. 
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5.1 Risker kopplade till otydligt eller avsaknad av regelverk 

5.1.1 Europanivå 

Det råder fortfarande viss osäkerhet kring tolkningen av det europeiska regelverket för 

U-space5. Regleringen är skriven på en sådan hög nivå att ytterligare detaljering och 

vägledning är nödvändig för att säkra att en implementering lever upp till intentionerna 

med regelverket. I december 2021 publicerade EASA förslag till sådan ytterligare 

detaljering av och vägledning för U-spaceregelverket – EASA Notice of Proposed 

Amendment (NPA) 2021-14 för Applicable Means of Compliance (AMC) och Guidance 

Material (GM). NPA har berörda aktörer i Europa haft fram till den 15 mars 2022 på sig 

att kommentera. Totalt har EASA enligt obekräftade uppgifter mottagit cirka 2 600 

kommentarer. EASA har tidigare kommunicerat det ambitiösa målet att ha slutgiltiga 

AMC och GM fastställda och publicerade till sommaren 2022. U-spaceregelverket ska 

börja tillämpas den 26 januari 2023, i de fall en medlemsstat väljer att etablera U-space-

luftrum. Avsaknaden hittills av den vägledning som AMC och GM är tänkt att utgöra har 

gjort att de aktörer som berörs av regelverket, såväl tjänstetillhandahållare, systemleve-

rantörer som medlemsstater, kommer att få mycket svårt att vara redo till utsatt datum.  

 

5.1.2 Nationell nivå 

Även när det europeiska regelverket för U-space är helt på plats, inklusive AMC och GM, 

kommer det med största sannolikhet komma att behöva kompletteras med nationella före-

skrifter. Ett nationellt utpekande av behörig myndighet, liksom resurser för framtagande 

av sådana föreskrifter, är förutsättningar för att föreskrifter inte ska dröja, vilket i sin tur 

skulle senarelägga en svensk U-spaceimplementering jämfört med den tidsplan som pre-

senteras i avsnitt 4. LFV bedömer att den behöriga myndigheten bör vara utpekad senast 

våren 2022 och tillgänglig för samordning och koordinering kring det arbete för att LFV 

ska kunna bedriva sitt arbete till följd av regeringsuppdraget på det sätt som beskrivs här. 

 

Motsvarande risk för förseningar i arbetet finns om det inte finns ett nationellt regelverk 

att förhålla sig till för tjänster till den obemannade luftfarten i de delar av det svenska 

luftrummet som inte är designerat som U-spaceluftrum. 

5.2 Risker kring avsaknad av finansiering 

Risk för avsaknad av eller otillräcklig finansiering av regeringsuppdraget utgör i det 

längre perspektivet den största risken för huruvida uppdraget ska kunna genomföras på ett 

tillfredsställande sätt. Eftersom LFV inte får använda intäkter från undervägsavgiften från 

det europeiska avgiftssystemet till att finansiera system och tjänster till den obemannade 

luftfarten krävs andra finansieringskällor på det sätt som beskrivs i avsnitt 3. Om ingen 

eller för få av dessa alternativa finansieringsformer visar sig vara tillgängliga kan det göra 

att delar av eller hela arbetet med regeringsuppdraget och det som därpå följer måste 

avbrytas såvida inte annan finansiering tillgängliggörs. 

 

I det längre perspektivet är tanken att marknaden i form av den obemannade luftfarten ska 

kunna bära de kostnader som uppstår i samband med tillhandahållandet av tjänster till den 

obemannade luftfarten. Det är dock svårt att sätta ett datum för när marknaden har nått 

den storlek, stabilitet och mognadsgrad som möjliggör en finansiering via brukaravgifter. 

LFVs bedömning i nuläget av från när marknaden kan bära sina egna kostnader är cirka 

                                                      
5 I fotnot 1 och 2 nämnda EU-förordningar. 
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2028.Skulle detta antagande visa sig vara felaktigt kan finansiering via anslag eller på 

annat sätt visa sig behövas ytterligare en tid. 

6 HEMSTÄLLAN 

LFV hemställer om 

 att LFV tilldelas den uppgift som omfattas av regeringsuppdraget på lång sikt.  

 tilldelning av anslag, med hänsyn till osäkerheten kring om sökt finansiering 

kommer att erhållas, om 158 MSEK för perioden 2022–2027 för etablering av 

tjänster och system till den obemannade luftfarten (UTM) och därpå följande 

tillhandahållande i enlighet med denna delredovisning. 

 ytterligare finansiering om kravbilden i fråga om samhällsviktig obemannad 

luftfart, t.ex. med avseende på robusthet i alla beredskapslägen, visar på ett 

sådant behov. 

 


