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Översikt

• Bakgrund till bestämmelser (EU förordningarna)

• Översikt indelning specifik kategori 

• Grundläggande om att ansöka om specifik kategori

• Välja riskanalys PDRA eller SORA

• Ta fram en s. k. operativ manual eller drifthandbok
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Gemensamma bestämmelser för Europeiska Unionens 

medlemsländer.

Acceptans av drönare hos allmänheten

Utveckla nya tjänster som effektivt och säkert kan göras 

med drönare

Bestämmelser för drönare
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Flygsäkerhet –
fysisk säkerhet på 

marken och i luften,

Miljö –
bullernormer

Skydd av privatlivet 
och förebygga 

brottsliga handlingar  

Lagstiftningen har tre dimensioner:
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EASA delar drönare i 3 kategorier *

ÖPPEN, 

SPECIFIK

CERTIFIERAD, tillstånd för konstruktion, 

tillverkning, underhåll, operation
*Risk mot människor på marken
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• Operationer när kraven för Öppen kategori 

eller Certifierad kategori inte är 

uppfyllda/tillämpliga

• Fordrar att den sökande tar fram en  

drifthandbok eller s.k. operativ manual.

• Sökande genomför en riskanalys för sin 

verksamhet.

• Operativ tillstånd eller en bekräftelse på 

mottagen deklaration.

Specifik kategori

När?

Vad ?

Hur ?
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Riskanalys – grundläggande 

• Den som söker ett operativ tillstånd måste själv samla 

in och förse TS med:

• Relevant teknisk information om drönaren dess 

handhavande,

• Operativ information om verksamheten,

• Systeminformation i övrigt som fordras för godtagbar 

standard.
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Riskanalys - metoder

Standard scenario - STS -01, -02

Fördefinierade riskanalyser  - PDRA S-01, -02 

och G-01, -02

Särskilda riskanalyser - SORA 
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Vad är skillnaden mellan en deklaration 

och en tillstånd?

• Deklaration – endast för standard scenario och 

med drönare märkta C5, C6, …

Operativt tillstånd – utfärdas för verksamhet med en

godtagbar riskanalys som

sedan har omsatts i en

operativ manual / drifthandbok.
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Specifik kategori - Riskanalys

Standard scenario – Gäller endast operationer med drönare som av 

tillverkare är märkta C5 eller C6 

PDRA – S-01 och S-02 Ramarna är i grunden desamma som för standard 

scenario, dock fordras en operativ manual/drifthandbok 

och avser drönare som väger sammanlagt upp till 25 kg.

PDRA – G-01 och G-02 Ramarna är något större än ovan, i st f massa som gäller 

en övre gräns på 34 kJ kinetisk energi vid ett anslag

SORA Metod för en mer generell riskanalys för att ställa krav 

på operatören, dess organisation, procedurer, UAS m.m.
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Vilken riskanalys ska man utgå ifrån?
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Vilken riskanalys ska man utgå ifrån?
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Operativ manual - OM /drifthandbok

För vem skriver man en?

Vad är syftet men en OM?
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Några skrivtips för en OM?

Exempel: Fördefinierad riskanalys PDRA-S02

Easy Access Rules for Unmanned

Aircraft Systems

Cover Regulation to Implementing

Regulation (EU) 2019/947
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AMC5 Riskvärdering PDRA-S02

1. Operationalcharacterisation (scope and limitations) 

Level of human intervention 

1.1 No autonomous operations: the remote pilot should maintain 

control of the UA, except in case of loss of the command 

and control (C2) link. 

1.2 The remote pilot should operate only one UA at a time. 

1.3 The remote pilot should not operate from a moving vehicle. 

1.4 The remote pilot should not hand over the control of the UA 

to another command 
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AMC5 Riskvärdering PDRA-S02 forts
4.1 In addition to the responsibilities that are defined in point 

UAS.SPEC.050 of the Annex to the UAS Regulation, the UAS 

operator should: 

4.1.1 develop an operations manual (OM) (for the template, 

refer to AMC1 UAS.SPEC.030(3)(e) and to the complementary 

information in GM1 UAS.SPEC.030(3)(e)); 

4.1.2 define the operational volume and ground risk buffer 

for the intended operation, as per points 3.1 to 3.6 above, 

and include them in the OM; 
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Vad innebär LUC inom specifik kategori?

• LUC står för Light Unmanned Air Operator Certificate, 

dvs ett  operativt certifikat.

• Operatörer kan själv auktorisera/deklarera sina egna 

operationer, med stöd av riskanalyser (STS, PDRA eller 

SORA).

• För SORA gäller detta privilegium inom vissa angivna 

ramar.



Beskrivning -
ConOps
Luftrum & flygområde

Organisation

Operativa begränsningar

Drönare

Kategori Specifik
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Operativ

auktorisation

Standard scenario (STS) Deklaratio

n

LUC

Säkerhets-

ledningssystem 

SMS

①

②

③

(AMC2-

5)

SORA

PDRA

STS

Pre-Defined Risk Assessment

(PDRA)

(SORA - AMC1, art. 

11)



C5 & C6 Bekräftelse

(auto) 

LUC & 

UAS OPS SPEC 
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..hur man kan tolka regler, termer, definitioner..

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft 

Systems (Regulations (EU) 2019-947 and 

(EU) 2019-945).pdf

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019-947 and (EU) 2019-945).pdf
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Tack för ordet


