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Drivkrafter 
 
 
EUs gröna giv och tilhörande klimatomställning innebär en framtida fossilfri ekonomi samt 

en klimatanpassning. 

 
“The new strategy sets out how the European Union can adapt to the unavoidable impacts 

of climate change and become climate resilient by 2050.” 

 
Klimatomställningen har alltså två utmaningar. För flyget innebär det att begränsa 

klimatförändringarna genom utfasning av fossil energi och effektiviseringar inom 

resursanvändning dels att bygga resiliens genom att anpassa samhället till de effekter som 

vi får leva med som en följd av den globala uppvärmningen. Ibland nämns också en tredje 

utmaning som kan fördröja omställningen till en fossilfri transportekonomi. Det är att 

varken myndigheter, kommuner eller luftfartsindustri har hunnit bygga kunskap, resurser 

eller processer för att möta kommuners och regioners kommande behov av implementering 

av det undre luftrummet som ny transportväg. 

 
El- och vätgasdrivet flyg kan påverka morgondagens utsläpp vad gäller luftburna transporter 

för gods och människor. Dessa tekniker eliminerar närmast helt de operationella utsläppen 

och kan successivt att fasa ut det fossila flyget. Drönartrafiken, med sin möjlighet till 

vertikala landningar och kostnadseffektiva flygningar har möjlighet att I framtiden 

komplettera befintlig trafik samt helt eller delvis ersätta kortdistansflyget. Detta flyg har 

minskat på grund av dålig lönsamhet. En turbopropmotor åldras främst på grund av hur 

många starter och landningar som görs. Det leder till stora underhåll på flygplanen, relativt 

hur långt de flyger. För att flyga från Östersund till Skellefteå så måste man idag flyga via 

Stockholm för att fylla på bränsle. En 300 km lång resa blir tre till fyra gånger längre än den 

behöver vara. Detta gäller också kortare resor som t ex från Östersund till Funäsdalen. I 

framtiden kan man se att flygindustrin fungerar mer som andra regionala transportmedel 

som går direkt till resmålet snarare än via stora hubbar. 



Drönares möjlighet med vertikala starter och landningar gör att de kan komplettera och till 

delar också ersätta befintliga mobilitetslösningar. Eldrivna drönare kan alltså vara ett sätt 

att vända trenden för Sveriges glesbygd. De kan användas för att återsocialisera och 

sammankoppla små byar och avlägsna områden i skog, berg, skärgård eller i Sveriges inland. 

Möjligheten att starta och landa vertikalt innebär en större flexibilitet när det gäller start- 

och landningsplatser jämfört med elflyg. Östersunds geografiska läge har alltså mycket goda 

förutsättningar för att tillgodogöra sig drönartrafikens fördelar både vad gäller gods- som 

persontransporter. 

 
Drönarnas intåg kan alltså påverka såväl den markbundna som den luftbundna 

infrastrukturen. I framtiden kan drönare ses som en normal företeelse vid nödlägen och 

som hjälpmedel för att analysera situationer. Det lokala sjukhuset kan ha en 

räddningsdrönare på plats som är redo att användas samt en drönarlandningsplats. Drönare 

kan skickas ut för att analysera en brand, en miljökris eller vid smittspridning. Man kan 

använda drönare för att observera om något ovanligt händer på en plats eller 

för att insamla topografiska data och att skapa en digital tvilling. Miljöövervakning och 

insamling av data för planering såväl som drift och skötsel av olika faciliteter är andra 

exempel. Ett annat användningsområde för drönare är att polisen i många länder i allt större 

utsträckning använder dem för bevakning av trafik och i övervakning av stora event. 

 
Inom ramen för Green Flywayprojektet har nya användningsområden för drönare testats. 

Dels har prover skickats mellan Funäsdalen och Östersund samt mellan Östersund och Lit, 

del av ett område utlysts där hjärtstartare med automatiskt kan skickas ut vid behov. Se bild 

1 över området. 
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Bild 1 

 

Luftrum och planområde 
Ett luftrum som byggs eller anpassas skall godkännas av Transportstyrelsen. Det övre 

luftrummet är idag etablerat sedan länge. Det är Luftfartsverket som bedriver flygledning 

på Åre-Östersund flygplats (LFV) samt flygplatsoperatörer Swedavia som äger Åre-Östersund 

flygplats och därmed också det tillhörande luftområdet. Se bild 2. 

Bild 2 
 

Flygplatser, som Åre-Östersund omges av en kontrollzon på lägre höjd och ett 

terminalområde på högre höjd. Det luftrummet är kontrollerat när flygplatsen är öppen och 

 
• Allt luftrum är indelat i flyginformationsregioner (FIR), 

exempelvis Sweden FIR 
• All luft i Sweden FIR mellan cirka 3 000 meter och 20 000 

meter är kontrollerad. 

• I det kontrollerade luftrummet finns 
flygtrafikledning 

• Luftrummet innehåller restriktionsområden 
(t ex naturreservat, fängelser och militära 
områden) Restriktionsområden kan vara 
tillfälliga. 

• Okontrollerad luftrum - pilot ansvarig • I Sverige används luftrumsklass C för kontrollerad luft och 
G för okontrollerad luft 



kallas för C-luft. När flygplatsen är öppen finns det en flygtrafikledning som kontrollerar 

flygtrafiken. 

Bild 3 visar flygplatsens TMA, alltså den kontrollerade luften runt flygplatsen vilket 

inbegriper delar av flera kommuner, inklusive Östersund stad. 

 

Bild 3 
 
Drönartrafiken i det undre luftrummet kommer att kräva luftleder över stad och landsbygd. 

Kommuner och regioner som kommer att vara drivande och kräva rådighet över denna 

infrastruktur. Förutsättningar måste skapas för den fysiska planeringen, huvudsakligen på 

kommunal nivå, för att den infrastruktur som krävs för att kunna nyttja det undre 

luftrummet ska kunna etableras på ett demokratiskt, optimalt och säkert sätt för framtidens 

fossilfria effektiva transportsystem. Utvecklingen inom drönarbranschen går mycket snabbt 

för närvarande och enorma investeringar görs. Mognadsgraden beskrivs i bild 4. 



 

Bild 4. Drönarbranschens utveckling 
 

Kommunerna kan och bör etablera ett nytt planområde genom en vertikal avgränsning av 

luften ovan hustaken enligt plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen och på så sätt 

visualisera och dokumentera infrastrukturen i det undre luftrummet där 

drönartransporterna ska ske. Bild 5 visualiserar detta planområde. 

 
 

Bild 5 
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Ytterst handlar det om att skapa förutsättningar i den fysiska planeringen, huvudsakligen på 

kommunal nivå, för att kunna etablera den infrastruktur som krävs för att det undre 

luftrummet ska kunna nyttjas på ett optimalt och säkert sätt för framtidens fossilfria, 

effektiva transportsystem med drönare för gods och människor, så kallat AAM. Det är 

angeläget att analysera hur regelverket för etablering av transporter i det undre 

luftrummet bör se ut för att ta till vara de möjligheter som AAM öppnar för framtiden. Det 

handlar också om att klarlägga olika myndigheters roller och ansvar. Ett antal aktörer 

berörs: Transportstyrelsen, Trafikverket, Boverket, Lantmäteri, Länsstyrelserna, regionerna 

samt inte minst kommunerna som har ett avgörande ansvar för den fysiska planeringen 

genom sitt planeringsmonopol. 

 
Ett område där utveckling och etablering av AAM behöver införlivas är i den fysiska 

planeringen som styrs av plan- och bygglagen (PBL), och där har kommunerna 

huvudansvaret. Ett antal frågor uppstår gällande vilka regelverk som gäller, hur de 

överlappar och vilka tveksamheter som finns gällande hur nuvarande regelverk hanterar 

tredimensionell planering, samt vilket behov det finns av nya regelverk. Befintliga 

kunskaper och erfarenheter behöver tillämpas och ny kunskap och nya verktyg behöver 

utvecklas. PBL möjliggör för vertikala avgränsningar i detaljplanerna, givet att de kan 

visualiseras. Digitala tvillingar av det fysiska rummet och visualiseringsteknologi öppnar nya 

möjligheter för detta. Digitala tvillingar av kommuner och modern simulerings- och 

visualiseringsteknologi öppnar upp för nya möjligheter. 

 
Inom Green Flyway har man påvisat att det går att integrera ett UTM-system för 

övervakning av trafik i det undre luftrummet med den digitala tvillingen. Detta möjliggör att 

man kan simulera trafik, designa nätverk samt implementera en helhet. Bild 6 visar hur 

denna integrering såg ut för en del av Östersund. 



 
Bild 6 

 

Kommunerna har monopol över den fysiska planeringen i form av övergripande planer, 

detaljplaner, områdesbegränsningar och bygglov. Detta gäller även 

planeringen av det undre luftrummet i framtiden, och det gäller att detta används för att 

skapa en effektiv och miljövänlig luftburen transportinfrastruktur. 

 
 
 
Regelverk 
 
För att trafikera en flygplats finns det regelverk på olika nivåer. Etablering och drift av 

svenska flygplatser skall godkännas av Transportstyrelsen. Regelverk existerar inom 13 

olika områden. En flygplats behöver godkännande för kommersiell trafik enligt 

Transportstyrelsens regelverk (TSFS 2019:18) eller Europeiska Kommissionens regelverk (EU) 

139/2014 för krav och administrativa rutiner för flygplatser. För att driva kommersiellt flyg 

måste en flygplats ha tillräckliga resurser för transport av personer och gods, detta innebär 

att det måste finnas visa faciliteter som räddningstjänst och flygtrafikledning. Regelverk för 

start och landning av drönare, så kallade Vertiports är under utveckling. Tillstånden som 

krävs för att flygbolag ska kunna driva kommersiell trafik kan delas upp i tillstånd för drift 

och flygtrafik, tillstånd från luftvärdighetsorganisationer, driftlicenser för 



kommersiell flygtrafik inom EU samt säkerhetsgodkännande. Inte för något av dessa 

tillståndsförföranden finns det någon direkt koppling till elflyg. Det finns i dagsläget heller 

inga regelverk för hur kommersiell trafik med drönare ska bedrivas. Om flyglinjen ska 

transportera passagerare och/eller gods med flygplan eller helikopter krävs ett drifttillstånd, 

AOC (Air Operator Certificate) i enlighet med Europeiska Kommissionens regelverk (EU) 

965/2012 om tekniska krav och administrativa förföranden i samband med flygdrift. 

 
Utöver detta måste flygplanen som används vara godkända av EASA. Standarden som 

certifierar ett flygplan beror på flygplanets maximala startvikt och antal passagerare. Det 

finns ännu inte några specifika krav för elflyg eller drönare. Certifiering av elflyg baseras på 

existerande krav för konventionellt flyg enligt CS23 och CS25 men också andra krav för 

elektriska system. Brandsäkerhet är en viktig aspekt. Det finns en stor efterfrågan på nya 

kriterier för certifiering och regelverk. 

 
Drönare kan få tillstånd i Sverige att flyga. För tillstånd för att flyga med drönare i den så 

kallade specifika kategorien som täcker in kommersiellt bruk skall en riskanalys görs för den 

tänkta verksamheten. Denna riskanalys kan göras genom en metodik som kallas SORA 

(Specific Operation Risk Assessment). 

 
SORA består av följande huvudkomponenter: 

Verksamhetsbeskrivning – vad för typ av flygningar är det som avses och hur är det tänkt att 

de ska gå till? 

• Flygområde – över vilket slags område är flygningarna tänkta att ske? 

• Luftrum – inom vilket typ av luftrum är flygningarna tänkta att ske? 

• Operativa begränsningar – inom vilka ramar är flygningarna tänkta att ske? 

• Drönare – vilket eller vilka sorters drönarsystem är tänkta att användas? 

• Organisation – vilken kompetens har till exempel fjärrpiloten? 
 

Med de data som anges som grund i riskanalysen får verksamheten sedan en riskklass. 

Denna riskklass kan sedan eventuellt sänkas genom riskreducerande åtgärder. En sådan 

åtgärd kan vara att använda en fallskärm till drönaren. Riskklasserna kallas SAIL (Specific 



assurance and integrity level) och finns mellan I och VI. Om riskklassen är V eller högre, 

krävs det ett begränsat typcertifikat utfärdat av luftfartsorganisationen EASA. Om 

riskklassen överstiger VI, krävs det att ansökan görs för den certifierade kategorin. 

Utifrån en viss riskklass (SAIL) framkommer det sedan vilka särskilda krav som ska vara 

uppfyllda för den verksamhet som ansökan avser. Dessa krav kallas OSO (Operational safety 

objectives). De omfattar krav inom områden som flygvillkor, operativa begränsningar, 

kompetenskrav på fjärrpiloter och annan personal, tekniska krav på drönarsystemet samt 

krav inom säkerhetsskydd och datasäkerhet. 

 
Alla som flyger gör det i luftrummet. I Sverige har vi två typer av luftrum: 

• kontrollerad luft som kallas C-luft runt våra flygplatser 

• okontrollerad luft som kallas G-luft. 
 

Ett restriktionsområde är upprättat för att antingen skydda det som finns i området, som ett 

kärnkraftverk, eller för att skydda luftfarten utanför området för den verksamhet som pågår 

i området. Det kan vara att Försvarsmakten genomför skjutning. 

Det finns permanenta restriktionsområden i Sverige över till exempel fängelser, 

kärnkraftverk, naturområden och militära områden. För att få flyga inom dessa krävs 

tillstånd från Transportstyrelsen. 

 
Runt helikopterflygplatserna finns normalt ett riskområde utlagt för att skydda starter och 

landningar inom en radie på 1 km. Östersund sjukhus har en helikopterflygplats. För att få 

flyga drönare där krävs speciellt tillstånd. 

 
 

Det finns även tillfälliga restriktionsområden som upprättas för att skydda luftfarten för den 

verksamhet som genomförs i området. Det kan exempelvis vara polisen som flyger med 

drönare utom synhåll eller Försvarsmakten som gör en övning. Inom projektet Green Flyway 

har två olika tillfälliga restriktionsområden inrättas för flygning av blodprover, mat mm. Se 

bild 7 och 8. 



 
Bild 7. Restriktionsområde för drönarkorridor mellan Östersund och Funäsdalen 

 
 

Bild 8. Restriktionsområde för drönarkorridor mellan Östersund och Lit 
 
 
Nackdelen med att införa dessa områden är att de stänger ute all annan typ av trafik och 

verksamhet. Därför bör dessa restriktionsområden enbart användas i undantagsfall och med 

stor försiktighet. 



Ett farligt område (danger area) upprättas för att varna piloter som flyger där om att det kan 

vara farligt att flyga. Det finns permanenta farliga områden i Sverige för att skydda luftfartyg 

från risker, över till exempel gruvor där man spränger. Det finns även tillfälliga farliga 

områden, det kan exempelvis vara målbogsering (ett flygplan som bogserar ett mål som är 

fäst i en lång vajer baktill) utanför Sveriges territorialvattengräns. Inom projektet Green 

Flyway upprättades ett danger area för flygning av hjärtstartare. 

 
 

Den 22 april 2021 beslutades det om ett nytt gemensamt europeiskt regelverk för U-space: 

(EU) 2021/664. Reglerna ska börja tillämpas den 26 januari 2023 och U-space ska 

implementeras successivt åren 2021–2035, med fokus på fyra milstolpar: 

U1 (2021): Grundläggande tjänster för e-registrering, e-identifiering och geografiska 

drönarzoner i enlighet med (EU) 2019/947. 

U2 (2023): Initiala tjänster för planering och godkännande, spårning, dynamisk information 

om luftrummet och gränssnitt med flygtrafikledningen på procedurnivå. 

U3 (2027): Utökade tjänster för kapacitetshantering när antalet drönare i luftrummet ökar 

och med stöd för konflikthantering. 

U4 (2035 och framåt): Fullständiga tjänster och integrerade gränssnitt med 

flygtrafikledningssystemet och den bemannade luftfarten. 

 
Ett U-space-luftrum är en geografisk UAS-zon med U-space-tjänster som tillhandahålls av 

tjänsteleverantörer (U-space Service Provider, USSP). Transportstyrelsen beslutar om 

upprättande av U-space-luftrum med krav på tjänster som ska tillhandahållas inom det 

aktuella U-space-luftrummet. Det kan till exempel vara i en flygplats kontrollzon eller i ett 

industri- och logistikområde. 

De obligatoriska tjänsterna som ska tillhandahållas av USSP:er i ett U-space-luftrum är 

tjänster för 

• nätverksidentifiering 

• geomedvetenhet 

• flygtillstånd 

• trafikinformation. 



Exempel på andra icke-obligatoriska tjänster i ett U-space-luftrum kan vara en 

väderinformationstjänst och övervakning- och överensstämmelsetjänst. Transportstyrelsen 

kan också besluta om att ytterligare tjänster ska krävas för ett specifikt U-space-luftrum om 

det bedöms nödvändigt med hänsyn till flygsäkerheten. Se bild 9 för beskrivning av U-space. 

 
 
 

Bild 9 Kommande U-space regelverk 



Design undre luftrummet Region Östersund 
 
 
Resultat av 2 workshops med intressenter kring hur ett framtida undre luftrum skulle kunna 

designas. 

 
Första workshopen hade deltagare från kommun, region, näringsliv, stadsplanerare, dagens 

operatörer i luftrummet, flygplatsägaren med flera. 

Andra workshopen utgick från utfallet I första workshopen. Deltagare var 3 anställda på 

planeringskontoret i Östersund. 

 
Grupperna identifierade ett stort behov av noder inom regionen med ett stort antal 

intressenter. Detta inkluderar sjukvård, näringsliv, kommun och region. Utöver 

nyttotransporter förutsågs även turism som en bransch där drönaranvändningen kan bli 

viktig. Ett behov av att testa regler, logistik och flygningar på en test-arena inom regionen 

identifierades också. De största hinder man identifierade för detta är främst att regelverket 

utvecklas för långsamt, cyber security samt negativ bullerpåverkan. 

Utfallet rekommenderades att tas med i Green Flyway 2.0 som startpunkt för simuleringar, 

tester samt vidare diskussioner. Se nästa kapitel. 

 
Workshoparna syftade till att planera det undre luftrummet i Östersund/Jämtland utifrån 

dagens och framtidens transportbehov i luften och kopplat till transportslag på marken. 

Regionala utvecklingsmöjligheter och testarenabehov ska identifieras. 

Tillsammans tog vi fram en plan/vision med hinder och möjligheter för hur nya transportslag 

såsom drönare ska kunna fungera tillsammans i luftrummet utan att störa befintliga 

farkoster och orsaka markrisker för verksamhet, vägar och människor. 

 
Många intressanta drönarvägar identifierades både vad gäller kommunalt- som regionalt 

behov utöver näringslivet. Viktigt att ta med sig är att dessa logistiksystem måste simuleras 

men också analyseras utifrån olika intressenter. Detta gäller inte bara de identifierade 



militära områdena och naturreservaten utan också samebyarnas renbetesområden, buller- 

och visuell störning för boende, befintlig trafik och helikopterrutter, skärmflygare med 

mera. 

 
 

Följande bilder visar de drönarvägar som identifierades under workshoparna. 
 
 

Bild 10. Förbinda Sundsvall med Östersund och Trondheim med elflyg och eller drönare. 

Highway for drones/electrical flights 
SUNDSVALL – ÖSTERSUND - TRONDHEIM 



 
 

Bild 11. Men även förbinda regionen Röros, Sveg, Östersund och Trondheim i ett system. 
 
 
 
 

Bild 12. Triangeln Österund, Åre samt flygplatsen sags också som central för framtida 
drönartrafik 

Highway for drones/electrical flight lower airspace 
Röros – Sveg – Östersund - Trondheim 

Östersund – Åre, and Åre Östersund Flygplats 
- Österund 



 
Bild 13. Österund som nod i regionen med förbindelser till samtliga närliggande tätorter. 

 
 

Bild 14. Men också förbindelser mellan Östersund och de mindre orterna I regionen. 

Närliggande tätorter Östersunds kommun 
(Lit, Orrviken, Brunflo, Tandsbyn, Häggenås, Fåker) 

men även mindre orter i Östersunds kommun 



 
Bild 15. I de centrala delarna såg man fördelar med att koppla ihop de kommunala 
servicehemmen och gruppboenden vad gäller mattransporter, prover mm. 

 
 

Bild 16. Detta gäller även vård- och omsorgsboende 

 
Vertiports: Servicehem, gruppboenden 

 
Vertiports: Vård- och omsorgsboende 



 
Bild 17. Tågstationen ville man förbinda med andra centrala delar samt med flygplatsen 
både vad gäller gods och människor 

 
 
 
 

Bild 18. Ett kommunalt behov identifierades vad gäller öarna Verkerö och Norderö som idag 
har lite sämre förbindelser där man såg att de kunde få pendlartarfik till Östersund 

Vertiports: Mobilitetshus/stationer centrala 
Östersund 

Verkerö, Norderö förbinds med centrala 
Östersund 



 
Bild 19. De svårtillgängliga STF-stationerna som idag trafikeras med helicopter såg man 
kunde få miljövänligare transporter med drönare I framtiden. 

 
 
 
 

Bild 20. Att förstärka och utnyttja de två befintliga logistiknoderma i Lugnvik och Brunflo 
med centrala Östersund med fraktdrönare för mindre gods. 

STF-stationer (Helags, Sylarna, Storulvån samt 
Blåhammaren) 

Omlastningspunkt logistiknoder: 
Lugnvik, Brunflo samt P-hus vid Stortorget litet 
gods (PostNord, Schenker, DHL, etc) 



 
Bild 21. Att förstärka och utnyttja de två befintliga logistiknoderma i Lugnvik och Brunflo 
med flygplatsen med fraktdrönare för det större godset som ej behöver in till centrala 
delarna. 

 
 

Bild 22. Man identiferade näringslivet och retailkedjor, apotek mm som drivande vad gäller 
att skapa olika logistiksystem för deras varor. 

Omlastningspunkt logistiknoder stort gods: 
Lugnvik, Brunflo samt flygplats 
(PostNord, Schenker, DHL, etc) 

Intressenter för drönarlogistik litet gods 
apotek, retailkedjor etc 



 
Bild 23. Det identifierades ett större antal naturreservat där buller och synlighet av drönare 
skulle kunna inskränka på naturlivet men också på människors upplevelse. För att få 
medborgarnas acceptans borde dessa platser fredas från drönare i stor utsträckning. 

 
 

Bild 24. Militärens restriktionsområden i Dagsådalen och Torråsen innebär också 
restriktioner för drönartrafiken. 

Naturreservat – rekommenderas bli 
flygförbudszoner för drönare utöver flygplats, 
helikopterplats, renbetesmarker höst och vår samt 
militära områden 



Rekommendation 
 
För en komplett infrastruktur krävs att vi integrerar det undre luftrummet i befintliga 

processer. Se bild 25 
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Bild 25. Integrering av undre luftrummet 

• Vertiports, start-och landningsplatser 

• Transportnoder, distributions- och omlastningspunkter 

• Laddningsstationer, el-och drivmedelsförsörjning 

• Telekommunikationsnät 

• Farkostverifiering 

• Luftkorridorer/-rör 

• Riskanalyser 

• Digitala tvillingar 

• Simuleringsverktyg 

• Planeringsverktyg 

• Anpassning av lagar och regelverk 

• Affärsmodeller 

• Kunskapsuppbyggnad 
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• Innovation och forskning 
 
 
 
Föreslagen process och tidsaxel för detta beskrivs i bild 26: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 26 
 

1. Vad är transportscenariot? Behovet som ska tillgodoses? 

Intressentanalys – workshops 

2. Hur ser då det önskade logistik-/transportsystemet ut? = Luftvägarna och dessas start- 

och slutstationer (Vertiports) och 

angränsande infrastruktur till och från Vertiport 

Involvering av intressenter – workshops 

 
FORTSÄTTNINGEN: 

3. Simulering, visualisering. Genomförs i projekt 

4. Genomförbarhetsanalys: Möjlighet att säkerställa dessa i realiteten? Affärsmodell. 

Detaljplan, rättigheter etc? 

Genomförs i projektet i dialog och genom workshops 
 

5. Förslag riskanalys (SORA). Alternativa vägar och utformningar? 

Data Säkerhet Kommunikation Energi Infrastruktur 
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omlastningspunkter. 
Support- och servicepunkter. 
Laddningsstationer, el- och 
drivmedelsförsörjning, nätverk. 
Telekommunikation. 

juridik Stärka kunskapsläget 
inom Advanced Air 
Mobility (AAM) på 
systemnivå. 
Öka förståelsen för 
behoven på både fysisk 
och digital infrastruktur 
för att stödja AAM. 

Samråd 
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Affärsmodell 
Operationskoncept (ConOps) 
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telekommunikation. 
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Involvering av alla berörda. Workshops. 

6. Beskrivning och utvärdering av alternativ. Förslag. Beslut 

Samrådsförfarande 

7. Plan för konkret genomförande. Fastställande av SORA. Omsättning i plan, 

fastighetsbildning etc. Tillståndsfrågor, huvudmannaskap etc 

8. Tagande i drift och förvaltning. 


