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Interreg-projektet “Testarena Midt-Skandinavia” är ett samarbete mellan Östersunds kommun, Rørosregionen Naeringshage, Länsstyrelsen
Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Swedavia, Røros Flyservice, Avinor och Trondheim kommune.

Mål i projektet
Hovedmålet med forprosjektet er å avklare om det er mulig å
etablere et testområde for droner og elektriske og autonome
luftfartøyer i luftrommet mellom Røros og Østersund.
Prosjektet skal videre avklare interessen og potensialet som
ligger i å samarbeide med miljøer for autonome fartøyer til
lands og havs.
Forprosjektet skal kartlegge lovverk og reguleringer, juridiske
utfordringer knyttet til reindrift, militær og sivil aktivitet,
nasjonalparkforvaltning mv. Vurderinger om det
kommersielle kundergrunnlaget skal inkludere et nationellt
och internasjonalt fokus. Ut fra tilbakemeldingene vil
forprosjektet ha etablering av et hovedprosjekt som et
konkret resultatmål.

Förväntade resultat
Inom förprojektet ska en omgivningsanalys och en rapport tas fram. Den bör innehålla:
•
Beskrive belutningsprosessene hos nasjonale og internasjonale luftfartsmyndigheter for å
avsatte det aktuelle luftrommet til søkt formål.
•
Vilka aktörer, vilken verksamhet och projekt som bedrivs i først og fremst Midt-Norge og Sverige när det gäller elflyg och drönarverksamhet, men også nasjonalt.
•
Det bör också belysas vilken utvecklingspotential och vilka affärsmöjligheter som bedöms
finnas för olika aktörer i Östersund och Jämtland, i Røros og i Trøndelag.
•
Utvecklingspotentialen för regionen vad gäller hållbar utveckling nära kopplat med
tillgänglighetsförbättringar med el/hybridflyg.
•
Besöknäringens utvecklingsmöjligheter med projektet och el/hybridflyg bör belysas i
projektet; tex "Heliski" som kan göras med eldrift.
•
Utvecklingspotentialen och nyttan för hälso- och sjukvården (som ligger under Region
Jämtland Härjedalen), samt kris- och beredskap, räddningstjänstens nytta.
•
Vilka grensehinder och andra hinder som finns bör tydliggöras.
•
Vilka behov som aktörer som vill använda flygkorridoren och flygplatser och vilken
infrastruktur och liknande krävs för att etablering av en kommersiell drift av ett testområde.
•
Förslag på bidrag som kan sökas för implementering av förstudiens resultat.

