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Regeringen 2016:

Sverige tappar i innovationskraft !!!!
Lanserar Testbädd Sverige (845 MSEK)

Vinnova 2016:

Utlysning avseende testbäddar

Aug 2016

Ansökan om projekt för testbädd i Västervik för säker utveckling av 

drönarburna system.

Nov 2016

Projektstart, Drone Center Sweden i Västervik

Kontakt: 
Urban Wahlberg         Åke Sivertun
urban@dronecentersweden.se ake.sivertun@ri.se
070-994 14 54 070-791 89 22



Svenska testbäddar ska locka nya investeringar till Sverige
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Vad är en testbädd ?

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och 

andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av 

nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar, inom 

utvalda områden.” (Vinnova)

DCS är en Testbädd i ”verklig användarmiljö” dvs,

Teknik testas i den miljö och verksamhet där tekniken är avsedd att användas
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Omfattning av projektet

Ett fyraårigt testbäddsprojekt för

obemannade flygande system.

Stöd av Vinnova (projnummer 2016-02526)

Syfte
Utveckla en säker testbäddsmiljö, där 
forskning, utprovning, certifiering, 
utbildning, marknadsföring mm
kan genomföras.

Slutmål
Vid projektslut ska Drone Center Sweden                       
vara etablerat nationellt och internationellt. 
Driften av testbädden ska kunna fortsätta på   
kommersiella villkor.
Drift av testbädden samt flygop, ansvar;
Wabema AB, Urban Wahlberg
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VARFÖR VÄSTERVIK ??
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Urban Wahlberg         Åke Sivertun
urban@dronecentersweden.se ake.sivertun@sics.se
070-994 14 54 070-791 89 22
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Logistikläge
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Urban Wahlberg         Åke Sivertun
urban@dronecentersweden.se ake.sivertun@sics.se
070-994 14 54 070-791 89 22





ESSW 

Västerviks flygplats i Mommehål



Nuvarande kontrolltorn(TWR)

och kontor



Restriktionsområde för luftfart (R-område)
Område som inte får flygas in i utan särskilt tillstånd

Testbäddens (R-områdets utbredning) ca 40 x 60 km
Max flyghöjd inom området, ca 2100 m (GND-7000 ft MSL)

Fyra områden: A, B, C, D



Område    A Flygplatsområdet

Grundläggande prov vid utveckling av bärare och sensorer.

• Utprovning av meteorologiska
• instrument
• Certifiering av teknik
• Certifiering av flygoperationell 

verksamhet
• Flygoperationell utbildning
• Teknisk utbildning 
• Utveckling av gemensam 

flygverksamhet, bemannat/
obemannat

• Utveckling av sensorer för 
upptäckt av små luftfarkoster

• Utbildning för branschcertifikat
• Marknadsföring av produkter
• Flygdagar/tävlingar för 

hobbyflygare



Område B
Kustnära område, delvis stadsmiljö

Forskning, utveckling/test och

certifiering av system för:

• Miljöteknik i kustnära område

• Räddningstjänst i kustnära områden

• Spårburen verksamhet

• Naturbruk (Naturbruksgymnasiet)

• Foto/filmindustrin (Fotoskolan 

• Gamleby)

• Miljöteknik för industrin (vattenverk, 

biogas, värmekulvertar mm)

• Miljöteknik i stadsmiljö

• Gemensamt luftrum



Område C
Blandat småbruten- och skogsterräng med åar och vattendrag 
samt järnväg, kraftledningar och större vägar.

Forskning, utveckling, test
Och certifiering av system  
för bl a:

• Kraftindustrin
• Spårburen verksamhet
• Skogsbruk
• Vattenbruk
• Hydrologi



Område D
Kustnära, skärgård och öppet hav

Forskning, utveckling, test
och certifiering av system  
för bl a:

• Miljöövervakning kustnära o 
till havs 

• Miljöinventering
• Ledning av miljöinsatser
• Sjöräddning
• Sjukvård
• Ledningssystem för sjöfart
• Hydrologi
• Fiskerinäring
• Posthantering



Kontakt: 
Urban Wahlberg         Åke Sivertun
urban@dronecentersweden.se ake.sivertun@ri.se
070-994 14 54 070-791 89 22

UTMANINGAR

PIONJÄRER

Restriktionsområde för luftfart för civil användning och med 
en varaktighet på mer än fjorton dagar har inte tidigare 
tillståndsprövats. 

Regelverken (lagar, förordningar m fl) är inte ”uppdaterade” 
för den snabba utveckling av system som sker i teknikens 
absoluta framkant.
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Wabema AB
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Kontakt: 
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Tack för att ni lyssnade !

Frågor ?


