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Vad är en testbädd?
Kan vara; 

 En plats eller arena för individuell testning eller 
verifiering under integritet

 En plats eller arena där värdeskapande (value
added) aktiviteter utvecklas och testas tillsammans 
med andra aktörer och kunder  

 En plats för ”Open Innovation” projekt

Utveckling Testbädd Forskning



UAV/UAS/RPAS/DRÖNARE
kan se mycket olika ut  ha olika förmågor och 

ställa olika krav på testbäddar



Varför Västervik? 



Område som tillstånd söks för



Nuvarande startbana



Nuvarande kontrolltorn och 
kontor



Förslag på tillämpningar
och krav på olika sensorer

 Utprovning av system, luftfarkost-sensorer för 
miljöövervakning i alla terrängtyper förutom fjällterräng.

 Utprovning/tester av innovativa tekniska lösningar inom 
miljöteknikområdet.

 Övervakning av fjärrvärmeproduktion och distribution
 Övervakning och planering av deponier och avfallshantering 

inklusive avlopp
 Övervakning av dricksvattentäkter för tidig upptäckt av 

verksamheter eller omständigheter som kan utgöra hot mot 
kvantitet och kvalitet

 Prospektering och övervakning av samhällsbyggnad, 
komplettering och uppdatering av befintliga flygfotokartor för 
snabbare och säkrare hantering av bygglov, tillstånd mm



 Projekt kring försörjning med biologiskt material för 
biogasproduktion

 Förebyggande studier för att förutse sårbarheter i samhället 
avseende översvämningar, skogsbränder, andra geologiska 
risker som jordskred mm samt skapande av insatsplaner samt 
övervaka verkliga skadehändelser med hjälp av UAV

 Övervakning av större evenemang
 Övervakning av tillståndspliktiga anläggningar
 Övervakning av elproduktion och distribution. 

Vindkraftverk, vattenkraftverk, kraftledningar mm
 Indikering av gasutsläpp, radioaktivitet m fl
 Jord- och skogsbruksapplikationer
 Växtskyddsapplikationer
 Övervakning av infrastruktur - järnvägar, vägar, broar mm. 
 Krishantering, sjöräddning och övrig räddningstjänst.



FoU
 Bärare/Plattformar – Sensorer – Kontroll och 

navigationssystem – IKT – GIS – Beslutsstöd

 Kombination av dessa – system av system

 Flyga säkert utom synhåll, autonomt och på hög höjd

 Tillämpningar av UAV + sensorer

 Aspekter på Människa Maskin Interaktion (MMI) 

 Innovationssystem – öka samhälls- och användarnytta

 Legala aspekter

 Principer för testbäddar och samarbeten



System av system

Uppdrags

givaren

Legala

Kom-
mer-
siella

Uthållig-
het 
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logiska



Systemen ska vara både 
användbara och användarvänliga

Använ-

daren

Kognitiva

Whats´ in 
it for me

Utbild-
ning

Organi-
satoriska



Quattro helix

Universitet Forskning

Business

Myndigheter

Frivilligorganisationer



Inte förvirra eller bara ”titta-på”
Kunskapsbaserad data-sensor fusion och beslutsstöd
Tekniska standarder och Ontologisk harmonisering till 

uppgiften



 Termografi

 Lidar

Sensorer och System



 Hyperspektrala scener
Med upp till 300 band

(t.ex Glana & Specim)

 Radar (SAAB EDS) Gammakamera 



 Flyg/satellitbilder  

Eller multispektrala
Satellitscener för analys/ 
Sensor/datafusion Satellit-
UAV och digitala kartdata 
i GIS?

 3D bilder
Eller 3D modeller?



Säkerhetstillämpningar
automatisk brandövervakning



Farliga anläggningar 
eller tidsödande att inspektera

Värme/kyla IR/NIR/Hyperspektral



Dammsäkerhet - Energidistribution
Ligger långt bort och man behöver överblick

3D övervakning Corona kameror



Komplexa anläggningar
Kombination LiDAR &  Hyperspektral



Logistik
Gammakamera/NIR/IR



Publika tillställningar



För kriminalteknik



Sök och Räddning
Termisk avsökning – GSM spårning



Söka där det är lätt att gömma sig
-bättre överblick på ett ögonblick 



Söka efter skadade djur eller 
förvirrade människor med IR



Räddningstjänst
Risk- och sårbarhetsinventering, Prevention, Beredskap, Insats, 
Återställande,  Återförande av kunskap till organisationen och 

samhället

Recovery

Mitigation

Assessment

Prevention
Preparedness

Response



SOS alarm på kartan
kopplat till sårbar befolkning och objekt 



Testbädd UAV Västervik (TUVA)
Drone center Sweden (DCS)

Övrigt:
• Kravställning
• Dataanalys
• Riskanalyser
• Demo case (success)
• UAVat
• Företagsformer
• Upplåtelseformer – Uthyrning, samägande …
• Former för datalagring för förändringsanalys

Avgränsningar:
• TUVA konkurrerar ej med våra kunder
• Fokusera på enkelhet (prismodell, koncept)
• TUVA hanterar den virtuella testbädden med samarbeten och FoU
• DCS hanterar en kundtyp (kundkategori 3), dvs förmedlar uppdrag via 

kundkategori 1 och 2 till våra partners. Våra partners utför sedan 
uppdragen (som kundkategori 3).



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