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Global development of  UAV/UAS/Drones
within most societal and industrial functions 

For changing climate, environment, sustainable development, food and water provision



Many features are interdependent
UAV in forestry can for example contribute to protection against forest fires 
and in rescue efforts, telecom systems will be able to contribute generally



If all theseactivitiesaretobe combined
in  the  same  air space, innovative  new  modelsfor  air  and  transport 

management  arerequired



Übeŕ s vision for person transports



UAVer av olika form och storlek



Många angelägna uppgifter
• Kontroll av järnvägar och tidig upptäckt av begynnande skador, på 

spåren, järnvägskroppen, växlar, signaler och kontaktledningar etc.
• Identifiera djur på spår eller vägar
• Patrullera kraftledningar och energiproduktion 
• Patrullera vägar och broar för att upptäcka risker och 

riskbeteenden
• Ge möjlighet att inspektera olyckor eller incidenter, stödja insatser 

vid bränder och hjälpa till att leta efter försvunna personer
• Aktivera snabb transport av prover, mediciner, blod, organ, 

hjärtstartare etc.
• Alla dessa måste kunna flyga säkert autonomt och utom synhåll -

längre - högre och med tyngre eller viktigare laster än vi är vana 
med nu.



Att utveckla tjänster som stöder 
samhällsutmaningar

• Stödja utveckling av flygande system som garanterar
säkra och tillgängliga tjänster obemannat / autonomt

• Anslutning till mobilnätet för positionering, navigering
och kommunikation

• Sensorer som ger bättre information än nuvarande
tillsammans med befintliga kartor och databaser

• System för analys av odlingssystem, skog, vatten och hav, 
transportsystem, miljödata etc.

• System som stöder samhällets säkerhet och funktion

TUVA och DCS roller för innovativ utveckling



Varför en testbädd i Västervik?



För att garantera säker utveckling av obemannade flyg
försöker vi etablera ett permanent restriktionsområde i Västervik som möjliggör tester och 

innovativ utveckling på 40 x 60 km med möjlighet att flyga upp till 3500 m 
(GND-7000 ftMSL) Indelat i 4 sektorer : A, B, C & D



Den kommunala flygplatsen är nu
förlängd till  1199 m



Kontrolltorn, kontor, hangarer och 
verkstäder i inhägnat område 



Test activities already carried out with
various UAVs, sensors & Nav. systems



WASP och WaraPS testar 
ytvattendrönare i Västervik

DronecenterSweden.se



Säker flygledning med UTM
• Genom test med transponder som överför UAV: ers och 

sensorers position med stor noggrannhet
• Använder GSM / LTE / 5G  och andra nätverk för ;
• Positionering -Navigering -Kommunikation
• Kommunikation och kontroll av flygningar och sensorer
• Radarförsök genomförs för verifiering av transpondrar och 

upptäckt av obekanta flygningar i området
• Undvika kollision med andra obemannade eller bemannade flyg
• Testa med datorbox för autonom flygning



Varför behöver vi en kombinerad UAV testbädd
och en innovativ Mobil-kommunikations-zon?
• För att identifiera affärsmöjligheterna med inblandade

parter hur vi kan utveckla och hantera "Luftrummet som en
tjänst"

• Att tillämpa viktiga säkerhetsaspekter som möjliggör fel, 
och för att förhindra risker för olyckor och kollisioner

• För att tillämpa nödvändiga prestandaförbättringar som
optimerar 4G (LTE) & 5G-anslutning - 3GPP-funktioner för
antennsupport

• Effektivare antenner och system för att ansluta UAV: er
samtidigt som de befintliga kommersiella mobiltjänsterna
upprätthålls

• Att utveckla och tillämpa säkerhetsregler för autonoma och
BVLOS UAV-operationer initierade av branschorgan och
globala luftfartsmyndigheter med mobilspektrum - luftfarts-
och telekombranschens gemensamma mål

SECURITY



Vad borde  utvecklas för att ge säker 
flygning med UAVer



Kontrollera flygning både utom synhåll och
utan att störa annan radiotrafik



För att åstdkomma en hållbar livsmedelsförsörjning
Ogestaegendom med 1700 mjölkkor och 1300 ungdjur  samt  2000 ha odlad mark



Rudolf Tornerhjelm, Wrams Gunnarstorp

10% ökad produktivitet i sin produktion genom åtgärder initierade 
genom övervakning med UAVer



Foto: Per ErikLarsson

R&D-exempel1:  
Detektion av
mögel på potatis
blast

Kurvan visar den spektrala signaturen mätt 
med en hyperspektral labsensor The curves
show spectral signature
(± std avv). Den minsat boxen visar hur en 
UAV-buren sensor med 5 spektralband mätt 
skillnaden mellan friska och sjuka blad!
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Buildrobust modelsusablein practice



Räkna potatisplantor och Big Data & AI 
i jordbruket!



Skogsindustrin räknar med att tjäna upp emot 100 miljarder 
SEK / år genom bättre information med UAV



Bättre arbete med Agenda 2030 
miljöövervakning med UAVer och GIS. 
Diffust närsaltläckage med GIS anpassad USLE modell
Verifierad i Östergötlands Svartå och Bornsjön Stockholm

Markanvändning och jordart

Topografi och närheten till vattendrag



Markanvändning > påverkan på vattnet
UAV baserade kontrollprogram



Dynestaviken
DELRAPPORT 2017 Dynestadsprojektet Övergödningen som en resurs

inom UAV testbädden i Västervik



L iDAR –
registrerarflerareflekteradelaserstrålarsomtillsammanskanmätahöjden

ochkronutbredningenavenstakaträd, beståndochmarkenunder .
Med Maskinlärning (AI) kan man analysera än mer



Med Hyperspektrala sensorer även 
upptäcka tidiga tecken på skador på 

skogen eller grödan   



Wabema AB
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