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IBG in brief
Optimizing airspace and airports

IBG 

Optimerar luftrum 
och flygplatser



2007 grundat av Kim Silander

OUR JOURNEY

Norrköping HQ

2014 Independent Business Group formades och
expanderades

2016 Dotterbolag etablerades
Independent Academy & Analytics

2018 IBG Europe AB 
formades

2021 Kontor för 
offentliga affärer 
etablerades i  Stockholm, 
Sweden

Stockholm 

2020 IBG HQ 
etablerades i 
Norrköping, Sweden

2020 Regionalt kontor 
i Doha, Qatar 



Corus XUAM
Utmaning: Lösning: Resultat:

Hur kan fler människor 
och gods röra sig i och 
mellan städer – genom 
punkt-till-punkt-flyg, 
kringgå 
trafikstockningar, med 
kortare restider och 
samtidigt som målet 
att minska 
koldioxidutsläppen i 
städer och erbjuder 
smarta och hållbara 
mobilitetslösningar?

LFV, LiU och IBG kommer 
hösten 2022 att  
genomföra en flygning 
med en större drönare 
som ska frakta 10 kg last 
och transportera den 
mellan städerna 
Linköping och 
Norrköping, en sträcka på 
50 kilometer.

Projektet kommer att 
visa på fördelarna med 
drönartjänster och 
utarbeta framtida 
riktlinjer – och därmed 
bana väg för 
drönartjänster i 
stadsmiljöer.










Advanced Air Mobility (AAM)
- En disruptiv kraft



Förändringar som förutses
Advanced Air Mobility en del av den nya 
transportekonomin  

► Vertikal start och 
landning kommer att 
förändra transport-
samhället som vi 
känner det 
(multimodalt på 
riktigt)

► Autonoma flyg 
kommer att flyga från 
stadsdel till stadsdel 
(UAM)

► Samt från stad till stad 
och stad till landsbygd 
(AAM)

► Intercityflygningar 
kommer att drastiskt 
förändra 
konventionella 
flygplatsers roll. 
Inrikesflyget kommer 
att ersättas av flygtaxi 
(eVTOL)



AAM en utveckling av flygbranschen

InfrastrukturTrafikledning OperatörerSupport & Service Tillverkning Passagerarlösningar

System för 
kundupplevelsen 
genom hela 
resan

Designa, finansiera 
luft- och 
markinfrastruktur för 
drönartranporter

Upphandling av
trafikledning/lösningar 
för drönartransporter

Upphandling av 
operatörer och 
speditörer

Underhåll och 
reparation

Design, utveckling 
och produktion utav  
drönare



Simulering av drönartrafik

Demonstrera drönarflygningar var som helst i realistisk 3D-miljö

Trafikledningssystem
för säker planering 
och monitorering av 
drönartrafik



Vertiports

One size does not fit all



eVTOLS
• Eldrivna eVTOLS med 150 km räckvidd
• Eldrivna eVTOLS med 600 km räckvidd
Laddning & Tankning
Vertical Take off and Landing

600 
km

eVTOL
ElektriskVätgas

• STORUMAN



Bullerpåverkan:
Vertikala start och landningsfasen på markbaserade 
Vertiports för drönarna närmare till ett befolkat stads-
område med ett högre bulleravtryck. Detta kommer att 
påverka landningsplatserna under 
stadsplaneringsprocessen.

Bullerpåverkan
från Volocopter



Visuell
påverkan!



För en komplett infrastruktur
krävs att vi bygger ett system av system

Infrastruktur

• Vertiports, start-och 
landningsplatser

• Transportnoder, 
distributions- och 
omlastningspunkter

• Laddningsstationer, el-och 
drivmedelsförsörjning

• Telekommunikationsnät 
(digital infrastruktur)

• Luftkorridorer 
(luftrumsdesign)

• Nytt kommunalt planområde

Certifiering/Planering

• Farkostverifiering

• Riskanalyser

• Digitala tvillingar

• Simuleringsverktyg

• Planeringsverktyg

Regional utveckling
• Regional tolkning av 

lagar och regelverk

• Affärsmodeller

• Kunskapsuppbyggnad

• Innovation och  forskning



Luftrummet bör tas 
med i planeringsarbetet 
precis som 
markplanering• RUS Regionala utvecklingsstrategier

• Översiktsplaner

• Detaljplaner

• Ekonomi

• Öppnar upp det undre luftrummet som ny
intäktskälla för kommuner och regioner.

• Plats för och etablering av markbunden 
stödjande infrastruktur.

• Simulering, avgränsning och visualisering 
av hur det undre luftrummet ska avgränsas.

Det undre luftrummet
En del av översiktsplanen

Luftrummet

Översiktsplane
n
idag



IBG 

Design av luftrum Stöd vid riskbedömning i
planeringsarbetet

Projektleda
införande av digital-

och markinfrastruktur
Upphandlingsstöd



Den disruptiva vs. 
det konventionella 

Hur kan de bli en flygplats?



TACK!
Kim Silander

Independent Business Group 

Info@ibg-sweden.com

mailto:Info@ibg-sweden.com
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