
Elflyg och drönare i samhällets tjänst
I samverkansprojektet EDIS visar LFV, KATLA Aero, Guideline Geo 
och Luleå Tekniska Universitet hur man med drönare och elflyg kan 
förbättra förutsättningarna för samhällsservice och transporter i om-
råden med stora avstånd och begränsad tillgång till kritiska samhälls-
funktioner.
Dagen för demonstrationen är torsdag den 28 oktober och platsen  
är forskningsarenan LARC – LFV Aviation Research Center på  
Örnsköldsvik Airport.

EDIS driver på utvecklingen – en förutsättning för en snabbare övergång 
till en fossilfri fordonsflotta. Hos den lokala industrin, till exempel inom 
skogsnäring och kraftförsörjning är intresset stort för samverkan kring 
den nya tekniken.

Vidarebefordra gärna information om dagen till fler inom din organisation 
som kan vara intresserade att delta.

LARC TESTARENA
I Örnsköldsvik bedrivs forskning i världsklass 
där smarta lösningar för morgondagens flyg 
står i fokus genom utveckling inom säker-
het, kapacitet, hållbarhet och kostnadsef-
fektivitet.

Initiativet till LARC togs 2015 i samband 
med att Örnsköldsvik Airport blev först i 
världen med att flygtrafikledas digitalt från 
Sundsvall.

Året efter genererades det första projek-
tet av det nya regelverk som ställer krav 
på signalsystem för tillträde till rullbana för 
att undvika intrång. Samverkan mellan LFV, 
Örnsköldsvik Airport och Swedavia ledde då 
till ett digitalt system för fordon som verkar 
på airside, DRIWS.

Under 2018 startades projektet AVAP, Auto-
tomated Vechicles for Airports som fokuse-
rar på att utveckla självkörande fordon som 
sköter plogning, sopning och gräsklippning 
på flygplatser. 

VINNOVA och Trafikverket står som finan-
siärer till etableringen av forskningsarenan, 
ett uppdrag som slutredovisades 2021.
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Högupplösta bilder finns tillgängliga för 
nedladdning här efter eventet. www.lfv.se

Läs mer om projektaktörerna på nästa sida >>

https://katla.aero/
https://www.lfv.se/om-oss/innovation/larc/pagaende-projekt
https://www.ltu.se/
https://www.guidelinegeo.com/
https://lfv.se/
https://lfv.se/
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OM DELTAGARNA I PROJEKTET:

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Luleå tekniska universitet (LTU) bedriver 
utbildning och forskning i nära samar-
bete med näringsliv och samhälle. LTU 
tillför i projektet expertis inom ett flertal 
områden såsom reglersystem, elektro-
niksystem, elektromagnetisk kompatibi-
litet samt bildbehandling.   

För mer information kontakta:  
Jonny Johansson 070-726 17 03
www.ltu.se

KATLA
Utvecklar och levererar projektets 
drönarplattform, framtagen för hög 
marschhastighet och lång räckvidd. 

För mer information kontakta:  
Gustav Borgenfalk 070-566 91 70
www.katla.aero

ÖRNSKÖLDSVIKS AIRPORT (OER)
Örnsköldsvik Airport står tillsammans 
med LFV för etableringen av LARC med 
de fysiska förutsättningarna till test och 
validering i skarp flygplatsmiljö.

För mer information kontakta:  
Robert Gyllroth 070-528 74 21
www.oer.se

GUIDELINE GEO
Verksamma inom geofysik och geotek-
nik och erbjuder sensorer, programvara, 
tjänster och support för kartläggningar 
och visualiseringar i projektet.

För mer information kontakta:  
Anders Abrahamsson 070-372 60 09
www.guidelinegeo.com

LFV
LFV leder forskningsprojektet EDIS och 
är också huvudman för etableringen av 
LARC, LFV Aviation Research Center. LFV 
bedriver forsknings- och innovations-
verksamhet inom hela luftfartsområdet 
med fokus på flygsäkerhet, hållbarhet, 
kapacitet och kostnadseffektivitet.  

För mer information kontakta:  
Presskontakt, Per Fröberg 070-879 26 35
www.lfv.se
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