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Om projektet

▪ Finansierat av Vinnova i programmet ”Drönare för ett 
säkrare samhälle

▪ Skogforsk, AirForestry, Holmen, Luftfartsverket

▪ Referensgrupp med experter (MSB, Räddningstjänst, 
skogsbolag, försäkringsbolag, m. fl.)

Mål: Att utveckla och demonstrera en högkapacitetsdrönare 
med god kapacitet att hantera brandbekämpning



Vilda eller kontrollerade skogsbränder
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Flygande resurser vid brand
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Vilken drönare för vad?

Skogsbränder
Naturvårds-
bränningar Typ av drönare

Antändning - Ja Lätt/högkapacitet

Detektion Ja (Smitningar/kast) Lätt/högkapacitet

Övervakning Ja Ja Lätt/högkapacitet

Transport av utrustning Ja Ja Högkapacitet

Förbevattning Ja Ja Högkapacitet

Släckning (vissa typer) Ja Ja Högkapacitet

Inmätning/kartering Ja Ja Lätt/högkapacitet

Rökgas-provtagning Ja Ja Lätt/högkapacitet



Projektets prototyputveckling

Helt batteridriven

Utvecklad med tanke på flygning i skog

Lyftkapacitet i mellan-hög klass (> 100 kg)



Lärdomar - övergripande

▪ Utveckling tar tid – ledtider för komponenter har varit 
en utmaning

▪ Tillståndsprocessen måste göras grundligt, och tar 
också mycket tid

▪ Högkapacitetsdrönare har många potentiella 
användningsområden vid skogsbrand (inte bara vid 
efterbevakning)

▪ Praktiska övningar värdefullt



Lärdomar om möjligheter

▪ Transport av utrustning – viktigt med standardiserade delar

▪ Transport av vatten (både direktsläpp och till bassäng). 
Förstärkning av begränsningslinjer med vatten. Smitning och 
kast

▪ Antändning av kontrollerade bränder

▪ Det går bra att flyga i mörker med drönare och då kan de 
komplettera helikoptrar som flyger dagtid och på sätt 
undkomma konkurrens i luftrummet

▪ Kombinera tillbakaflygning och rekognosering

▪ Koordinerat arbete med flera drönare



Lärdomar om utmaningar

▪ Viktigt med utbildning till räddningsledare angående 
högkapacitetsdrönarnas funktion

▪ Luftrumskoordination - operatör står rimligtvis invid 
räddningsledare

▪ Samordning med övriga räddningsresurser på marken
▪ Tids- och kostnadseffektivitet vs. helikopter/skopande plan 

(komplement) - drönare kan vara snabbast i vissa lägen
▪ Glödbränder svåra att släcka med drönare
▪ Finansieringsmodell
▪ Vidareutveckling av regelverket (standardiserade 

riskanalysmodeller för brandtillämpningar)



Mer kunskap behövs

▪ Batterikapacitet och flygtid i praktisk drift
▪ Kyla (batterivärmare?)
▪ Värme (högkapacitetsdrönare kommer sannolikt ändå inte 

användas för uppgifter där de flyger rakt över brandfronten)
▪ Lyftkapacitet i rök

▪ Vilka sensorer behövs? Hur små bränder kan vi upptäcka 
med vilka sensorer? 

▪ Operativa scenarioövningar. Vilken resurs ska sättas in 
när?



Tack!


