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Green Flyway testarena är ett meteorologiskt och topografiskt intressant område för tester av 
eldrivna flygplan och drönare mellan Östersund, Röros, Trondheim, Sveg och Örnsköldsvik/Åsele. 
Dessutom finns det befintlig infrastruktur i området och kunniga aktörer inom luftfartssektorn, 
som tillsammans skapar mycket goda förutsättningar för en testarena.
Green Flyway kan stödja tester och ordna demonstration-
er för både bemannade och obemannade system såväl i 
luften som på marken. Green Flyway arbetar nära svenska 
och norska myndigheter för att möjliggöra test av såväl 
obemannade system som bemannade flygplan. Dessutom 
hjälper vi till med att få alla tillstånd och godkännanden 
som krävs för era specifika uppdrag. 

Green Flyway är en internationell testarena för utveck-
lingen av elflyg, drönare, luftrumskontroll av autonoma 
luftfarkoster, flygplatsinfrastruktur, laddinfrastruktur, 
nya elflyglinjer och hållbar regional tillgänglighet och 
tillväxt. 

En testarena som passar dina behov, en unik arena i 
världen. Green Flyway Testarena är idealiskt utrustad 
för att ge omfattande stöd för utveckling och tillämpn-

ing av såväl farkoster som infrastrukturella system. Det 
finns specialiserade lokaler och aktörer för att hantera 
respektive tillverka utrustning och komponenter. Förutom 
metrologifaciliteter finns programvaru- och hårdvarusup-
port tillgängligt.
 
Således kan kompletta utvecklingsprojekt genomföras 
med minimalt arbete och tid. Infrastruktur är redan på 
plats. Triple helix (samverkan mellan den akademiska 
världen, industrin, offentlig sektor och organisationer) är 
vårt adelsmärke. 

Testarenan Green Flyway bidrar till en ny era av integre-
rat luftrum. UAS-flygningar på och mellan flygplatser 
behandlas som bemannade flygplan. Testprogram under-
lättas av ett management-team som är engagerade i att 
ditt utvecklingsprogram ska lyckas.

Testarena för eldrivna  
flygplan och drönare



Elflyg & passagerardrönare
I framtiden kan el-flygplan, såsom multicopters - drönare med 
flera rotorer - bli en vanlig syn. Elektriska flygplan får sin drive-
nergi från ett ombordbatteri som laddas med el. Mindre modeller, 
som drönare flyger helt med el, men större flygplan för mer än 19 
personer förlitar sig fortfarande på en andra energikälla. 

Green Flyway erbjuder möjlighter från tidigare tester till att flyga 
point to point.  Vi erbjuder testmöjligheter från teknik till affär-
supplägg. 

Elflyg kan öka tillgängligheten i stora delar av Sverige där det 
idag är för dyrt att upprätthålla en välfungerande transportin-
frastruktur.

Elflyg kan mer än halvera driftskostnaderna jämfört med konven-
tionellt flyg med förbränningsmotor. Främst genom lägre kostnad-
er för underhåll och energi. Elflyg har en långsiktig kostnadsfördel 
på korta regionala flyglinjer med begränsat resenärsunderlag.

Elflyg genererar mindre buller eftersom motorn är tystare och 
framdrivs av nyutvecklade propellrar. Det skapar en bättre miljö 
för närboende till flygplatser samt gör det möjligt att starta och 
landa närmare tätt bebyggda områden.

Elflygets prestanda gör det möjligt att använda korta landnings-
banor på mindre flygplatser.



Autonoma drönare
Green Flyway är testarena för obemannade flygande system 
inom exempelvis miljö-, räddning och miljötekniska tillämpn-
ingar.

Syfte är att utveckla en säker infrastruktur både på mark och 
i luftrum, där forskning, utprovning, certifiering, utbildning, 
marknadsföring, leveranskontroller mm av flygande obeman-
nade system kan genomföras.

Transport drönare och e-taxibilar redo för lyft
För närvarande är drönarna vi ser i luften huvudsakligen 
obemannade - som leksaker eller för att bära kameror. De har 
redan en elektrisk drivenhet, med andra ord, de behöver inte 
bli elektriska.

I en inte alltför avlägsen framtid kan vi förvänta oss att se ett 
ökande antal multicopters och eVTOL-flygplan. eVTOL står 
för eldriven vertikal start och landning. Det finns flera sce-
narier där eVTOLflygplan kan användas: små versioner kan 
transportera varor, medan större kan transportera oss själva i 
framtiden.

www.tudelft.nl

Amazon



Luftrum
Green Flyway testarena har ett världsunikt luftrum för tester.

Nuvarande luftrumsutformning kombinerat med dagens möj-
ligheter att få tillfälliga testtillstånd gör att det är möjligt att 
komma igång med tester omgående. Green Flyway kommer 
i närtid utforma luftrumslösningar som underlättar testverk-
samhet samtidigt som det inte inskränker tillgängligheten till 
samma luftrum för allmänflyg, helikopterverksamhet, ”blåljus-
flyg” samt Försvarsmakten.

Luftrummet runt Åre Östersund Airport respektive Röros 
lufthavn är kontrollerat, så kallad C luftrum i form av TMA 
respektive CTR. Runt Röros lufthavn finns dessutom tre Danger 
Areas inrättade väster om flygplatsen respektive öster om 
flygplatsen. Dessa Danger Areas aktiveras via NOTAM (Notice 
To Air Men) och är exempel på luftrum som kan avsättas för 
testverksamhet.  
 
Luftrummet mellan Åre Östersund Airport respektive Röros 
lufthavn utanför TMA respektive CTR samt under ca 3000 me-
ter är okontrollerat, så kallad G luftrum. Luftrummet för tester 
kommer att anpassas så att det inte stör omgivningen.



Laddinfrastruktur
Utvecklingen och tester gäller även hur flygplatsens infrastruk-
tur, laddutrustning, hangarer och verkstäder ska vara utfor-
made och vilka tjänster och erbjudanden som ska erbjudas. 
Detta gäller även groundhandling och servicefunktioner. Inom 
Green Flyway har du möjlighet att utforma dina tester utifrån 
din önskemål och krav.  
 
På samtliga flygplatser inom Green Flywayområdet har projek-
tet elbolagen som partner eller ett nära samarbete med dem. 
Detta borgar för säkra elleveranser och möjligheter att testa 
och utveckla laddinfrastruktur för farkosterna. Exmpelvis på 
flygplatsen i Östersund är all el förnybar.

www.pure-flight.eu

www.pure-flight.eu

www.pure-flight.eu



ÖSTERSUNDwww.pure-flight.eu



Första hjälpen och brandtjänster
Under vintertestcentrets öppettider är en professionell 
första hjälpen tjänst i ständig beredskap på plats.

Hangar / konferenscenter
40 000 kvm hangarytor inklusive kontor. Laddinfrastruk-
tur för flygplan.

Kommunikationer
Remote Tower, fiber, Internet, telekommunikation,     
mobilnät och RTK GPS-täckning. 

Underhåll 
MRO - Verkstäder för underhåll, reparation och översyn 
för helikoptrar och allmänflygplan. Nationellt service-
center för tungt underhåll av helikoptrar. Verkstad-
stjänst På begäran erbjuder vi en mängd olika tjänster.

 

Forskning och utveckling 
Forskning och utveckling nära kopplat till universitets- 
och flygindustrin samt testarenan. Tillverkare av indus-
trikomponenter i metall och plast med hjälp av additiv 
tillverkning (3D-printing). 

National Helicopter Service Center
Tungt underhåll för helikoptrar.

Verkstadstjänst
På begäran erbjuder vi en mängd olika tjänster. Om du 
behöver tjänster hos vår verkstad, vänligen kontakta oss 
för att diskutera omfattningen av arbetet.
 
Företag på flygplatsen idag, exempel
Storm Heliworks
SAAB flygverkstad
Polisen Helikoptrar
Babcock Scandinavian Air Ambulance
Vericate Testverksamhet 
AIM

Faciliteter - Östersund

www.greenflyway.com



Frösö Park Arena är en av Norrlands största 
kongress-,  mäss- och evenemangscenter. Tre 
minuter från Åre Östersund Airport och tio 
minuter från Östersund. 

Frösö Park Arena tar emot allt från 100 till 3 500 gäster 
och erbjuder hög säkerhet och personlig service för den 
stora internationella kongressen, branschmässan eller 
konserten. På området finns dessutom ett högklassigt 
designhotell. 

FRÖSÖ PARK ARENA är totalt 4 000 kvm och har plats 
för upp till 3 500 personer. Här finns öppningsbara väg-
gar, ordentlig takhöjd och alla möjligheter att anpassa 
ytorna efter era behov. 

LAT.63 ART ARENA passar mindre grupper på upp till 
150 personer och lämpar sig för workshops, möten, 
mindre mässor, utställningar och företagsfester samt 
som studio vid produktfotograferingar. Frösö Park Arena 
– service, flexibilitet, tillgänglighet och säkerhet. Med 
bästa tänkbara läge! 
 

Quality Hotel Frösö Park är Norrlands sportiga hotell 
och mötesplats. Här kan du mötas, svettas, äta, sova, 
träna, vila, njuta och jobba. De erbjuder ett personligt 
möteshotell med både hög och låg puls. Här finns 350 
bäddar och 10 sviter — de flesta med en storslagen 
utsikt över Storsjön och den jämtländska fjällvärlden. 

RESTAURANG. I restaurang Kava serveras maträtter 
med förnimmelser av Jämtland. Frukost, brunch, lunch, 
middag och en klassisk barmeny. Drycken är noggrant 
utvald för att passa säsongens rätter. 

SPA. 1 200 kvadratmeter spa är både inbjudande och 
välgörande. Njut av inomhus- och utomhusbad, torr- och 
ångbastu och en rad olika behandlingar. 

SPORT. Alla hotellgäster tränar fritt i vårt fullskaliga 
gym. Vill du träna utomhus finns flera löp-, skid- och 
trailrundor. Dessutom har vi ett uppskattat utegym och 
en hinderbana. 

Frösö Park Arena



Saab AB i Östersund erbjuder unika möj-
ligheter för EMC-provning av fordon, samt
av komponenter och system till maskiner och 
fordon. De stödjer er också gärna i
EMC-frågor under alla faser i utvecklingen, 
som bollplank eller som mer delaktiga i
utformning av kretsdesign och systemlösnin-
gar.

Support and Services främsta resurs är den mycket 
kompetenta och erfarna personalen. Deras EMC-
ingenjörer har gedigna baskunskaper i elektronik och 
mekanik, men som specialister också stora teoretiska 

kunskaper inom EMC-området kombinerat med bred 
praktisk erfarenhet. De utgör sammantaget en kvalifi-
cerad expertis inom EMC-teknik.
Därmed kan de erbjuda våra kunder professionella och 
totalekonomiska lösningar för både små och stora  
uppdrag. 

ACKREDITERING  
SAAB provningslaboratorium är ackrediterat av SWEDAC 
enligt EN ISO/IEC 17025. Deras verksamhet har varit 
ackrediterad sedan 1992 och de var det första provn-
ingslaboratoriet för EMC i Sverige som erhöll ackredit-
ering. 

EMC - Laboratoriet

www.greenflyway.com



Green Flyways motortestcell finns i Östersund på fly-
platsen. Den utformades av Svenska flygvapnet för test 
och underhåll av Viggen och senare JAS plan. 
Motortestcellen modifieras för att elflygmotorer/driv-
linor samt hybridsystem skall kunna testats. 

Byggnaden är bullermässigt mycket välisolerad 10 
meter hög och har en yta på 400 kvadratmeter och är 
byggd för att klara mycket stor luftgenomströmning. 
Motortestceller används för att utföra: produktion, drift 
och kontrolltest (efter MRO - underhåll, reparationer 
och översyn respektive av prototyper) av luftfram- 
drivningssystem.

Motortestcell

www.magnix.aero



RÖROS
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Röros - Norge

Första hjälpen och brandtjänster
Under vintertestcentrets öppettider är en professionell 
första hjälpen tjänst i ständig beredskap på plats

Hangar / konferenscenter
Hangar och konferenscenter

Kommunikationer
Fiberinternet, telekommunikation, mobilnät och RTK 
GPS-täckning

Verkstadstjänst
På begäran erbjuder vi en mängd olika tjänster. Om du 
behöver tjänster hos vår verkstad, vänligen kontakta oss 
för att diskutera omfattningen av arbetet

Boende
På begäran kan vi organisera boende i Röros. Du kan 
välja mellan hotell med standard- och VIP-rum eller 
privata hem

2500 meters landningsbana,
Internationell flygplats
Hangarer och kontor för testning
Hotell och lägenheter
Laddinfrastruktur för planet
plus mycket mer

Faciliteter - Röros

www.greenflyway.com

Röros har en högklassig och tillgänglig infrastruktur väl lämpad 
för testverksamhet. Utöver infrastrukturen tillhandahåller Röros 
Flyservice både mark- och resebyråtjänster . De är väl utrustade 
för alla typer av tjänster och har bland annat en uppvärmd 
hangar, underhållsverkstad och god tillgång av förnyelsebar el.

Luftrummet över Röros är kontrollerat med tillgång till tre 
D-områden som upprättats med avsikt att underlätta säkra 
förhållanden för testverksamhet av luftfarkoster. Luftrummet har 
mycket god kapacitet med en utmanande topografi samt me-
teorologiska förhållanden vilket borgar för en god och effektiv 
testmiljö. 

Rörosregionen Näringshage bistår även de testaktörer med lokal 
erfarenhet, expertis och råd. Dessutom är det värt att nämna att 
Röros av UNESCO har fått världsarvstatus, vilket i sig själv kom-
mer att kunna bidra till en unik inramning för bedrivandet av 
testverksamhet.

Photo: Ole Jørgen Kjellmark      



Flygplanet, tjeckiska Phinix, är det första helt elektriska 
som är uppe i luften inom testverksamheten inom 
Green Flyway. I december 2019 gjordes de första test-
erna i krävande vintermiljö.

Lite tekniska data för planet. Batterikapaciteten är 35 
kWh vilket ger en räckvidd av ca 30 mil + reserv (30%) 
vid en ekonomisk fart av 120 km/h och en förbrukning 
av ca 11 kW. Marschfart mellan 120 och 200 km/h.

Planet utvecklas även med en vätgas/bränslecellslös-
ning som en “range extender”. Phinixen fungerar i 
Tjeckien som en testbädd för ett vätgas/bränslecellsut-
vecklingsprojekt på samma sätt som Pipistrel gör det i 
Slovenien.

Phinixen är konstruerad med sikte på en framtida cer-
tifiering men är nu klassad som en UL 600 kg. Tomvikt 
400 kg maxvikt 600 kg och därmed maxlast 200 kg.

Gasreglaget är av “Verniertyp” och när det vrids till 
“minläget” dvs “helt utdragen” så stannar motor och 
propeller. Vrids den lite medsols så går motorn ig-
ång direkt. Det går utmärkt att vid skolflygning  öva 
nödlandningsövning med en verkligt stillastående          

propeller vilket ökar realismen avsevärt.

Vad gäller laddning så har de fyra olika nivåer av lad-
dare som man kan använda.

1. En ombordladdare som man kan ta med sig i planet 
ungefär som en reservbränsletank som laddar med 
likström (DC) 3,5 kW vilket kräver 10 timmars laddning 
från helt tomt till max laddat. Den väger ca 12 kg.

2. En hangarladdare, Andre 1, DC på 10 kW tar ca 3,5 
timmar för att ladda fullt (dvs till ca 95%)

3. En hangarladdare, Andre 2, DC på 20 kW tar ca 1 
timme och 40 minuter för att ladda fullt  (dvs till ca 
95%)

4. En stationär snabbladdare, Nikola, DC 50 - 150 kW tar 
ca 21 minuter för att ladda fullt  (dvs till ca 95%)

Alla dessa laddare kan även användas för att ladda 
bilar.

Phinix vann även Smartflyer- challenge e Trophy 2019. 

Case study - PHINIX

www.greenflyway.com



Kontaktpersoner Sverige

E-post:
Hans@greenflyway.com 
 
Telefon: 
+46 (0)70-668 68 05

Hans Dunder,
Projektledare 

E-post:
anne.sorensson@ostersund.se 
 
Telefon: 
+46 (0)63-144661

Anne Sörensson, 
Projektledare 

E-post:
lars-ake.wasso@regionjh.se 
 
Telefon: 
+46 (0)70-284 26 11

Lars Åke Wassö  
Investment Promoter 

Kontaktpersoner Norge

E-post:
hans.kvikne@roroshagen.no 
 
Telefon: 
+47 950 53 924

Hans Petter Kvikne  
Projektledare 

E-post:
tor@commutator.no 
 
Telefon: 
+47 909 90 530

Tor O Iversen, 
Projektledare 

E-post:
ole-kjetil.lagard@ 
roros.kommune.no 
Telefon: 
+47 988 58 755

Ole-Kjetil Lagaard  
Næringssjef  Röros kommun
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