
Morgondagens
Mobilitetshus

Hubbar för drönarflyg!



Independent Business Group (IBG)

• Är ett infrastrukturbolag inom traditionellt flyg- och 
Advanced Air Mobility (AAM) eller drönartransporter.

• Vi optimerar luftrum och flygplatser samt AAM infrastruktur 
genom projektledning, områdeskompetens och 
upphandlingsstöd.

• Vi fungerar både som totalentreprenör och 
underentreprenör.



Aishwarya Raghunatha
Doktorand Forskarskolan Future-Proof-Cities, 
Högskolan i Gävle och IBG

Forskningen fokuserar på: 
Hur bygger vi resilienta samhällen med 
Advanced Air Mobility?

Utveckla ny kunskap inom områdena:
• Offentlig förvaltning
• Energieffektivitet
• Social hållbarhet

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Forskningen fokuserar på ett kommande koncept - Advanced Air Mobility. I konceptet utvecklas ny kunskap inom områdena offentlig förvaltning, energieffektivitet, social hållbarhet för att förstå dess potential och utmaningar för hållbara transporter i Sverige. I forskningen kommer projekt från Independent Business Group att användas som fallstudier.�



Projektet morgondagens 
mobilitetshus
En fundamentalt viktig del i ett storskaligt framtida multimodalt 
fossilfritt effektivt transportsystem för både gods och människor 
kommer att utgöras av drönare som drivs av el på batteri eller med 
vätgas. Utvecklingen inom detta område har internationellt varit både 
snabb och omfattande under senare år. 

I stadsutvecklingsprojektet Godisfabriken i Gävle byggs för 
närvarande ett nytt stort Mobilitetshus, Pralinen, av Gävle 
Parkeringsservice. 
För att kunna vara väl positionerade i den utveckling vi ser framför 
oss tar vi möjligheten att i det påbörjade byggprojektet också 
inrymma en start- och landningsplats för drönare, en så kallad 
Vertiport ovanpå mobilitetshuset Pralinen. 
Detta som ett första steg i uppbyggnaden av framtidens infrastruktur i 
Gävle med omnejd.



Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Jordbruk: Besiktning, bekämpning, bevattning�Bygg: Undersökning, Samla/rapportera data/ säkerhet/Inspektion�Räddningstjänst: Söka/hitta, Assistera, första hjälpen �Väderlekstjänst: stormkontroll, prognoser, ersätta väderballonger. �Spaning: Coronakontroll, trafikövervakning, fiskerikontroll �Film & Foto: snart har varje familj en drönare och allt fler blir professionella �Inspektioner: rörsystem, läckor, 3D modeller �Sjukvård: I allmänhet och medicinleverans �Tävlingar´: World Drone Prix Champion Wins $250,000Watch (1:02)Racing med drönare �Luke Bannister just won the first ever World Drone Prix in Dubai. He is only 15 years old.



eVTOLs (electrical take-off and landing vehicles)



Superhighway för drönartransporter

• En dedikerad 26,5 mil lång luftrumskorridor för 
fraktdrönare över östra England

• Kommer att koppla ihop Reading, Oxford, Milton 
Keynes, Cambridge, Coventry och Rugby

• Projektet erbjuder punkt-till-punkt-leveranser som 
skulle kunna ta lastbilar från vägarna



“Archer and REEF team up to transform 
parking garages into eVTOL vertiports”

• Parkeringsfastighetsutvecklaren REEF Technology i 
samarbete med Archer Aviation

• Förvandling av taken på 4800 parkeringshus för 
landningsplatser för flygtaxi 

“Skyports and LAZ Parking Announce 
Partnership to Develop Air Taxi Vertiports in 
Los Angeles”

• Parkeringsbolaget LAZ i samarbete med vertiportbolaget 
Skyports

• Förvandla traditionella parkeringsplatser till multimodala 
transportnav



Projekt i Sverige

• Norrköping/Linköping (CORUS)
Europas första autonoma intercityflygning

• Östersund (Green Flyway) 

• Skellefteå (ELIS)

• Örebro

• Västerås

• Gävle – Morgondagens mobilitetshus



CORUS

• Autonom intercityflygning 50 km med last 

• BVLOS ( Beyond Visual Line Of Sight)

• Startar i närheten av Linköping Science Park och 
landar på Norrköping Airport (NRK)

• Vertiport i stads- och flygplatsmiljö



https://vimeo.com/686181898

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Endast punkter, ta bort drönare 

https://vimeo.com/686181898


Projekt Morgondagens Mobilitetshus

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
En förklaring/introduktion vad Pralinen och Magasinet är.



Vi valde mellan två mobilitetshus
Pralinen och Magasinet

• Bärighet

• Tillgänglighet

• Brand

• Höjden

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Bärighet: Såväl bjälklag som pelare måste dimensioneras upp. Troligtvis behövs fler pålar i backen för att ta upp lasterna.Tillgänglighet: Hissar går inte upp på högsta taket och detaljplanen medger inte heller att dra upp hissen en våning till. Om taket ska vara tillgängligt krävs långa ramper, lutning max 1:12.Brand: hänger ihop med ovanstående. Det finns endast en utvändig trappa till högsta taket idag. Två oberoende utrymningsvägar behövs. Dvs ytterligare trappa behövs troligtvis mot trapphuset mot Lillån. Oklart hur man löser utrymning för rullstolsburna.Höjden: Detaljplanens bestämmelse om nockhöjd gör att vi inte har mycket att spela på i höjdled. Detaljplanen medger en nockhöjd om 17 resp. 20 m. (terrass/höga taket). Byggnaden är nu ritad 16,6 m resp. 19,65 m . Det ger att vi inte har mer yta att spela på. Ska en drönarplatta in i Magasinet är alternativet, som jag ser det, att terrassen ska utökas och drönarplattan byggas där vi nu har parkeringar på plan 6.



Landning och start på Pralinen



Analysområden för projektet

• Testpilot med drönartransporter 

• Luftleder till och från Pralinen

• Management av drönartrafik

• Anläggning av Vertiport

• Intressent- och sakägaranalys

• Omgivande infrastruktur för transporter

• Beroendeplan Framtidens mobilitetshus

• Finansieringsanalys

• Modell för etablering



Utmaningar

• Regelverk
• Security (fysisk säkerhet)
• Bullernivåer
• Finansieringsmodeller



Är ni en blivande hub för flygande taxi?

Hans Siljebäck 
h.siljeback@ibg-sweden.com
0708231028
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