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Abstract 
 

Preliminary study on act5ors, ownership model and test 

operators in wind tunnel STARCS current facility, LT1 
 

This study is an investigation designed to find out how much interest within the Swedish 

automotive industry is to take advantage of, in Sweden, the existing test infrastructure for 

aerodynamic testing / testing. The initiators of the study is Test Site Sweden, Scania, 

Bombardier and KTH. 

 

The study aims to  provide suggestions on how business can continue in the wind tunnel, 

LT1, which is part of STARCS facility in Bromma. The focus is to take over the 

administrative law under new management and make suggestions for ownership, 

operation of the facility, customer structure and coating. 

 

The study is focused on the research and testing of ground vehicles, but also other 

potential stakeholders have been considered. The investigation began in May 2012 and 

has been conducted with a questionnaire survey and interviews. In addition, the 

promoters participated in project meetings. 

 

The preliminary study shows that there are many stakeholders who believe that it is 

strategically important for Sweden to maintain infrastructure for aerodynamic research. 

LT1 is a good wind tunnel that is ideal for scale testing ground vehicle if it is converted 

for this purpose. Despite this, the stakeholder engagement in the feasibility study has been 

low and it has not been able to pursue the issue of creating an infrastructure on either 

inside or outside their organizations. No organization was interested in individual run the 

business and interest in alternative common ownership and operational structures have 

been low. Consequently, the action plan for further work is not developed. 
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Förord / Preface 
 

 

I denna rapport redovisas resultatet från förstudien ”Förstudie avseende aktörer, 

ägarmodell och testansvariga för vindtunnel i STARCS nuvarande anläggning, LT1” som 

initierats av Test Site Sweden tillsammans med framstående aktörer inom svensk 

fordonsindustri samt akademi. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har som neutral 

part lett förstudien som har finansierats av VINNOVA. STARCS, Scania, Bombardier, 

SAAB AB och KTH har bidragit med erfarenhet och information. 

Ovanstående förstudie är en utredning med syfte att kartlägga intresset inom Svensk 

fordonsindustri och akademin för att ta vara på befintlig testinfrastruktur avseende 

aerodynamisk provning. 
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Sammanfattning / Summary 
 

Denna förstudie är en utredning som avser ta reda på hur stort intresset inom Svensk 

fordonsindustri är för att ta vara på, i Sverige, befintlig testinfrastruktur avseende 

aerodynamisk provning/testning. Initiativtagarna till studien är Test Site Sweden, Scania, 

Bombardier och KTH.  

 

Utredningen syftar till att ska ge förslag på hur verksamhet kan fortsätta i Vindtunnel , 

LT1, som är en del av STARCS anläggning i Bromma. Fokus ligger på att överta 

förvaltningsrätten i  ny regi och ge förslag till  ägarstruktur, drift av anläggningen, 

kundstruktur och beläggning. 

 

Studien har fokuserat på forskning och provning av markfordon men även andra möjliga 

intressenter har beaktats. Utredningen startade i maj 2012 och har genomförts med e n 

enkätstudie och med  intervjuer. Dessutom har initiativtagarna deltagit i projektmöten. 

 

Förstudien visar att det finns många intressenter som anser att det är strategiskt viktigt för 

Sverige att behålla infrastruktur för aerodynamisk forskning. LT1 är en bra vindtunnel 

som passar mycket bra till skalförsök av markfordon om den byggs om för detta ändamål. 

Trots detta har intressenternas engagemang i förstudien har varit lågt och man har inte 

lyckats att driva frågan om att skapa en infrastruktur vidare varken inom eller utanför sina 

organisationer. Ingen organisation var  intresserade av att enskilt driva verksamheten 

vidare och intresset för alternativa gemensamma ägar- och driftsstrukturer har varit lågt. 

Följaktligen har handlingsplan för fortsatt arbete inte tagits fram. 
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1 Bakgrund 
Flygtekniska Försöksanstalten, FFA, upprättade på 1940-talet Sveriges första anläggning 

för aerodynamiktester i Bromma. Kommerskollegium bekostade byggandet av en 

låghastighetstunnel, LT1, i syfte att stödja svensk flygindustri som använt LT1för tester i 

samtliga svenska flygplansprojekt. LT1 använts dessutom använts av civila kunder för att 

prova produkter som båtar, bilar, tåg luftintag m.m. 

Testanläggningen i Bromma har utvecklats vid flera tillfällen sedan 1940 och består idag 

av 5 olika vindtunnelanläggningar, 5 balanstestriggar och 1 kompressorprovrigg för 

provning av jetmotorer (Torlund och Österlund 2012).  

 

 
Figure 1. STARCS anläggning i Bromma. LT1 ligger till vänster i bilden. 

 

Saab AB har historiskt sett varit en stor kund i STARCS anläggning för utveckling av 

militärflygplan. Politiska beslut har gjorde att militära flygprogram för nästa generation 

Gripen försenades och efterfrågan på aerodynamiska tester minskade. STARCS ägare 

Sjöland & Thyselius Group beslutade att avyttra testanläggningen. Detta beslut håller nu 

på att verkställas trots nya politiska beslut som innebär fortsatt utveckling av militära 

flygplan. Sjöland och Thyselius Group avser i första hand att sälja hela STARCS 

anläggning i Bromma till en köpare. Om inte detta är möjligt kommer anläggningen att 

säljas i delar alternativt avvecklas. STARCS äger samtliga vindtunnlar i anläggningen 

utom LT1 som ägs av Sagax AB. STARCS hyr denna vindtunnel och har förvaltningsrätt. 

Fordonsindustrin samt akademin visade 2011 intresse för låghastighetstunneln, LT1, 

eftersom det finns ett behov av aerodynamisk provning av markfordon. Intressenterna vill 

att kompetens inom aerodynamisk provning skall behållas i Sverige. LT1:s storlek ligger 

mellan vindtunnlar på universitet och högskolor och bilindustrins vindtunnlar i fullskala 

varför man ser en potential i LT1 för skalmodelltester (1:4) med markfordon. STARCS 

som driver LT1 gjordes, på uppdrag av Test Site Sweden, en utredning (Torlund och 

Österlund, 2012) angående möjligheten att modifiera LT1 för provning av markfordon. 

Resultatet av utredningen är två alternativa förslag till ombyggnad: 

 

1. Bästa möjliga prestanda. Kostnad 45 miljoner kronor 

2. Mindre ombyggnad. Kostnad 35 miljoner kronor 

 

Om LT1 skall drivas vidare som en fristående verksamhet tillkommer dessutom en 

investeringskostnad på 10-15 miljoner kronor. 
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Ovanstående utredning visar att tunga fordon inte kommer att belägga tunneln fullt ut och 

andra marknadssegment såsom personbilar, tåg, vindkraft, båtar och byggnader är andra 

tänkbara kunder. Torlund och Östlund visar också att en beläggning på cirka 900 

timmar/år krävs för att anläggningen ska bära sig ekonomiskt. 

 

2 Syfte och mål 
Denna förstudie startade i maj 2012 och syftar till att inventera vilka industriella, 

institutionella och akademiska intressenter som finns samt deras behov av fortsatt 

verksamhet i LT1. Utredningen är ställd som ett uppdrag från Test Site Sweden (TSS) till 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Utredningen berör endast 

låghastighetstunneln LT1 i Bromma och den förvaltningsrätt som STARCS för 

närvarande har. 

Initiativtagare till studien är förutom TSS:  

 Scania, som är i behov av att testa skalmodeller (1:4) i syfte att reducera 

bränsleförbrukning, maximera lastkapacitet och optimera stabilitet 

 Bombardier, som är i behov av att testa skalmodeller (1:4) i syfte att reducera 

energiåtgång, optimera stabilitet och minimera smuts- och snöansamlingar 

 KTH, som ser behov av att behålla viktig struktur i Sverige för fortsatt forskning 

och utbildning inom fordonsaerodynamik. 

  

Förstudiens syfte är dessutom att beskriva vilka åtagande initiativtagarna och andra 

intressenter är beredda att förbinda sig till för fortsatt drift av LT1samt att tillsammans 

skissa på en affärsuppgörelse (ägare, kostnader, avgifter mm.) och på ett koncept 

avseende förvaltning av LT1. Viktigt är att intressenterna är ansvariga för egna 

utredningar och för att komplettera helhetsbilden i förstudien i den mån det efterfrågas. 

SP är sammanhållande part och håller ihop utredningen. 

Utredningens primära mål är att det vid utredningens slut ska finnas en handlingsplan 

eller slutrapport för hur intressenterna går vidare. I handlingsplanen ska framgå tänkt 

ägarstruktur, ägarförhållande, kundunderlag som uppgörelsen bygger på samt vilken 

huvudman som anses vara lämpligast. 

 

3 Utförande 
Studien har fokuserat på forskning och provning av markfordon men även 

vindkraftintressenter har kontaktats. Utredningen startade med att en enkät (Bilaga 1) 

skickades ut till initiativtagarna samt till SP för att få svar på följande: 

 Behov av provning i LT1 

 Alternativtill LT1 

 Ombyggnadsbehov 

 Förslag på affärsmodell 

 

Enkäten besvarades av Scania, Bombardier och SP. KTH, Farkost och Flyg samt KTH, 

Mekanik valde att besvara frågorna i sammanhängande text i mail. Bilaga 2 är en 

sammanfattning av enkätsvaren. Svaren från enkäten diskuterades på studiens 

uppstartsmöte där även fortsatt arbete fastlades. Samtliga mötesdeltagare åtog sig att ge 

förslag på organisationer och företag som kan vara möjliga intressenter.  

I förstudien har ett flertal företag, högskolor och organisationer identifierats som tänkbara 

intressenter. De som har  kontaktats och intervjuats är: 

 AB Volvo 

 Volvo Personvagnar  

 Saab AB 

 CTH 
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 LiTH 

 Svensk Vindenergi  

 Elforsk 

 Vindforsk  

 Power Väst 

 Vestas 

 Siemens 

 INNOVATUM 

 

Volvo Aero har på grund av ny ägarstruktur inte kunnat uttala sig. 

Det finns dessutom andra branscher som kan vara intresserade av att nyttja LT1 som t.ex. 

flyg, båt, livräddningsflottar, byggnadssektorn och trailers. Dessa branscher har inte 

kontaktats inom ramen för denna studie. 

Förstudien avslutades med ett möte där uppdragsgivare, intressenter och projektledare 

deltog. På mötet sammanfattades resultatet av studien och eventuellt fortsatt arbete inom 

ramen av ett nytt projekt diskuterades. 

 

4 Resultat 
Förstudien visar att det finns många intressenter som anser att det är strategiskt viktigt för 

Sverige att behålla infrastruktur för aerodynamisk forskning. LT1 är en bra vindtunnel 

som passar mycket bra till skalförsök av markfordon om den byggs om för detta ändamål. 

Aerodynamisk provning i vindtunnlar är en nödvändighet för utveckling av bilar och 

befrämjar dessutom forskning på området. 

Intressenternas engagemang i förstudien har varit lågt och man har inte lyckats att driva 

frågan om att skapa en infrastruktur vidare varken inom eller utanför sina organisationer. 

Minskade anslag gör att det inte går att behålla en infrastuktur. 

 

4.1 Tänkbara ägarstrukturer 
Resultaten från enkäten och samtalen avseende ägarstruktur visade att ingen enskild 

organisation vill driva anläggningen vidare och ingen organisation, förutom SP, svarade 

heller på möjlighet till alternativa gemensamma ägar- eller driftsstrukturer.  

SP föreslog följande möjliga ägarstrukturer: 

 Delägande med annan eller andra parter. 

 Stiftelseform. 

 

SPs möjliga deltagande förutsätter ett starkt långsiktigt industriellt åtagande, antingen 

som ägare eller intressent. Dessutom återinvesteras överskott till verksamheten. 

På det avslutande mötet enades deltagarna om att en annan tänkbar ägare är staten genom 

t.ex. näringsdepartementet. 

Sammanfattningsvis är resultatet från denna studie att ingen av dem som tillfrågats har 

varit intresserad av att äga och driva LT1förutom SP. Följaktligen har handlingsplan för 

fortsatt arbete med en tydlig ägarstruktur inte tagits fram. 

 

4.2 Preliminär beläggning 
Utifrån enkät och intervjuer är det endast Bombardier och Scania som tidsangett behovet 

av provning i LT1. Deras sammanlagda provbehov är 225-265 timmar per år. 

KTH  och SP kan inte prediktera eventuella framtida behov av provtid då detta är 

beroende av forsknings- och kunduppdrag. 

De organisationer som intervjuats har endast uppgivit att de är intresserade av att lägga 

provning i LT1 om möjligheten finns men de har inte specificerat provtid. 

Utöver intressenternas svar är det mycket svårt att prediktera framtida beläggning i LT1. 

Den allmänna åsikten är att det finns en överkapacitet av vindtunnlar i Europa men att 
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många skulle vända sig till LT1 om den fanns tillgänglig. Bedömningen blir att vid en 

fortsatt drift av LT1 kommer svensk fordonsindustrin, dansk vindkraftsindustri 

tillsammans med den forskning som bedrivs vid LiTH och KTH belägga LT1 mer än 900 

timmar/år. Därmed borde LT1 ekonomiskt löna sig ekonomiskt. 

Vid intervjuerna har även andra marknadssegment såsom båtar, livräddningsflottar, 

byggsektorn och trailers diskuterats som tänkbara kunder i LT1. Dessa tänkbara kunder 

har inte kontaktats i förstudien. 

 

5 Slutsats 
Det finns en vilja att behålla den befintliga testinfrastruktur som byggts upp under många 

år I den anläggning som för närvarande ägs av Sjöland & Thyselius Group. Det är 

strategiskt viktigt för fortsatt forskning inom aerodynamik och för svensk fordonsindustri 

att behålla Vindtunnel LT1 i Bromma. 

Ingen av de inblandade intressenterna anser att de med krympande anslag har resurser att 

äga och driva LT1. Det låga intresset har inneburit att det i förstudien inte har varit 

möjligt att föreslå ägarstruktur och koncept avseende förvaltning.  

Den enda möjligheten att befrämja aerodynamisk forskning och stödja svensk 

fordonsindustri är att upprätta ett Aerodynamiskt Forsknings- och Utvecklingscentrum i 

Bromma. Ett sådant centrum can ägas av staten t.ex. via näringsdepartementet. Arbetet 

med att diskutera och verkställa ett forsknings- och utvecklingscentrum ryms inte inom 

denna förstudie. 

Om LT1 drivs vidare kommer, enligt resultatet från intervjuer, beläggningen att vara så 

hög att det är ekonomiskt att driva anläggningen. 

 

6 Referenser 
Torlund, P-Å., Österlund, J., ”Utredning av ombyggnad av vindtunnel LT1 för 

fordonsprovning” Rapport STARCS12-R-0000, Stockholm, maj 2012. 
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Bilaga 1. Enkät 
 

Frågor angående ert intresse i vindtunnel LT1 i Bromma 
 

Hej, 

Innan uppstartsmötet i Förstudien angående Vindtunnel LT1i Bromma skulle SP vilja ha 

svar på ert behov och intresse i anläggningen. Jag ber er därför att besvara nedanstående 

frågor och skicka svaret till email pia.tiljander@sp.se senast 20/5. När ni svarar är det 

viktigt att beakta det behov av investeringar ombyggnad av LT1 som Per-Åke Torhuld 

och Jens Östlund redovisar i ”Utredning av ombyggnad av vindtunnel LT1 för 

fordonsprovning” Ni bör också beakta att den personal som var anställd hos STARCS 

hade ansvar för fler anläggningar än LT1. I det här fallet kommer det behövas personal 

som driver och underhåller endast LT1. 

 

Beläggning 

Vilket sorts test har ni behov av och vad syftar det till? 

Antal testtillfällen? 

Tidsåtgång per tidstillfälle? 

Hur många år beräknar ni att ni har behov av att testa i LT1? 

Hur bedömer ni behovet i framtiden? Ökar eller minskar det eller kommer testerna att 

förändras? 

 

Alternativ 

Vad finns det för alternativ till LT1 för er provningsverksamhet? Andra anläggningar, 

Beräkningar etc. 

 

Ombyggnadsbehov 

Vilket behov av ombyggnad finns för att ni ska testa i LT1? 

Är ni intresserad av att bekosta ombyggnaden eller delar av den? 

 

Affärsmodell 

Vill ni ha exklusiv tillgång till LT1? 

Är ni intresserade av att äga anläggningen? Ensam eller tillsammans med Partners? 

Är ni intresserad av att investera i anläggningen? 

Är ni endast intresserad av att hyra timmar i anläggningen? 

Har ni något förslag på affärsmodell 

 

Förvaltning 

Har du förslag på hur vi förvaltar anläggningen i tiden mellan att STARCS lämnar och de 

nya ägarna tillträder? 

Har du förslag på hur anläggningen ska drivas i de nya ägarnas regi. 

 

Övrigt 

Skriv ner övriga synpunkter här 

 

 

mailto:pia.tiljander@sp.se
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Bilaga 2 Sammanfattning enkätsvar 
 

 

Sammanfattning av svar på frågor angående vindtunnel LT1 

 
Följande intressenter har svarat på frågorna: Bombardier, Scania och SP. KTH Mekanik 

och KTH Farkost och Flyg har i stället för att svara på frågorna sammanfattat sina 

intressen i LT 1.  

 

Nedan kommer en kort sammanfattning av intressenternas svar: 

 

Behov av tester 

Bombardier: Vissa aerodynamiska tester vi ej kan göra i de tunnlar vi använder idag då de 

saknar rullband, ex fullskala test med boggier. Främst för verifiering av CFD.   

Scania: Vindtunnelprovning av dragbilsekipage i skalmodellutförande vid Moving 

Ground förhållanden. Huvudsyftet med proven är att bestämma luftmotståndet för olika 

konfigurationsändringar. Även yttrycksmätning och mätning av omgivande 

hastighetsfördelning är av intresse. 

KTH Mekanik avser inte själva driva forskningsprojekt i LT1 men är intresserade av att 

medverka i forskningsprojekt med andra huvudaktörer via t.ex. industridoktorander eller 

t.ex. i  EU projekt.  Man kan eventuellt bistå andra aktörer med mättekniskt kunnande och 

utrustning t.ex. varmtrådsanemometri, LDV och PIV.  

De tester som KTH Farkost och Flyg skulle kunna vara intresserade av att genomföra vid 

LT1, efter en relevant ombyggnad,  är fordonsaerodynamiska vindtunnelförsök av 

personbilar, lastbilar och tåg. Möjlighet att mäta aerodynamiska laster och moment, samt 

även luftströmmen i olika delar av fordonet vore av intresse. Försöken skulle framförallt 

vara av värde för både validering av och som komplement till de fordonsaerodynamiska 

beräkningar som genomförs vid institutionen idag 

SP har endast behov av provning i vindtunnel vid uppdrag från kunder . 

 

Behov av provtid 

Bombardier och Scania ser ett sammanlagt behov av 225-265 timmar om året. Detta 

behov kan komma att minska något men behov av provning kommer alltid att finnas. 

KTH  och SP kan inte prediktera eventuella framtida behov av provtid då detta är 

beroende av forsknings- och kunduppdrag. 

 

Alternativ till LT1 

CFD beräkningar och publicerade data för validering av beräkningsmetoder samt andra 

europeiska vindtunnlar. De som nämnts är: 

 TU berlin (only 35 m/s) 200k€/h, 300k€/day  

 KKK 1:25 scale 1.7k€ /h (Homologated) 

 CSTB 6.5 m wide for middle cars 1k€/h (Homologated) 

 Audi ~4m wide 2.5k€/h 

 Vindtunnlar vid högskolor t.ex. KTH och Gävle 

 Frankrike ??? Ej namngiven. 

 

 

Ombyggnadsbehov 

Rullande markplan enligt rekommendation i LT1 studien. Här finns en önskan att SP 

driver arbetet med ombyggnad. För att erhålla relevanta resultat behövs dessutom kontroll 

av gränsskiktet på golvet, kontroll av turbulensnivån på den inkommande luften etc. KTH 

har stor erfarenhet av att utforma vindtunnlar aerodynamiskt, t.ex. med diffuserande 
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ledskenehörn och kan vara behjälpliga med kompetens inom detta område vid en 

ombyggnad. 

 

Affärsmodell 

Ingen av intressenterna vill ha exklusiv tillgång till LT1 och ingen förutom SP är 

intresserade av att äga eller att investera i LT1.  

 Scania och Bombardier är intresserade av att hyra timmar i anläggningen och 

beställa mätning samt utnyttja kompetensen hos befintlig personal.  

 SP kan tänka sig att dela ägandet med annan part i t.ex. Stiftelseform/intressägare 

typ JTI eller ASTA. SP kan svara för drift och stiftelsen/intressägarna 

återinvesterar vinsten till verksamheten. 

 KTH Farkost och Flyg inte har några egna medel att lägga in i ombyggnaden eller 

ägandet av LT1. Däremot finns intresseav att söka medel för projekt, eventuellt 

tillsammans med svensk fordonsindustri, där fordonsaerodynamiska 

vindtunnelförsök skulle kunna vara en del. Möjliga finansiärer skulle kunna vara 

Energimyndigheten, Vinnova, Trafikverket och EU. Detta inte förankrats med de 

svenska myndigheterna, utan ska ses som en generell möjlighet.  

Förvaltning 

Söka medel hos VINNOVA eller Näringsdepartementet.  
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