Det danske forsvar satser på dansk droneteknologi
Forsvaret har indledt samarbejde med den danske droneproducent Nordic Wing. Med teknologien
på danske hænder kan Forsvaret få indflydelse på udviklingsarbejdet, mens samarbejdet med
dansk erhvervsliv er med til at styrke væksten og beskæftigelsen i Danmark.
Seks-syv milliarder – så meget indkøber Forsvaret materiel og tjenesteydelser for om året. Og det er
indkøb, der nu i højere grad skal foretages i Danmark. Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri
skal styrke vækst og beskæftigelse i Danmark og samtidig give en økonomisk indsprøjtning til danske
virksomheder som nystartede dronevirksomhed Nordic Wing.
- Sammen med Forsvaret har vi ideelle muligheder for at udvikle fremtidens superdrone.
Medfinansieringen fra Forsvarets Medfinansieringsordning gør det muligt for os at sætte baren højt
og udvikle et produkt, der er i verdensklasse, siger Esben Nielsen, CEO i Nordic Wing.
Udvikling i tæt samarbejde
Regeringens strategi skal ikke bare styrke væksten i Danmark men også samarbejdet mellem
Forsvaret og industrien.
- Vi samarbejder med Forsvaret om at udvikle ny teknologi, der ikke bare placerer os i toppen af
Europa men hele verden. Det er et ambitiøst projekt, hvor vi kombinerer Forsvarets ønsker og behov
med vores højt specialiserede viden om og erfaring med dronefly, siger Esben Nielsen.
For Forsvaret er samarbejdet særlig vigtigt, og med en dansk samarbejdspartner åbner der sig helt
nye muligheder for at få indflydelse på produktionen.
Sammen med Nordic Wing udvikler Forsvaret en drone, der lever op til præcis de krav, Forsvaret har.
Ud over at styrke dansk erhvervsliv får Forsvaret også en hel unik mulighed for at få indflydelse på
processen og slutproduktet, siger Esben Nielsen
Dansk succes med globalt udsyn
Nordic Wing har hjemme i lokaler ud til den tidligere Værløse flyveplads, og virksomheden er dansk
hele vejen igennem. Droneflyene, der primært bliver brugt til landmåling af store geografiske
områder, vejer bare fire kilo og kan flyve 3,5 timer fuldt lastet. Flyene har ikke bare en høj ydeevne.
De er også så sikre, at de som de eneste droner i Danmark er godkendt til teknisk krævende flyvning.
- Det er dansk teknologi på danske hænder, og der er ikke mange, der laver det samme som os –
hverken herhjemme eller i udlandet, siger Esben Nielsen.
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