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Norsk dronebransje er svært langt fremme i internasjonal målestokk. Vi har sett 
automatisert kraftlinjeovervåking, landmåling, daglige vakre boligannonser, 
vitenskapelige forsøk hundrevis av kilometer utover Barentshavet, kunst og en 
presse med stadig bedre oversikt. I mange land er det knapt lov til å fly kommersielt, 
og interesseorganisasjoner har bare vokst frem de siste par årene.

Det er mange grunner til at Norge ligger så langt fremme. Vi elsker teknologi, vi 
har vitenskapsmiljøer i Tromsø, Trondheim og Oslo som ser muligheter, offentlige 
myndigheter som Luftfartstilsynet og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har raskere 
enn andre land lagt til rette for at droneflyvning kan foregå i ordnede former.

UAS Norway har også vært instrumentelle i fremveksten av bransjen. Siden 
stiftelsen i 2008 har vi vokst fra 15 stiftere til mer enn 900 medlemmer i dag. Vi 
har jobbet systematisk med å skape best mulig rammevilkår for en ung bransje. 
Gjennom gode og strukturerte tilbakemeldinger på høringsdokumenter og 
dialog med relevante parter, har vi bidratt til å skape rammevilkårene bransjen i 
Norge nyter. Vi har de seks siste årene arrangert den største drone-konferansen 
i Norge, jobbet frem en standard forsikringsavtale for operatører, og aktivt tatt 
del i problemer som blir skapt for bransjen – nå sist i Tromsø hvor Avinor gjør 
droneoperasjoner vanskeligere enn nødvendig.

Fremtiden handler om å gjøre bransjen sikrere, om å fri oss fra line-of-sight 
kravene som påhviler oss alle – og som hindrer oss i virkelig gjøre omfattende 
droneprosjekter mulig. UAS Norway vil fortsette å gjøre det vi alltid har gjort: 
Utvikle rammevilkårene slik at vi om noen år kan bruke droner slik de er tenkt – 
aktivt, sikkert, utenfor synsrekkevidde.

For å gjøre dette arbeidet enda bedre etablerer vi nå flyfaglig gruppe i UAS 
Norway. Denne gruppen består av enere i bransjen, med lang erfaring innenfor alt 
fra vitenskapelige oppdrag, til droneutvikling og eiendomsfoto. Gruppen kommer 
til å trenge og snakke med deg, slik at vi kan bringe alles behov til torgs. Vi velger 
å finansiere dette arbeidet fordi vi vet de neste årene vil bli meget viktige for alle i 
bransjen, og vi klarer det fordi vi er mange.

INNHOLD

Produsert av:
UAS Norway
www.uasnorway.no
info@uasnorway.no

Dronemagasinet er UAS Norways medlemsblad 
og gis ut 4-6 ganger pr år.
Magasinet sendes til alle medlemmer av UAS 
Norway, våre søsterorganisasjoner i Danmark og 
Sverige, samt et større antall brukere av 
dronetjenester i Norge.

Artikkelforfattere representerer ikke  
nødvendigvis UAS Norways offisielle syn. 

Redaksjonen avsluttet 06.06.2017
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SER DU 
DRONEN?

Sannsynligvis er det ikke så lett for piloten heller. 
Vi har besøkt Luftambulansens base i Arendal for å 

høre om deres erfaringer og utfordringer med droner.

TEMA | SIKKERHET

Tekst: Jan Frantzen Foto: Anders Martinsen
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generelt er klar over hvor fort og lavt 
Luftambulansen kan dukke opp. 

- Blåser vinden «feil vei», så hører 
du oss ikke før vi er over deg, sier 
Gjessing, som selv har erfaring med å 
operere droner og modellfly. 

- Tilgjengeligheten er blitt stor når 
det gjelder droner, og ferdighetsnivået 
som er påkrevd har falt betrakte-
lig. Det at det er så tilgjengelig for 
menigmann gjør at vi kanskje i større 
grad må ha det i bakhodet når vi flyr, 
spesielt inn mot landingsplasser som 
sykehus og baser, sier han. 
 
Eksperiment 
I samarbeid med Luftambulansen 
gjør Dronemagasinet et eksperiment 
på Arendal lufthavn, Gullknapp, som 
ligger i Froland kommune. Målet vårt 
er å finne ut hvor godt piloten og am-
bulansepersonellet kan se en drone fra 

helikopteret.  Testen er godt planlagt og 
avklart med både Luftfartstilsynet og 
flyoperativ ledelse hos Norsk Luft-
ambulanse.

Så vi sender en Mavick til værs, 
femti meter fra ambulansehelikop-
teret, mens det henger over bakken. 
UAV-fartøyet vårt blir operert fra 
bakken, mens pilot Haugland sitter i 
sitt faste sete i cockpiten. 

Ti minutter senere er flygeren posi-
tivt overrasket. 

- Jeg så dronen hele tiden. Men så 
visste jeg naturligvis at den var der 
også. Hadde jeg kommet inn der 
under en vanlig flyvning, så hadde 
jeg ikke hatt det fokuset. Da kunne 
det vært potensial for kollisjon, sier 
Haugland. 

Og en droneoperatør har som kjent 
absolutt vikeplikt for annen luftfart.  

- Hører du luftambulansen, så få 
ned dronen. Man kan ikke gjøre noe 
annet. Du vet aldri hvor vi flyr, så det 
er det rette å gjøre, sier flygeren. 

Holdninger
Haugland er opptatt av å skape gode 
holdninger blant alle som bruker 
luftrommet. Og minner om at det 
ikke er tillatt å sende droner inn på et 
innsatsområde, med mindre de som 
har ansvar på skadestedet har gitt 
samtykke. 

- Dersom det skjer noe, så er det 
bare å holde seg vekk. Man bør regne 
med at det kommer noen fra lufta 
som vil hjelpe. Og hvilken nytte har 
det å se andres ulykke? Vi har opp-
levd at folk løfter opp barna sine for 

at de skal få bedre innsyn på ulykkes-
steder. Vi holder kanskje på med folk 
som er lemlestet etter en trafikk- 
ulykke, så står det folk rundt som synes 
det er om å gjøre å se best mulig. Og 
så kommer kameraene opp. Det er 
en uting, og det samme gjelder det å 
sende inn en drone for å filme. Det er 
moralsk forkastelig, sier Haugland. 

Han understreker at han ikke 
ønsker å legge kjepper i hjulene for 
droneoperatører.  

- Vi skal jo helst kunne være her 
alle sammen. Jeg ser absolutt nytten 
av droner, og vi må komme dit at det 
er plass til alle. Og så må det være et 
system der vi også har sikkerhet for 
alle. Hvordan vi gjør det kan jeg ikke 
svare på, men det er ikke sånn at jeg 
vil ha vekk alt som har med droner å 
gjøre.

Anmodning
- Hvis dere får komme med en opp-
fordring til droneoperatører, hva vil 
det være?

- Det må være å være veldig streng 
når det gjelder å ikke overstige de 
høydebegrensningene som er gitt. Stå 
på en plass hvor du har mest mu-
lig 360 graders utsyn og ikke står 
skjermet for lyd. Man bør også være 
oppmerksom på vindretning: Fra hvil-
ken retning er det sannsynlig at man 
vil oppfatte det sent dersom det kom-
mer noen i lufta. Og i tillegg, ikke la 
deg friste til å filme ulykker og andre 
hendelser, sier Johannes Gjessing.

- Dersom det skjer noe, så er 
det bare å holde seg vekk. 
Man bør regne med at det 
kommer noen fra lufta som 

vil hjelpe.

Dersom en drone treffer et 
heli-kopter i høy hastighet, 
hva skjer da?

- Det spørs hvor den treffer, men 
i verste fall kan det bli katastrofe, 
sier pilot i Norsk luftambulanse 
A/S, Erlend Segtnan. 

- Det er mange bevegelige deler 
og mye vekt og balanse som er 
finjustert. Ødelegger du vekt og 
balanse i rotorsystemet, så går det 
dårlig. Og en drone på et par kilo 
kan knuse cockpiten, dersom vi 
treffer den i 120 knop. 
 
Bekymring
Dronemagasinet har tatt turen til 
Luftambulansens base i Arendal 
for å snakke med personalet her 
om deres erfaringer og utfordrin-
ger knyttet til droner. 

Erlend Segtnan er til vanlig flyger 
på Lørenskog, og sier at han har 
sett droner ved flere anledninger 

når han har vært i lufta, både dag 
og natt. 

- Er det en bekymring? 
- Det er i bakhodet mitt. Alltid. 

Hver gang vi lander i tett bebyggel-
se, så kikker vi etter det, sier han.  

- Jeg har også sett en drone sveve 
over landingsplassen mens vi gikk 
inn for landing på Lørenskog. 
Midt på natta. Den forsvant da vi 
kom nærmere, forteller Segtnan. 
 
Pasienter 
Frank Haugland har vært pilot 
ved Luftambulansen i Arendal 
siden 2002, og har 7000 timer bak 
spakene. Han har ikke hatt noen 
opplevelser med droner. 

 - Men vi har snakket om at 
det er en potensiell fare. Dersom vi 
skulle treffe en drone i lav hastig-
het, for eksempel i forbindelse 
med landing, vil jeg ikke tro at det 
medfører havari. Skulle vi derimot 

treffe en drone i 120 knop, og den 
kommer inn gjennom vinduet, kan 
utfallet bli fatalt, sier Haugland. 

Begge piloter mener at de også 
har operert i områder hvor droner 
har vært i luften – uten at de har 
oppdaget dem. Det bekymrer de 
erfarne pilotene. 

Lege Johannes Gjessing påpeker 
et annet aspekt:

- Et sammenstøt vil jo også 
medføre at vi må avbryte det vi 
holder på med, og tjenesten på 
den aktuelle basen vil være ute av 
drift til man får en erstatter. Og de 
pasientene vi eventuelt skulle vært 
og hjulpet, vil ikke få assistanse.
 
Fort og lavt
Gjessing jobber ved anestesi- 
avdelingen ved Haukeland syke-
hus, og har hatt vikarstatus i Arendal 
i cirka ett år. Han tror ikke at folk 

TEMA | SIKKERHET

Frank Haugland, pilot ved Luftambulansen
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24 RAPPORTERTE 
NÆRPASSERINGER

TEMA | SIKKERHET

- En drone kan potensielt være 
en fare på linje med en stor fugl, og 
det er uante konsekvenser hvis vi 
blir truffet. En større drone med mye 
masse vil gå rett gjennom vinduet 
vårt dersom den treffer i god hastig-
het, sier sikkerhetssjef ved Norsk 
luftambulanse A/S, Bjarte Ellingsen.  

Han kjenner ikke til noen situasjo-
ner med uakseptabel risiko så langt. 
Men han slår fast at muligheten for 
et sammenstøt naturligvis blir større 
hele tiden, etter hvert som det blir 
flere droner i lufta. 

- Det er ikke så stor sannsynlighet 
for et treff i utgangspunktet, men etter 
hver som droner blir mer tilgjenge-
lig er det også større sannsynlighet 
for et treff. Også et alvorlig treff, sier 
Ellingsen. 

- Ifølge våre utregninger utgjør det 
en kraft på 800 kilo dersom en drone 
på 780 gram treffer et helikopter i 120 
knop. Hva tenker du om det?

- Den kan treffe rotorbladet, og den 
kan treffe overføringene til rotoren, 
noe som kan gjøre at helikopteret 

ikke er mulig å kontrollere lenger. Da 
kan det bli stygt. Treffer den midt i 
frontruta så vil ikke flygeren kunne se 
noe særlig. Og hvis hele ruta knuses, så 
kan han få den rett i ansiktet og kan-
skje ikke være i stand til å fly lenger. 
Da kan det bli et havari. I tillegg vil 
det gå utover pasienten i det opp-
draget. Nå snakker vi naturligvis om 
«worst case scenario».

Ellingsen sier at droner er nyttige 
verktøy, og at lufta er for alle, men at 
det er viktig å overholde vikeplikten. 
Noen har mer behov for å være der 
enn andre. 

- Hører du et helikopter komme 
inn i et område, så få dronen på 
bakken. Vit at en drone represen-
terer risiko for oss. Sett deg inn i 
forskriftene, og husk at man har 
vikeplikt for annen lufttrafikk. Ikke 
fly nær landingsplasser på baser og 
sykehus, og heller ikke på ulykkes-
steder, sier sikkerhetssjefen.  

- Vi har hatt 24 rapporterte nær-
passeringer mellom droner og fly 
så lenge vi har holdt på med dette. 
Vi hadde 16 tilfeller det siste året, 
og hittil i år har vi hatt tre. Luftam-
bulansen spesielt kan vi ikke si noe 
om, av hensyn til rapportererne, sier 
Bente Heggedal ved Luftfartstilsynet. 
Hun er fungerende seksjonssjef for 
seksjonen for ubemannet luftfart.

Heggedal sier det er viktig for dro-
neoperatører å være oppmerksomme 
på luftambulanse og andre som 
driver søk og redning. 

- De kan komme på kort varsel, 
de kommer lavt og de kommer brått 
på. Derfor er det viktig å ha kontroll 
på dronen til enhver tid, og at man 
tar ned dronen dersom man ser et 
helikopter. 

Seksjonssjefen sier at de forelø-
pige tallene om nærpasseringer ikke 
nødvendigvis betyr at vi vil få se en 
nedgang i år.   

- De som opererer små droner har 
akkurat begynt å komme seg ut for å 
lufte fartøyene sine nå, så det er nok 
for tidlig å si. 

Heggedal påpeker at droneopera-
tører i altfor liten grad bruker radio. 
Spesielt gjelder dette RO1-operatører. 
Hun minner om at det finnes et AIC 
med oppfordring til lyttevakt for 
bakkenære operasjoner. 

- De som har radiotelefonisertifikat 
oppfordres til å sende blindt på 123.5 
MHz for å informere øvrig lufttrafikk 
om fartøyets posisjon og høyde, sier 
hun. 

RPAS-operatører og luftsports-

utøvere oppfordres også til å varsle 
andre luftfartøy på samme frekvens 
om utilsiktede retnings- eller høyde-
endringer.

For å operere i kontrollert luftrom 
må du ha tillatelse av lufttrafikk- 
tjenesten som eier det gitte luftrommet. 
En oversikt over dette finner du på 
AIP Norge, som ligger på nettsiden 
ippc.no.  

- Jeg forstår at dette kan bli litt 
komplisert for droneoperatører, og 
derfor er det viktig å komme seg på 
kurs. I hvert fall dersom man skal 
operere nær flyplasser, sier hun. 

- Og så er det viktig at drone-
operatøren husker at han alltid har 
vikeplikt, sørger for å ha oppsyn hele 
tiden, og lander hvis det kommer inn-
gående trafikk, avslutter Heggdal. 

UANTE KONSEKVENSER 
HVIS VI BLIR TRUFFET

HVA SIER OPERATØRENE?
FRANK TVERRAN: 
- Lærdommen må kanskje bli å først ta 
dronen ned før en ser etter helikopteret.

- Jeg lå på ca 80 meter midt over en åker på Steinssletta 
og gjorde video av "Hytteplanmila". Ved starten hadde det 
skjedd en ulykke som jeg ikke visste om. Plutselig hørte jeg 
et helikopter, men så det først ikke da jeg hadde blikket 
mot dronen. Så snudde jeg hodet mot sørøst og så at 
ambulansehelikopteret hadde kurs rett mot meg. Snudde 
hodet igjen og "fant" ikke dronen straks på himmelen. 
Lett panikk. Dro rett ned mot bakken og fikk heldigvis 
øye på dronen igjen da jeg fikk annen bakgrunn enn den 
hvite himmelen. Landet der og da. Og det viste seg at min 
panikk var overdrevet da jeg landet med veldig god margin. 
Lærdommen må kanskje bli å først ta dronen ned før en ser 
etter helikopteret, skriver Frank Tverran til oss. 

DAG HJALMAR R. HAUGAARD: 
- Foretar en omgående høyderegulering

- Foretar en omgående høydejustering ned til 30 meter 
og deretter en kontrollert landing frem til helo har pas-
sert. Hvis det derimot ikke er tid og helo kommer imellom 
drone og operatør så må vi foreta en kontrollert nødlan-
ding på klarert område. Bare så det er sagt så har det 
ikke skjedd enda. Men vi har mange militære helikoptre 
som øver i vårt område. Og det også under 120 fot, fortel-
ler Dag Hjalmar R. Haugaard.

PILOT: Frank Haugland er en av pilotene på 
basen i Arendal. Her med en DJI Mavic i hånden - 
den illustrerer noe av problemet når dronene blir 
mindre og vanskeligere å oppdage i luften
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SJEFEN FOR 
LUFTEN

Den 55 år gamle siviløkono-
men ble i februar utnevnt til 
luftfartsdirektør og leder av 

Luftfartstilsynet. Kobberstad er best 
kjent som administrerende direktør 
i Widerøe (2008-2015) og samme 
stilling i Norsk luftambulanse. Han er 
også tidligere styremedlem og styrele-
der i NHO luftfart.

Kobberstad har altså tilbrakt 
mesteparten av sitt yrkesaktive liv i 
den bemannede delen av luftfarten og 
kjenner både aktørene og utfordrin-
gene her. Ubemannet luftfart har han 
imidlertid ingen erfaring fra.

 
- Ubemannet luftfart er nytt for 

meg. Jeg registrerer enorm vekst i  
antall droner, og ser potensialet i 
denne nye luftfartsnæringen. Utvik-
lingen er spennende og byr på mange 
muligheter, men også utfordringer. 
For Luftfartstilsynet, hvis primære 
oppgave er å ivareta og føre tilsyn for 
bedre flysikkerhet, kan tusenvis av 
ubemannede, flygende objekter  
definitivt by på utfordringer, sier 
Kobberstad.

 
I dag finnes det rundt 40 000 

droner over 1 kilo i Norge. Kobber-
stad kan se for seg en fremtid med 
ubemannede fraktfly og bemannede 
passasjerfly i samme luftrom, styrt av 
et ubemannet tårn. 

 
- Luftfartstilsynet skal følge ut-

viklingen nøye. Vi skal ikke bli for 
defensive, men samtidig ivareta den 
sikkerhetsfunksjonen vi er satt til å 
ha. Tilsynet bør være myndighetenes 
faglige tyngdepunkt når det gjelder 
droner. Vi har allerede god kompe-
tanse på droner, men trenger nok 
større ressurser på dette området 
fremover for å matche den sterke 
veksten, sier Kobberstad.

 
Utviklingen i bransjen følges av 

revideringer i det internasjonale og 
nasjonale regelverket. Kobberstad 

varsler allerede at det kommer en ny 
forskrift på høring, forhåpentligvis 
før sommeren.

 
- Vi har som kjent allerede en 

forskrift for droner i Norge. Nå er 
EU kommet langt med å utvikle et 
nytt, felles regelverk. Det gjenstår å se 
resultatet av dette arbeidet, og hvilke 
konsekvenser det vil ha for den nor-
ske forskriften, men vi vil uansett 
foreslå noen endringer denne våren, 
sier Kobberstad, uten å gå i detaljer 
om hva tilsynet har i tankene. 

 
Den nye direktøren sier Luftfartstil-

synet skal være åpent og tilgjengelig 
for alle deler av luftfarten. 

 
- Jeg ønsker meg en god og åpen 

dialog med alle aktører, inkludert de 
som flyr droner. Vi kan lære noe av 
bransjen, og bransjen kan lære noe av 
oss. Det er ikke sikkert at vi alltid er 
enige, men jeg tenker vil vi ha forstå-
else for hverandres argumenter, sier 
Kobberstad. 

 
- Har du noen gang flydd en drone?
 
- Nei, aldri. Så det hadde vært 

moro å få en demonstrasjon, sier 
Kobberstad.

 
Kan invitasjonen bli tydeligere?
 
 

- Når stadig mindre arbeid utføres av 
mennesker, er ikke fremveksten av ubemannet 
luftfart overraskende. Teknologien åpner for nye 
muligheter, og teknologien vil også kunne sørge 
for å øke sikkerheten rundt ubemannet luftfart, 
sier Lars Kobberstad. 

FAKTA:
• Luftfartstilsynets hovedoppgave 

er å bidra til økt sikkerhet i all 
norsk sivil luftfart.

• Tilsynet ble etablert i 2000 og  
er underlagt Samferdsels- 
departementet.

• 185 ansatte arbeider ved tilsynets 
kontorer i Bodø (hovedkontor) 
og Oslo.

 Foto: Luftfartstilsynet

Tekst: Arne Roger Janse
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- Det mest interessante når det gjelder 
droner i 2017, både til privat og pro-
fesjonelt bruk, er økt brukervennlig-
het. Det kommer til å utvide marke-
det for droner fremover, sier Adam 
Lisberg, talsmann for det kinesiske 
teknologiselskapet DJI, som er den 
dominerende leverandøren av droner 
på verdensbasis. 

Vi møter ham på CES - verdens 
største elektronikkmesse i Las Vegas, 
Nevada. DJI står blant annet bak 
super-suksessen Mavick, og Lisberg 
trekker frem den sammenleggbare 
Pro-utgaven som et eksempel på 
hvordan dronene blir enklere å 
håndtere.

 
- Jo lettere dronen er å bruke, jo 

enklere blir prosessen med å anskaffe 
seg en drone, lære å bruke den, få 
den opp i lufta og behandle dataen vi 
henter ut derfra. Og etter hvert som 
vi utvikler enda bedre teknologi som 
gjør det lettere å operere en drone, 
så vil flere mennesker bli interesserte, 
sier Lisberg.

Sikkerhet
Hans DJI-kollega Brendan Schulman, 
som er ansvarlig for selskapets glo-
bale marked, peker på en av hindrin-
gene bransjen står overfor.    

- En utfordring nå er å få offentlig 
aksept for droner. Det har vært en 
del negativ presseomtale, knyttet til 
sikkerhet og personvern. Mye av den 
omtalen har vist seg å være basert på 
misforståelser. Som en konsekvens 
av denne mediedekningen er det blitt 

fremmet en del politiske forslag, også 
i Europa. Vi prøver hardt å utdanne 
lovgiverne om hva teknologien egent-
lig er, og hva de reelle risikoene er. Vi 
ønsker at det skal være et fornuftig 
regelverk som tillater folk å gjøre 
spennende ting med droner. 

Lisberg sier at spesielt førstegangs-
brukere er interesserte i hvordan kan 
man kan operere en drone trygt og 
lovlig. Han forteller at DJI stadig 
utvikler sikkerheten.  

- Blant annet jobber vi med å gjøre 
funksjonen med «obstacle avoidan-
ce» enda mer effektiv. Vår Phantom 
4 Pro har nå for eksempel «obstacle 
avoidance» både foran og bak, i til-
legg til infrarøde sensorer på sidene. 
Denne trenden vil også fortsette. På 
lengre sikt: Det er mye snakk om å 
lage et enhetlig trafikkstyringssystem, 
slik at tradisjonelle fly og droner kan 
oppdage og unngå hverandre. Beho-
vet for et sånt system er så stort at 
det vil bli tatt i bruk før eller senere. 
Når det er på plass vil folk forstå at 
det å fly en drone er en trygg aktivi-
tet, så lenge det blir gjort riktig, sier 
Lisberg. 

Kritikk 
Han forteller også at teknologien 
gjør det stadig lettere å lage en drone 
som etter hvert vi bli som et vanlig 
arbeidsverktøy. 

- Den forretningsmessige fordelen 
ved å integrere luftfartøy i arbeids-
flyten, er veldig tiltalende. Hvis du er 
landmåler eller entreprenør, hvis du 
har et byggefirma eller er i eiendoms-

Hva preger trendene for dronene i år?
Vi dro til verdens største elekronikkmesse,  
CES i Las Vegas for å finne svaret.

DRONENE 
BLIR MINDRE OG SMARTERE

 | 2017

Tekst/foto: Anders Martinsen
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bransjen, så vil du innse at dette er en 
ressurs du virkelig kan dra nytte av. 

- Noen mener DJI ikke tar til-
strekkelig ansvar når det gjelder å 
utnytte teknologien i forbindelse med 
for eksempel redningstjenester? 

- Det er jeg uenig i. Det er ikke vår 
oppgave å utvikle de beste bruks- 
områdene for landbruk, inspeksjon 
eller redningstjenester. Andre aktører 
har drevet med det i lang tid, og de 
samarbeider med oss. De har kunn-
skapen om hva disse markedene 
trenger, og vi har droneekspertisen, 
sier han. 

DJI har hatt stor suksess med sin 
Mavick-drone, men har også fått 
kritikk for dårlig leveringsevne og 
kundebehandling. 

- Vi fikk oppfylt alle ordrene fra 
nettbutikken vår, og vi fikk fraktet 
produktene til våre forhandlere 
og distributører. Men det var litt 
turbulent i starten, fordi den nye 
modellen krevde nye samlebånd og 
produksjonsteknikker, og det tok 
lengre tid enn forventet. Folk ville 
trolig ikke merket det, hadde vi ikke 
blitt overveldet av den voldsomme 
etterspørselen. Vi klarte rett og slett 
ikke å henge med, sier Lisberg. 

Tar opp konkurransen
DJI kontrollerer nærmere 70 prosent 
av konsumentmarkedet på verdens-
basis. En av hovedkonkurrentene er 
Yuneec, også fra Kina, representert 
på CES av Frank DeMartin. 

Politi og brannvesen bruker sel-
skapets Typhoon H-modell, og han 

forventer også at deres nye H520-
heksikopter vil få lignende bruksom-
råder.  

- Bruk av droner i forbindelse med 
inspeksjoner av bygg og broer, og 
politi- og redningstjenester er veldig 
spennende, sier DeMartin

Med selskapets Breeze-produkter 
vil Yuneec også ta opp konkurransen 
med gigantene. Selskapet henvender 
seg med dette produktet til de som 
ønsker en drone i et litt lavere pris-
segment

- Dette er en drone som er mer 
tilgjengelig for den gjennomsnittlige 
forbruker, vi kaller den «the flying 
camera». Det er sikkert og det er 
sosialt – man kan umiddelbart dele 
bilder, det er høy kvalitet 4K og 

det er lett å bruke, man kan bruke 
telefonen til å operere dronen. Med 
den type produkter tror vi at vi kan 
utvide markedet. DJI har skapt et fint 
marked, men potensialet er så mye 
større, sier DeMartin. 

- Det er mange harde konkurrenter? 
Et tøft marked?

- Ja. Det er ikke en bransje for de 
med svakt hjerte. Men Yuneec har 
eksistert siden 2000, så vi er ikke ny-
begynnere. Vi er relativt nye i drone-
bransjen, men vi har vært i luftfarten 
lenge, sier DeMartin. 

Dårlig lys og støy
Autel Robotics er en annen mektig 
aktør i droneindustrien. Selskapets 
amerikanske direktør, Steve McIrvin, 

sier til Dronemagasinet at selskapet 
jobber hardt for å gjøre dronene let-
tere å bruke. 

- Den avgjørende måten å gjøre det 
på er innebygd objektgjenkjennelse.  
Våre droner vil kunne ha flere stereo-
kameraer, og derfor ha dybdefølelse 
som menneskelige øyne, faktisk litt 
bedre fordi de sitter lengre fra hver-
andre. Kombinert med andre senso-
rer gjør de det mulig å lokalisere en 
hindring, stoppe hurtig, og forstå og 
gjenkjenne objekter. Så vi bruker mye 
datakraft på dette, det er en stor greie 
for 2017. 

Han tror den største veksten for 
Autel i dronemarkedet ville komme i 
det semi-profesjonelle markedet. Og 
sensorteknologi er en av McIrvins 
favorittemaer. 

- Det å kunne se bedre i dårlig lys 
er viktig. Du kan nå få et fritak fra 
regelen mot flyving om natta hvis 
du søker til FAA (Det amerikanske 
luftfartstilsynet, journ.anm) og vi 
tror at det vil bli en mer automatisk 
prosess etter hvert. Derfor vil vi gjøre 
det mulig å ta gode bilder med lite 
lys. En ting som er viktig for lite lys, 
og også støy, er den digitale bildebe-
handlingen. Og den har vi oppgradert 
for de nye modellene. Spesielt på 
video er støyen blitt dramatisk lavere. 
Sensoren og signalprosessoren jobber 
sammen for å redusere støy og gjøre 
bildet skarpere, sier McIrvin. 

Våre droner vil kunne ha flere 
stereokameraer, og derfor ha 
dybdefølelse som menneske-

lige øyne, faktisk litt bedre fordi 
de sitter lengre fra hverandre. 

Kombinert med andre sensorer 
gjør de det mulig å lokalisere 
en hindring, stoppe hurtig, og 
forstå og gjenkjenne objekter.

 | 2017

Adam Lisberg, DJI

 Adam Lisberg hos DJI - her fotografert foran deres stand på CES som var sentralt plassert ved inngangen til området dedikert for droner
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- Vi forventer at bransjen skal vokse betydelig, sier  
administrerende direktør for FLIR Systems, Andrew Teich. 

FLIR er verdens største produsent av termiske kameraer, 
som også brukes på droner. 

- Termisk utstyr blir brukt i en rekke forskjellige sammen-
henger, som for eksempel i redningsaksjoner og i landbruk- 
og infrastruktur- inspeksjoner. Disse tingene har tidligere 
blitt gjort enten fra bakken eller fra bemannede luftfartøy, 
noe som er svært kostbart.  Bruk av ubemannende far-
tøy vil være kostnadsbesparende, og dessuten betydelig 
sikrere. Det å fly bemannende fartøy over strømledninger, 
for eksempel, er farlig, og redningsaksjoner på kvelds- eller 
nattetid kan være risikable, spesielt i lav høyde, sier Teich. 

FLIR selger kjerneteknologi og nøkkelkomponenter til 
DJI, som altså er den overlegent største produsenten av 

droner. FLIR er også aktøren som kjøpte opp norske Prox 
Dynamics for svimlende 132 millioner dollar - over 1,1 milli-
arder kroner. 

- Det fins fire segmenter vi sikter oss inn mot når det 
gjelder droner. Privatkunder, industriell bruk og militær 
bruk, samt salg av kjernekomponenter, sier Teich. 

Prox Dynamics utvikler sensorer til militær bruk, og det 
er nettopp i dette segmentet Teich forventer den største 
finansielle veksten i markedet fremover. 

I Las Vegas avduket FLIR-direktøren to nye produkter i 
selskapets Duo-serie, et kamera som innehar både  
elektro-optiske og infrarøde sensorer.  

- Det gjør at du kan få tre forskjellige fremstillinger: 
Termisk, visuell, eller en kombinasjon av de to, hvor 
høydefinisjons-detaljer fra det visuelle bildet legges over 

VIL GJØRE REDNINGSAKSJONER TRYGGERE MED TERMISK UTSTYR

det termiske, noe som gir mye bedre bildeoppløsning. 
Dette gjøres ved hjelp av vår patenterte billedbehandlings- 
teknologi, MSX, og gir en betydelig forbedring fra et vanlig 
termisk bilde. 

Etter oppkjøpet av Prox Dynamics produserer FLIR nå 
også egne droner. Det norske selskapet står bak modellen 
Black Hornet, som veier kun 17 gram og er utformet med 
tanke på rekognosering for militære bakketropper. Denne 
dronen er tatt i bruk av en rekke lands forsvar.  

- Vår strategi der er å produsere en drone som er helt 
unik. Det handler først av alt om å få sensorteknologi opp 
i lufta. Og så designe den minste, letteste, mest effektive 
og best kamuflerte løsningen som er mulig, for å gjøre den 
jobben. Vi ser på The Black Hornet mer som en sensor enn 
drone, sier Teich. 

 
 

 | 2017

TERMISK SUKSESS: FLIR viste frem flere modeller som er tilpasset droneindustrien. Andrew 
Teich som er øverste leder fortalte Dronemagasinet at de vil satse videre på Prox Dynamics, nå 
FLIR UAS i Norge. - Miljøet i Norge er unikt, det må vi jobbe for å bevare sa han

Tekst/foto: Anders Martinsen
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- Mye innovasjon kommer til å bli 
gjort fremover innen droneflyving 
utenfor synsrekkevidde. Altså et 
fullstendig selvstyrende flysystem, 
der det i dag må være en pilot på 
bakken med fjernkontroll. 

Det sier Anil Nanduri, som er 
leder for UAV-avdelingen i det ame-
rikanske teknologiselskapet Intel. 

- Det ligger nok lengre frem i tid 

enn det nærmeste året, men jeg tror 
vi vil få se en betydelig utvikling 
i løpet av et par år. Vi har sett en 
voldsom progresjon i bransjen det 
siste året, og det vil nok fortsette i 
samme tempo det kommende året.  

Intel har et samarbeid med den 
kinesiske droneprodusenten Yuneec, 
som bruker deres komponenter i 

sine droner. Men Intel lager også 
egne droner, blant annet modellen 
Intel Falcon 8+. 

- Hva ser du for deg blir det viktigste 
i 2017?

- Flere funksjoner for å unngå 
kollisjoner, og enda mer pålitelige fly-
system. Sikkerhet kommer til å være 
et stikkord, sier Nanduri. 

- Vi viser frem et par interessante ting her, blant annet 
det vi tror er verdens minste luftfartøy med virtual reality-
kapasitet. Dette fartøyet har to fiskeøyelinser i hver sin retning.  
Derfra lages det en 360° -video, som sendes i sanntid over 
wi-fi til et VR-headset. Fartøyet befinner seg nå 10-12 meter 
oppi lufta, med det vi kaller Visual-Inertial Odometry, for å 
fly og holde posisjonen sin nøyaktig, forteller Sweet.  

Visual-Inertial Odometry, VIO, betyr at informasjon fra  
kamera og sensorer anslår enhetens posisjon, slik at den 
kan bevege seg gjennom et ukjent miljø og autonomt  
navigere i omgivelsene. 

- Og hvorfor trenger vi dette?
- Innendørs navigasjon er vanskelig. Til utendørs navi-

gering får du hjelp av en GPS, dette gjør at kjøretøyet kan 

FORVENTER SELVSTYRENDE 
SYSTEMER I NÆR FREMTID

VERDENS MINSTE 
LUFTFARTØY MED VR?

Qualkomm er selskapet bak Snapdragon-chipen som var en av 
de store nyhetene i 2016. Vi møter teknisk direktør Chad Sweet 
for å høre hva amerikanerne planlegger for nærmeste fremtid.

 | 2017

Tekst/foto: Anders Martinsen
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flyve nøyaktig og med enkel brukerkontroll innendørs. Det 
er en utvikling av det vi viste i fjor da vi laget en innendørs 
sikkerhetsdrone, et fartøy som kan fly i et hus. La oss si 
strømmen går, eller alarmen, og du vil finne ut hva som 
skjer. Dronen sender data over LTE, og viser hva som skjer 
inne i huset. 

- I fjor viste dere også et tidlig stadium av SLAM-teknologi 
(simultaneous localization and mapping). Er det nøkkelen til 
trygge flyvninger innendørs?

Ja. Vi investerer tungt i SLAM-relatert teknologi for å 
ta i bruk både innendørs og utendørs autonom robotikk. 
Utendørs brukes VIO og GPS slik at du har et stabilt posi-
sjoneringssystem. For eksempel når du flyr i nærheten av 
bygninger eller i andre områder hvor du kan ha utfordringer 
med GPS. 

- Hva forventer du vil skje i løpet av det neste året, for 
deres del?

- Mer LTE. Dersom FAA begynner å tillate langdistanse-
flyvninger med større kapasitet, så vil operatøren ha bruk 
for en holdbar tilkobling. Det kommer til å bli en veldig 
spennende forbedring i teknologien. Dette gjelder også for 
å operere flere droner samtidig. Vi snakket om strømbrudd 
tidligere, vel, hvis du ikke har strøm, så har du ikke wi-fi hel-
ler. Hvis du da ønsker at et fartøy skal inspisere et varehus, 
for eksempel, for å utføre en sikkerhetssjekk, så må det 
fartøyet bruke LTE, sier Chad Sweet. 

- Vi frakter allerede varer med 
droner, sier nestleder for Amazons 
innovasjonsstrategi, Paul Misener. 

Foreløpig har dette vært på 
forsøksstadiet i Cambridgeshire i 
England. 

- Den første leveransen fant sted 
i desember og ble utført innen 13 
minutter etter bestilling. Da ble varen 
levert rett i kundens bakgård fra tre 
kilometer unna, forteller Misener. 

Foreløpig er vektgrensen for Ama-
zons dronefrakt på fem pund – altså 

cirka 2,3 kilo. 
- Det viser seg at majoriteten av 

varene du kan handle hos oss, er 
under den vekten, sier Misener. 

- Når kan vi andre forvente denne 
tjenesten?

- Snart. Jeg vil ikke spekulere i 
akkurat når det skjer, for vi må først 
dokumentere at det er trygt i forsk-
jellige typer miljø. Vi vil fortsette å 
utvikle oss på vegne av kundene våre 
og sørge for at vi har forskjellige far-
tøy som tåler forskjellige miljø slik at 

vi kan betjene kundene våre over hele 
verden. Det er målet, og det er det vi 
jobber og utvikler mot nå. Vi trenger 
naturligvis de nødvendige tillatelsene 
for å få dette til, så vi jobber tett med 
myndighetene. Vi vil gjerne se mer 
fokus på det vi vet er uunngåelig i 
fremtiden.  Vi vet det vil bli operasjoner 
utenfor synsrekkevidde, vi vet det 
vil bli operasjoner med flere fartøy 
for en enkelt operatør, og det bør tas 
hensyn til av myndighetene allerede 
nå, sier han.

AMAZON: LEVERER 
ALLEREDE VARER MED DRONER

 | 2017

LITEN CHIP - STOR SUKSESS: Qualcomm er en av fabrikantene 
som har satset tungt på droneindustrien. Nå ser man at deres 
chip er i stadig flere modeller i mini-segmentet.

Tekst/foto: Anders Martinsen
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Selskapets Don Zheng møter Dronemaga-
sinet med tolk. Han forteller om en produ-
sent som har laget droner i fem år, men som 
nå har produsert en minidrone med mange 
millioner potensielle brukere. 

- Vår fordel sammenlignet med konkur-
rentene er blant annet at batteritiden er 
på 20 minutter. Vi ønsker et produkt for 
vanlige forbrukere som er annerledes enn 
de profesjonelle dronene. Vi vil finne en god 
balanse mellom portabilitet, flytid, intel-
ligens og sikkerhet, sier han, forteller Zheng 
via sin tolk.  

Sunly er ferske når det gjelder droner i 
denne størrelsen, men sier de kan levere det 
de lover. De har gjort testmarkedsføring, og 
har nå masseprodusert dette produktet på 

sin egen fabrikk utenfor Shanghai. Zheng 
sier Sunly ønsker å produsere 500.000 
enheter i året. Lykkes de med det blir 
selskapet et av de største i segmentet mini-
droner. 

- Hva blir det største markedet for dere?
- Kina og USA. Men vi henvender oss 

også til distributører i Europa, sier Zheng, 
som forteller at droner også opptar ham på 
fritida.   

- Jeg liker dem, de er en hobby for meg. 
Og jeg vil at vi skal produsere et produkt 
som fanger vakre øyeblikk, som gjør at 
en familie kan ta de bildene de ønsker og 
dokumentere livene sine. Det er et stort 
marked for det, sier Zheng. 

For droner under 250 gram fins det som kjent egne og 
mindre restriktive regler for hvordan man kan fly.  
Kinesiske Sunly har laget et spennende produkt som er 
under 250 gram grensen, nemlig modellen Alpha Sun. 

MASSEPRODUSERER 
SMART MINIDRONE

 | 2017

Tekst/foto: Anders Martinsen
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OPPSUMMERING FRA 
FAGGRUPPEN FOR 
FORSKNING 
OG INNOVASJON

Faggruppen for forskning og utvik-
ling ble opprettet 11.01.2017 og dens 
første påtatatte oppgave var å skape en 
arena der dronemiljøet møter indus-
trien, akademia og instituttsektoren. 
Som tenkt, så gjort. 23. mars møttes 
rundt 100 representanter for hygge og 
samvær hos Statoil på Fornebu; og det 
er nettopp hygge og samvær som er 
blant de kritiske faktorene for å skape 
gode innovasjonsprosesser på det spede 
stadiet.

Det er selvfølgelig utfordrende å sam-
ordne innovasjonsprosesser i plenum 
siden de i utgangspunktet vanskelig lar 
seg kontrollere; det beste vi kan gjøre 
er å legge til rette. Vi har derfor med 
stor interesse mottatt tilbakemeldinger 
som vil være med på å forme framtidens 
arena. Et poeng som tilsynelatende var 
vanskelig for mange av deltakerne var 
utfordringen med å dra en innovasjons-
idé opp av hatten, på stående fot. Hva 
kan man dele? Hos mange ligger det 
en innebygd frykt for å dele gode idéer 
pga. redselen for at nettopp din idé skal 
bli stjålet og realisert av noen andre. 
Men her bør man ha bakhodet at idéer 
blir raffinert nettopp gjennom å dele, 
og uansett er sannsynligheten er stor 
for at et eller annet sted er det en 
annen som har den samme idéen 
og jobber for å realisere den. Husk 
at "If someone does take your idea, 
they will never have the passion 
you have for it because they didn’t 
come up with it". - Joel Gascoigne.

Den store interessen i forkant 
av, det store engasjementet 
under, og ikke minst interessen og 
tilbakemeldingene i etterkant av 
workshopen understreker behovet 

for en arena der man kan dele sin liden-
skap gjennom å vedlikeholde og bygge 
sosiale nettverk, og dyrke fram gode 
idéer. Vi er nå spente på veien videre og 
er i gang med å evaluere interessen for 
de ulike prosjektforslagene. Det er regis-
trert stor interesse for flere av idéene, så 
framover vil det jobbes målrettet for å 
konkretisere disse som første steg mot 
etablering av felles utviklingsprosjekter. 
Vi ønsker å etablere dette initiativet 
som en nasjonal innovasjonsarena for å 
fostre forskning og innovasjon som kan 
komme bransjen til gode, og åpne opp 
for nye markeder, produkter og tjenester.

Oppsummering: Innovasjonsworkshop Fornebu

- EN WORKSHOP FOR 
INNOVASJON OG VERDISKAPING

- Det viktigste var kanskje å skape en arena der forskning,  
teknologi og dronebransjen møter store selskaper som Statoil, 

Veidekke og Statnett, som trenger løsningene. Det er i slike 
møter at verdiskapingen ligger, sier Robert Holand.

Den operative lederen i Inviso, 
Norges største droneoperatør, synes 
innovasjonsworkshopen 23. mars 
var preget av mange praktiske og 
jordnære ideer. 

- Noen av ideene finnes det allerede 
løsninger på, andre ideer vi vil se 
nye løsninger på om ikke lenge. Det 
vil skje stor teknologisk utvikling 
de neste årene, og bruksområder og 
muligheter vil utvides, sier Holand.

100 DELTAKERE
Rundt 100 personer deltok på inno-
vasjonsworkshopen i Statoils lokaler 
på Fornebu. De hørte korte foredrag 
fra Statnett, Statoil, Veidekke og 
Komplett om hvordan ulike bransjer 
har integrert eller ønsker å integrere 
droner i sin virksomhet. 

Forskningsrådet presenterte det 
mest relevante forskningsprogram-
met, Brukerstyrt innovasjonsarena 
(BIA), for potensielle forsknings-
prosjekter, før forskere og studenter 
fra Sintef, Norges teknisk-naturvi-
tenskaplige universitet (NTNU) og 
Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) redegjorde for 
ulike forskningsprosjekter som om-
fatter droner. 

Workshop-deltakerne skisserte hver 
sin idé på et stort ark, som ble hengt 
opp på veggen av møtesalen. Deretter 
plukket en jury ut de ti mest spen-

nende prosjektene som ble foredlet i 
et nesten timelangt gruppearbeid.

Se hvilke ti ideer som ble pluk-
ket ut og hvordan du kan bidra til å 
videreutvikle dem. (LENKE)

NOE Å TENKE PÅ
- Jeg er glad for at workshopen fak-
tisk var en workshop, og ikke bare 
et seminar. Vi fikk arbeide i grupper 
og pitche ideer til hverandre. Jeg fikk 
noen innspill om mobilkonnektivitet 
som jeg aldri har tenkt på, for eksem-
pel hvordan dekningen er i høyere 
luftlag. Vi bygger jo et mobilnett for 
bakkenivå, men hvordan er egentlig 
dekningen 100 meter over bakken? 
Svaret har stor betydning for om dro-
ner kan koble seg til nettet vårt, sier 
Albert Skog, IoT Hardware Engineer 
i Telia Next. 

- Jeg merker meg at flere venter på 
de autonome dronene og har planer 
for hvordan de vil utnytte dem i sin 
virksomhet, men foreløpig er opera-
sjonene manuelle, sier Skog.

ET NYTTIG FORUM
Seniorrådgiver Rolf Broch i Statnett 
synes workshopen var preget av dyk-
tige fagfolk og mange gode ideer. 

- Absolutt en positiv opplevelse og 
et nyttig forum for bransjen! Samti-
dig skulle jeg ønske at vi hadde fått 
mer informasjon i forkant, slik at vi 

bedre kunne forberedt hver vår idé til 
workshopen. Jeg kunne også ønsket 
meg bedre tid til en samtale i plenum, 
sier Broch. Han hadde selv en av de ti 
ideene som skal videreutvikles, og vil 
selvsagt følge dette arbeidet. 

POSITIVT OVERRASKET
Helge Timenes i Bytemill Software 
sier han ble positivt overrasket over 
hvor mye som skjer innen droner i 
Norge. 

- Etter å ha jobbet internasjonalt 
for Airbus i mange år, med større og 
tyngre droner, har jeg nylig begynt å 
orientere meg i det norske markedet. 
Jeg hadde godt utbytte av worksho-
pen, men skulle gjerne hatt mer tid 
til å prate med folk i et uformelt pro-
gram etter at workshopen var ferdig, 
sier Timenes.

- Tidligere kollegaer i Airbus er 
opptatt av ideen om et Air Traffic 
Control-system som har oversikt over 
hvilke droner som flyr og hvor de 
flyr, så ideene som omhandler dette 
ønsker jeg å engasjere meg i fremover, 
sier Timenes.

KOMMENTAR: RUNE SCHLANBUSCH

Tekst: Arne Roger Janse Foto: Ørn Borgen
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Slik velger du 
RIKTIG DRONE

- Velg modell ut fra hva du skal 
bruke den til. Det er det viktigste,  
sier Gusdal. 

- Det er et stort spenn i pris og 
kvalitet, men innenfor segmentet der 
hvermannsen stort sett befinner seg, 
så går det i klassen fra 5000-6000 
kroner til i underkant av 
20.000, forteller han. 

Men først: De aller 
billigste dronene. 

- Det fins jo et hav 
av leketøy fra 300-400 
kroner. De kan man 
også få med kamera, 
men disse modellene har 
ikke autopilotfunksjon 
med GPS og kompass, 
og ikke liveoverføring til 
en telefon eller monitor. 
Det vil si at de fotogra-
ferer uten at man får se 
bildet først. De må ned 
og lande, og så får du se 
bildene etterpå. De fleste 
vil jo se motivene før de 
tar bilder. 

Disse kan ikke brukes i kommer-
siell sammenheng, sier produkt- 
eksperten. 

Leketøy
- Det kan være en grei leke, eller 

en treningsmodell for å finne ut 

om man har lyst til å prøve videre. 
Men hvis man ønsker en drone med 
kamerakvalitet, så må man opp i 
5000-segmentet. Da vil man kunne 
ta kule bilder av hytta eller hva det 
skulle være. Det man vil slite med 
her er rekkevidden på video- og 

radiosignaler. De er begrenset på de 
rimeligste dronene i dette segmentet. 
Hvis du tar et steg opp, mellom 7000 
og 10.000, så er det en rekkevidde 
på opp til cirka to kilometer. Og 
de bruker GPS og kompass for å 
holde seg i ro, slik at hvis du slipper 

stikkene så holder den seg stødig i 
lufta, du bare flytter modellen med 
stikkene. 

- Hva er forskjellen på en drone  
til 7000 og en til 20.000?

- Hovedsakelig elektronikken. 
Kamerakvaliteten, 
batterikapasiteten, og 
gjerne oppløsningen på 
kameraet og størrels-
en på bildebrikkene. 
Altså hvor gode bilder 
kan man ta. Det kan 
sammenlignes med en 
pc eller telefon, alt av 
innmaten er bedre på 
nyere modeller. Det går 
primært på oppdatering 
av elektronikk. Går du 
opp i pris får du bedre 
prosessorer og bedre 
minne, sier Gusdal.

- Kan man bruke en 
drone i femtusenkroners- 
klassen hvis man er 

profesjonell fotograf?   
- Det kommer an på oppdrags-

giveren. Hvis man skal ta bilde av 
en eiendom som skal inn i en liten 
prospektannonse i papirformat, så 
fungerer det. Men det er klart det 
begrenser seg. Det blir litt som å ta 

Hvis man ønsker en drone med 
kamerakvalitet, så må man opp 
i 5000-segmentet. Da vil man 
kunne ta kule bilder av hytta 

eller hva det skulle være.
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Du kan få en drone til noen hundrelapper, eller til noen 
hundretusener. For å hjelpe deg å velge riktig modell, snakket 

vi med produktekspert Gunnar Inge Gusdal ved Elefun i Grimstad, 
som er Norges største selskap innen radiostyrte produkter. 

Tekst: Jan Frantzen Foto: Anders Martinsen
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bilde med en telefon sammenlignet 
med et speilreflekskamera. Jo høyrere 
pris, jo høyere kvalitet, skarpere 
optikk og bedre kamera. 

Større droner
Det går også et tydelig skille 

mellom modeller som koster opp 
mot 20.000 kroner, og de som koster 
rundt 35.000. Sistnevnte har større 
kamera og utskiftbart objektiv, og det 
er en større drone som er i stand til å 
løfte et større kamera. 

- Det er også mulighet for to  
personer til å drifte en slik modell, en 
som flyr og en som styrer kameraet. 
Vi har solgt disse til fotografer, men 
det er ikke det prissegmentet de fleste 
befinner seg i.  Man klarer seg lenge 
med en modell til 17.000-19.000 
kroner. Da får man et godt kamera. 

Det fins også droner til proff- 
markedet, altså modeller som brukes 
til TV- og filmproduksjon, overvåking 
og termografering. 

- Da er vi i en prisklasse rundt 
300.000. Men det markedet er ikke 
stort, sier Gusdal. 

- Tror du prisene på droner vil 
endre seg mye i nærmeste fremtid?

- Jeg tror prisene vil ligge som i 
dag, men de modellene som i dag 
koster 17.000-19.000, vil bli billigere 
når neste utgave kommer. Slik er det 
alltid. Når det kommer noe som er 
nytt og bedre, faller det dyreste fra 
forrige året ned i pris. 

Sikkerhet
Det er det kinesiske teknologi- 

selskapet DJI som er ledende på 
dronemarkedet. 

- Jeg vil være forsiktig med å si at 
de har de beste modellene, men de 
sitter med desidert mest kompetanse. 
De har vært lengst i gamet når det 
gjelder konsumerdroner, forteller 
Gusdal. 

- For mange er det med droner litt 
skummelt, hva kan man si til de som 
er usikker på om dette er trygt?

- Man er aldri 100% sikker ved 
bruk av en flyvende modell.  
Modellene består av elektronikk som 
dessverre kan feile, men med sunn 
fornuft og airmanship kommer man 
langt, sier Gusdal, og legger til at 
det er en viss forskjell på modeller 
i det laveste sjiktet og mer kostbare 
modeller.

- For eksempel har Phantom 3 
bare ett kompass og én IMU-sensor. 
En Phantom 4 og oppover, altså 
nyere modeller, kommer med doble 
kompasser og IMU-sensorer. Så hvis 
en får et avvik på en av sensorene, 
overtar den andre, forteller produk-
teksperten. Og legger til at alle må 
gjøre seg kjent ved regelverket rundt 
dronebruk, som man blant annet 
finner på Luftfartstilsynets nettsider. 
(http://luftfartstilsynet.no/selvbetjen-
ing/allmennfly/Droner/dronelek/ ). 

RO2 og RO3 omfatter luftfartøy som veier opp til 25 kg og har en 
maksimal hastighet på 80 knop: 

Flygere og fartøysjefer for luftfartøy i disse kategoriene må bestå teor-
ieksamen. Luftfartstilsynet tilbyr gratis nettkurs som legges til grunn for 
eksamen. Det er ingen forhåndskrav til disse kursene. Les mer om dette på 
Luftfartstilsynets nettsider. 

For bedrifter som har behov for RO2 og RO3 godkjenning krever det 
betydelig mer arbeid i utarbeidelse av operasjonsmanual. Vi anbefaler alle 
hvor dette er aktuelt å vurdere nøye behovene bedriften har før man starter 
arbeidet med operasjonsmanual. UAS Norway gir gjerne generelle råd og 
veiledning for disse kategorien operatører.

SLIK GJØR DU DET: STEG FOR STEG

Fyll ut Luftfartstilsynets operasjonsmanual. Den finner du på nettsi-
dene deres  - www.luftfartstilsynet.no.  Denne manualen beholder du 
selv. Luftfartstilsynet kan be deg om å fremvise den ved en senere 
anledning. Ved utfylling må du tilpasse innholdet din virksomhet og 
dine operasjoner. Malen kan brukes som et utgangspunkt

Husk pålagt ansvarsforsikring. Forsikringen må være i tråd med EC 
785/2004 og ha dekning for minimum 750.000 SDR. Som medlem av 
UAS Norway kan du tegne Norges rimeligste droneforsikring iht kravet 
fra Luftfartstilsynet. Bestilling av forsikring gjøres på UAS Norways 
hjemmesider - www.uasnorway.no Priser fra 990,- for resten av 2017. 
Egenandel 0,- for ansvarsforsikring.

Last ned og fyll ut et deklarasjonsskjema. Dette ligger også på Lufttil-
synets nettsider. 

Send deklarasjonsskjemaet til postmottak@caa.no.  Du vil motta en 
bekreftelse fra Luftfartstilsynet. 

Sørg for at du er kjent med regelverket, som du finner på lovdata.no. 
Og husk at du har plikt til å tegne forsikring som dekker erstatningsp-
likt overfor tredjemann. 

Slik blir du en 
GODKJENT DRONEOPERATØR
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RO1-kategorien omfatter luftfartøy som veier opp til 2,5 kg og har en 
maksimal hastighet på 60 knop:

Det kreves ikke RO1-tillatelse for flyging med fotodrone dersom bildene bare 
benyttes privat. Dersom du ønsker å ta bilder til næring og nytte, kreves det 
at du deklarerer din virksomhet til Luftfartstilsynet. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Airmanship
http://luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Droner/dronelek/
http://luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Droner/dronelek/
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FORSIKRINGEN 
DU ER PÅLAGT Å HA

OM UAS NORWAY

REGLENE 
DU MÅ KUNNE

Bruker du drone til næring og nytte er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring 
som dekker skader du som dronepilot kan påføre andre.

UAS Norway er den 
norske bransje-
organisasjon for 
ubemannet luftfart 
– i hovedsak droner. 

Her er det viktigste du må vite 
om du skal bruke drone til 
næring og nytte.

Medlemmer i UAS Norway kan 
få Norges beste og billigste ansvars-
forsikring for droner gjennom en 
kollektiv avtale med forsikringssel-
skapet WR Berkley. 

Forsikringen kan bygges ut med 
bakkekasko og ordinær kasko-
forsikring. 

Som bransjeorganisasjon har vi 
forhandlet fram en meget gunstig 
avtale. WR Berkley gjør det dessuten 

enkelt å tegne, fornye eller endre 
forsikringen via din medlemsside. 
Forsikringsbeviset laster du ned 
umiddelbart etter du har betalt.

Du velger selv om forsikringen 
skal gjelde for Norge, Norden eller 
verden (forutsetter at du har lokale 
godkjenninger for å operere drone på 
steder du ønsker at forsikringen skal 
omfatte). 

Forsikringen er utformet i henhold 
til EC785/2004 og forskrift om min-
stestørrelser på forsikringssummer 
for passasjer- og tredjemannsans-
varet. Du kan utvide forsikringssum-
men om du ønsker det.

UAS Norway organiserer bedrift-
er og enkeltpersoner som har et 
profesjonelt forhold til droner, 
annen ubemannet luftfart og tilkny-
ttet teknologi. Våre mer enn 900 
medlemsbedrifter har flere tusen 
ansatte som daglig bruker droner til 
næring og nytte. 

UAS Norway er en non-profit or-
ganisasjon som bidrar til å utvikle og 
profesjonalisere ubemannet luftfart i 
Norge. Dette innebærer blant annet 

politisk påvirkning for å sikre gode og 
forutsigbare rammevilkår, etablering 
av nettverk og møteplasser, og forsk-
nings- og utviklingsarbeid.

Siden etableringen i 2008 har UAS 
Norway etablert et stort nasjonalt 
og internasjonalt nettverk som våre 
medlemmer nyter godt av. Blant 
politikere og i departementer, direk-
torater og tilsyn er UAS Norway an-
erkjent som en konstruktiv og tydelig 
samarbeidspartner, som bidrar til en 
enklere og tryggere hverdag i luften 
og på bakken.

GODKJENNING: Om formålet med bruk av 
drone er næring og nytte, må du ha godkjenning 
av Luftfartstilsynet før du kan starte virksomhet-
en. For å bli godkjent må du blant annet ha en 
operasjonsmanual (maler finner du på Luftfart-
stilsynets nettside)  og ansvarsforsikring (kan bes-
tilles gjennom UAS Norway). Søknader for RO2- 
og RO3-operatører kan ha lang behandlingstid. 
Søk derfor i god tid før du planlegger å starte opp 
virksomheten.

KUNNSKAP: Du er pliktig å sette deg inn de 
lokale reglene som gjelder for å fly drone. På 
Luftfartstilsynets nettsider (www.luftfartstilsynet.
no) finner du informasjon om fornuftig bruk av 

droner. Se også Avinors nettsider (www.avinor.no) 
der du finner kart over alle flyplasser som Avinor 
opererer. Her finner du lokale regler for flyging i 
nærheten av flyplasser.

KURS OG EKSAMEN: Vi anbefaler at du gjen-
nomfører et gratis kurs i regi av Luftfartstilsynet 
(www.luftfartstilsynet.no). Mange vil også ha 
nytte av teoretisk prøve (e-eksamen), og RO2- og 
RO3-førere er pålagt å bestå denne prøven. Selv 
om operatører i RO1 ikke er pålagt å ta eksamen, 
anbefaler vi alle å gjøre dette. Sammen kan vi 
gjøre en innsats for at droner brukes fornuftig, 
sikkert og på aller beste måte.

UAS Norway er her for å hjelpe deg. Kontakt 
oss om du har spørsmål. Vi gir deg gjerne tips 
som kan gjøre det enklere for deg å bruke droner.
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- Dette er en av de viktigste  
arenaene i verden å være på akkurat 
nå, og vi har hatt en overveldende 
respons, sier Bjørnar Fordal i norske 
Robot Aviation. 

Han slår fast at det er avgjørende 
for selskapet å lykkes internasjonalt, 
og forteller at Robot Aviation  
allerede har sine største marked  
utenfor Norge. 

- Vi har hjertet vårt i Norge og  
det er der vi utvikler og tester tekno-
logien, men det er markedene i Asia 
og Amerika som er de største for oss 
akkurat nå, sier Fordal. 

Store kontrakter
Robot Aviation retter dronene sine 

mot flere bruksområder, blant annet 
inspeksjon, overvåking og redningso-
perasjoner. Selskapet lager komplette 
systemer for profesjonelt bruk, og 
tilpasser disse til individuelle kunders 
behov.

- Det er sånn vi har lykkes med 
utility-energibransjen, som har vært 
en av de flinkeste til å innlemme 
og bruke den nye teknologien, sier 
nordmannen. 

Han forteller at selskapets store 
internasjonale nettverk har ført til be-
tydelige kontrakter, som i det siste har 
løftet Robot Aviation til et nytt nivå. 

- Vi har en leveranse til et land i 
Asia hvor vi skal levere 72 systemer  
av den største maskinen vår - et 180 

kilos system med syv meter vinge-
spenn, som er det største vi har. Dette 
har vært veldig viktig for oss som 
selskap, og har løftet oss frem raskere 
enn det vi hadde planlagt, forteller 
Fordal. 

Spennende bransje
Selskapet har nå etablert seg på 
Grand Forks i North Dakota, og hå-
per å få ut rundt fem systemer i USA 
i løpet av inneværende år.  
- Til de norske firmaene som sitter på 
gjerdet og lurer på om de skal satse 
internasjonalt og delta på arrange-
menter som dette, hva vil du si til 
dem?

 - Jeg synes man først bør delta 

som besøkende og samle infor- 
masjon, og legge en strategi før man 
stiller ut. Det er ingen hemmelighet 
at det krever ressurser å gå inn på 
dette markedet, men det å gå inn 
i USA vil kanskje kreve mer enn 
mange tror, ikke minst ressurser til å 
følge opp kundene. Men jeg vil si at 
det er en utrolig spennende bransje, 
og jeg oppfordrer unge talenter som 
ser etter en spennende bransje å 
være i, liker å jobbe med autopiloter, 
datalinker og fjernstyrte systemer, til 
å se på denne industrien. 

Formelt amerikansk 
Arne Skjærpe er også på  
Xponential, og representerer nå 
Flir Systems, etter at amerikanerne 
kjøpte opp norske Prox Dynamix 
for over en milliard kroner i fjor. 
Nordmennene er kjent for sine bit-
tesmå droner til militær bruk.   

- Vi er her på utkikk etter relevant 
teknologi og mulige konkurrenter, 
som vi selvfølgelig holder et øye 
med, sier Skjærpe til Dronemagasi-
net. 

- Er det gøy å kunne si «Made in 
Norway» når du står på en stand i 
USA?

- Ja, det er fortsatt veldig bra. 
Til tross for at vi nå formelt er et 
amerikansk selskap, vet vi at dette 
er laget og utviklet i Norge, og det 
er derfra det vil fortsette å komme.  

Verdier til USA
Skjærpe ser på det som fordelaktig at 
selskapet nå er en del av Flir. 

- Det er stort og anerkjent  
selskap. Det er dessuten et ameri-
kansk selskap, og det betyr at vi får 
tilgang til en kraftig teknologibase, 
utviklingspenger og et svært markeds- 
apparat, så jeg ser mange fordeler.  
Når det kommer til eventuelle kon-
traktssituasjoner, så er det av poli-
tiske grunner veldig viktig at vi  
er et amerikansk selskap og at vi 
er med på å føre verdier tilbake til 
USA, sier Skjærpe, som også gleder 
seg over den norske progresjonen i 
bransjen. 

- Vi har sett innenfor den sektoren 
jeg jobber, altså forsvarssektoren,  
at flere nye norske nye selskaper prø-
ver seg i USA. Vi, sammen med den 
etablerte organisasjonen for  
det norskamerikanske forsvars- 
samarbeidet på industrisiden  
(NADIC), er veldig glad for å  
hjelpe disse selskapene, slik vi fikk 
hjelp da vi startet. Det var helt 
utslagsgivende for oss. Det positive 
med det amerikanske markedet er  
at volumene er store, og det kan  
bety veldig mye for selskapene.  
Men det er et tøft marked også,  
du må ha gode produkter og vite 
hvilken strategi du skal ha her  
borte, og du må tenke langsiktig. 

Norsk droneteknologi fikk  
stor oppmerksomhet på verdens 
største dronemesse.

Made in 

XPONENTIAL | 2017

STOR INTERESSE: FLIR UAV fikk ikke 
uventet stor oppmerksomhet rundt sin 
Black Hornet, noe Arne Skjærpe ikke 
hadde noe i mot. 

Bjørnar Forsdal og Erol Sagatay fra Robot 
Aviation hadde det også travel på AUVSI - 
Exponential. 

Tekst/foto: Anders Martinsen
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Samarbeider med konkurrenter
Blant verdensnyhetene som står i kø 
i Dallas finner vi også Griff Avia-
tion fra Sykkylven, som innvier den 
amerikanske delen av selskapet, Griff 
Aviation North America. Hans Førde 
sier at flere kraftselskap, vindturbin-
selskap og militære har begynt å vise 
interesse for produktet deres, som 
de for første gang viser frem på det 
amerikanske markedet. 

Det som gjør Griffs modell spesiell 
er den store løftekapasiteten. Dronen 
blir spesialdesignet for å løfte alt  
fra materialer til komponenter for 
energisektoren. 

- Vi begynner med en forholdsvis 
standard plattform og så må vi jobbe 
ut fra hva kunden skal bruke det 
til, hva slags behov han har, hvor 
mye som må løftes, hvor langt, og 
så videre. Det kan bli veldig tung 
utvikling av software for forskjellige 
tunge oppgaver dronen skal gjøre. 

- Når kan vi se for oss at den  
første norskutviklede maskinen fra 
Griff er i lufta for en kunde? 
- Det kan være om et halvt år. Det  
er mye utvikling som står igjen. Det 
er en innovasjonsprosess og sikker-

heten kommer først. Vi må bruke 
lang tid på å teste og prøvefly for å 
være sikker på at vi får et ordentlig 
produkt, sier Førde.

Til militær bruk
Griff Aviation North America er et 
amerikansk selskap, hvor ti prosent 
eies av nordmennene. 

- I starten vil vi produsere delene 
og sende dem til Florida, hvor de vil 
bli montert og satt sammen, testet 
og prøvd og flydd, og til slutt bli 
et amerikansk produkt. Når dette 

har kommet videre så vil de få egne 
maskiner i Florida, og da vil det bli 
produsert hundre prosent i USA, 
forteller Førde. 

- På hvilket område ser du for deg 
at dronen blir brukt? 

- I starten er militæret blant de  
som er mest interessert. De vil kjøpe 
inn droner og prøve dem ut, og se  
hva de kan bruke dem til. Så har du 
kraftselskap, og helikopterselskap 
som selger sine tjenester til andre.  
De vil supplere sine tjenester med 
droner, avslutter Førde. 

OPPDAGER OG FJERNER 
IS FRA LUFTFARTØY

En gruppe fra NTNU i Trondheim viste frem en 
fersk oppfinnelse på Xponential. 

- Vi er her for å promotere vår teknologi, som vi tror kan 
bli en muliggjørende teknologi for UAV-markedet. Det 
handler om autonom isbeskyttelse for ubemannede fly, sier 
Kim Lynge Sørensen, som er en av flere som har utviklet 
produktet D-ICE.  

Han sier at det foreløpig ikke finnes noen effektive løsninger 
på markedet for å forhindre isdannelse på ubemannede fly. 

- Når UAVs og fly generelt flyr i spesielle atmosfæriske 
situasjoner, kan det oppstå is på flyet - og i verste tilfelle 
kan det føre til at man mister fartøyet. Løsningen vår er at 
D-ICE autonomt er i stand til å oppdage når is oppstår på 
fly og eliminere problemet, forteller Lynge Sørensen. 
D-ICE fungerer omtrent slik: Først vil atmosfæriske 
sensorer varsle systemet om is. Deretter tas to 
separate deteksjonsalgoritmer i bruk. Den ene bruker 

termodynamiske prinsipper på overflatene, mens den 
andre overvåker flyets aerodynamiske oppførsel for å 
beregne isens påvirkning. Når isen oppdages, aktiveres 
termoelektriske paneler som fjerner denne isen. 
Utfordringen med is angår både vinger og propeller. 
Foreløpig gjelder D-ICE-løsningen bare på vingene. 
 
- Hvordan har interessen vært på Xponential?  

- Veldig stor, enda større enn forventet. De fleste vi har 
snakket med sier at dette er et stort problem, og at det ikke 
fins noen tilfredsstillende løsning på det ennå. 
 
 Gjengen fra NTNU regner med at vi i 2019 kan få se 
løsningen deres på et kommersielt produkt. 

"De fleste vi har snakket med sier at dette er et problem, og 
at det ikke fins noen tilfredsstillende løsning på det ennå."
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Griff Aviation og Hans Petter Førde og hans amerikanske kolleger viste seg frem for første gang i USA med stor suksess. Luminell representert 
med William Boman kunne også glede seg over interessen for deres løsninger med lys til droner.
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Drone Deploy er et lite software- 
selskap som startet opp i 2013, og 
raskt tok opp konkurransen med de 
etablerte aktørene. I november i fjor 
lanserte de en tjeneste som gjør at deres 
kunder kan få tilgang til en rekke  
applikasjoner på sin brukerkonto.

- Vi åpnet offentlige Java Script- 
baserte programmeringsgrensesnitt, 
som gjorde det mulig for utviklere, 
tredjeparter og partnere å lage  
applikasjoner, små plug-ins, som fins 
inne i Drone Deploys brukerflate, og 
som kundene kan legge til kontoen 
sin hos oss.  Disse appene kan være 
hva som helst, de kan tilhøre hvilken 
som helst av de tre hoveddelene av 
vårt produkt: Planlegging og utføring 
av oppdraget, databehandlingen, og 
fremvisning, lagring, og analyse av 
dataen/ bildene. Det er de tingene vi 
er gode på, og vi ønsker å fokusere 
på vårt kjerneprodukt og gjøre det 
så godt som overhodet mulig, sier 
Smith.

 
Han forteller at av selskapets ti- 

tusenvis månedlige brukere, har én av 
tre minst en app på sin brukerkonto. 

- Så langt har det gått bra. Vi lan-

serte 14 apper i november, i dag har 
vi nærmere 40, sier Smith, og nevner 
Autodesk og John Deere som to 
eksempler. Og dessuten Tensor Flight, 
som er utviklet av to polakker. 

- Hvis du tar i bruk deres app vil 
du få tilgang til deres kunstige intelli-
gens og maskinlæringsalgoritmer som 
de har utviklet gjennom tusenvis på 
tusenvis av bilder, som gjør det mulig 
å oppdage og klassifisere objekter. 
Trær, mennesker, biler, parkerings- 
plasser, alt mulig. Hvordan ville du 
engang finne ut hvem Tensor Flight 
var tidligere? Dette er noe jeg er 
lidenskapelig opptatt av, det å gi disse 
små selskapene umiddelbar tilgang til 
vårt globale nettverk av droneopera-
tører, slik at de kan forbedre drone-
dataen deres. 

- Når vil vi få se noe innen søk og 
redning? 

- Vanskelig å si, jeg kan ikke helt 
forutsi det. Men du kan potensielt 
bruke noen av appene som allerede 
fins til det formålet. Vi har nylig gitt 
ut noe vi kaller «Fieldscanner», som 
er et separat Drone Deploy-produkt 
som ikke har noe med app-markedet 

å gjøre, men de kan brukes sammen. 
Fieldscanner er en måte å få et veldig 
raskt overblikk over et område på, og 
databehandlingen blir gjort på enhe-
ten. Dronen flyr i utgangspunktet et 
vanlig Drone Deploy-oppdrag, men 
mens den flyr fremviser den et kart 
over området. Dette kan spesielt være 
nyttig i forbindelse med landbruk, 
men den kan også brukes til søk og 
redning, sier Smith. 

Har stor suksess med

DRONEAPPER
- I fjor hadde vi nådd titusener av brukere, fordelt på 
140-150 land. Da fant vi ut at det var på tide å lansere 

denne app-tjenesten, sier Drone Deploys Ian Smith 
til Dronemagasinet.   
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En tydelig trend i droneindustrien er partnerskap og utvikling av totalløsninger. DJI, Parrot og andre selskaper har gjort 
det lenge. Men Drone Deploy har virkelig truffet en nisje med sin markedsplass for apper tilknyttet deres tjeneste.

Tekst/foto: Anders Martinsen
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Vi spurte markedsføringsekspert Miriam McNabb 
om noen gode råd til de som har en dronebedrift 

de ønsker oppmerksomhet rundt.

SLIK MARKEDSFØRER DU 
DIN DRONEBEDRIFT

XPONENTIAL | 2017

- Det som gjør droneindustrien litt spesiell, 
er at det at det er et stort opplysningsbe-
hov. Vi må ikke bare selge tjenestene våre, 
vi må også forklare folk verdien av de 
tjenestene og hvordan de kan hjelpe dem, 
sier McNabb, som har et konkret råd når 
det gjelder hva man ikke bør gjøre: 

  
 - Ikke bli for teknisk, for fort. Hvis 

du begynner med å bruke en masse 
trebokstavers forkortelser, så mister 
du folk med en gang. Det du må gjøre 
er å fortelle en potensiell kunde veldig 
konkret hva dette produktet kan gjøre, 
og hvordan det kan påvirke bunnlinja.  I 
hørte trekk må du markedsføre, selge og 
repetere dette – ofte!

HER ER HENNES BESTE TIPS!

Still deg spørsmålet: Hva er det minste 
jeg kan gjøre for å få mest uttelling?

#1: Få en internettside.
Potensielle kunder må vite at du er god-
kjent, hva kan du gjøre og vis eksempler 
på hva du gjør.

Hva skal de gjøre for å få dem til å kon-
takte deg? Hvilken magnet er det som du 
skal bruke?

#2: Lag en plan. Hvilken som helst plan!
Du har nettsiden så er kunsten å få kun-
dene til å finne deg og samtidig må du 
finne kundene. 

Inbound - få dem til å finne deg.
Outbound - her finner du kundene til deg.

Hva var din magnet? Hvordan skal de 
finne deg? Hva er din strategi, hva er vik-
tig for ditt marked?

Se hvordan andre næringer gjør det. 
Eksempelvis hvis du skal søke på Google 
etter en tjeneste: «Jeg trenger en flink 
rørlegger i Oslo» eller «Godkjent dronefo-
tograf i Oslo»

Matcher du søkeordene som de søker 
etter? Du må hjelpe dem å finne deg. Ikke 
gjør det for komplisert. Mange verktøy der 
ute som hjelper deg – kan du ikke noe om 
dette selv bør du vurdere å få profesjonell 
hjelp til å optimaliserer din nettside. 

Men kanskje viktigst av alt: La siden ha 
godt innhold så du blir attraktiv.

Still deg spørsmålet:  Hvordan skal de 
finne deg? 
Det enkleste er selvsagt å ha betalt 
markedsføring og det er også forholdsvis 
effektivt. 

Mange har også suksess med Piggyback 
marketing – the influencer strategy 

Søk allianser og samarbeidspartnere i de 
sektorer som du vil operere i og sørg for 
at dere begge to markedsfører hverandres 
tjenester. Dere konkurrerer ikke, men sam-
arbeider og støtter hverandre.

Hvordan håndterer du media i dag?
Har du en kjapp respons - inkluder du 
bilder, informasjon og linker i svaret 
ditt – svarer du på det de ønsker? 
Gir du dem gode eksempler på saker 
som er relatert til det de spør etter? 
Gode eksempler kan være viktige for 
dem og for deg.  

Når publiserer du informasjon på 
din nettside, eller gjør store oppdate-
ringer?  

Selvsagt nøye valgt og Ikke samme 
dag som DJI slipper tre nye produkter

Inbound: Hubspot / Mailchimp eller 
andre firmaer som hjelper deg å 
strukturere informasjon ut.
Outbound: Markedsfør direkte mot 
en gruppe du søker etter. 

Hvordan håndterer du henvendel-
ser som kommer inn på din nettside? 

Lag en liste og bruk den. Hvem skal 
du sende informasjon til? Uansett 
hvem som kommer inn på nettsiden 
osv. er å regne som GULL. Du må ha 
et system for å få tak i dem. Du har 
ikke råd til å miste dem. Du må ha en 
metode for å bygge opp en liste med 
interessenter. Kategoriser dem. Hva 
ønsker de? 

#3: SALG!
Det må ikke være vanskelig hvis du 
har en plan og kan noen enkel grep!

Kalde salg på telefon er vanskelig 
og ikke effektiv – det har de fleste 
erfart som har prøvd.

Nettverk er enklere og det fungerer 
bedre!

- Hvilke forbindelser og nettverk 
har du?

- Kan du få vist deg frem? Er det 
noen sannsynlige kunder du kan vise 
deg frem for?

- Hva er det din kunde trenger. 
Ikke fokuser nødvendigvis på hva du 
kan, men snakk om hva din kunde 
trenger og ønsker – det skal være ditt 
fokusområde!

Folk ønsker å gjøre forretninger 
med mennesker de stoler på, har 
tillit til, noen som gjør det enkelt for 
dem og ofte noe de kjenner. Gjør det 
enkelt for dem å jobbe med deg. Still 
deg spørsmålet – hvordan kan jeg 
gjøre det enkelt for dem. Eksempelvis 
kan det være hvordan ønsker de at 
data du har tatt opp med dronen skal 
leveres. 

Har kunden jobbet med deg før er 
det enklere for videre salg. Husk at 
det er mange som ikke vet hva du 
kan og hva droneteknologien kan – 
vær litt tålmodig, husk at vi må lære 
opp kundene noen ganger! 

Tekst/foto: Anders Martinsen
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Dronemagasinet fikk noen minutter med den amerikan-
ske luftfartsdirektøren, Michael Huerta, under Xponential. 
Vi spurte ham om utkastet til regler som nå er kommet fra 
det europeiske flysikkerhetsbyrået, EASA, er forenlig med 
hans egne planer. 

- Vi snakker fortløpende med kollegene våre i EASA, for 
å være sikre på at vi lærer av hverandre. Det er vanske-
ligere for dem, for i tillegg til å finne ut hva som fungerer 
generelt i Europa, må de også ta hensyn til hvert enkelt 
land og dets utfordringer. 

- Under CES tidligere i år sa du at du regner med at små 
ubemannede luftfartøy snart vil operere over mennesker i 
USA. Hvor nær er vi en sånn løsning?

- Vi jobber fortsatt med sikkerhetsspørsmålene, og vi  
samarbeider med våre kolleger i myndighetene. Vi gjør 
stadig god fremgang og jeg føler meg ganske sikker på at 
vi vil få se dem snart, sier Huerta, som ikke vil gi oss noe 
konkret tidsperspektiv for dette. 
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SNART FLYR DRONER 
OVER MENNESKER

LUFTFARTSDIREKTØREN I USA:

POSSIBLY THE MOST 
RELIABLE DRONE 

IN THE WORLD
Aeryon sUAS are ideal for surveying, inspection and other 

energy related applications, providing superior value. The  

Aeryon HDZoom30 imaging payload enables close inspection 

tasks on critical infrastructure. Repeatable flight plans enable 

consistent data collection for change detection.

For more information and to request a 
demonstration, pls visit www.aeryon.com

WIND TOLERANCE:  
20 M/S

WEATHER 
RESISTANT

 TEMPERATURE RANGE:
 -30OC TO 50OC

SINGLE OR DUAL
 OPERATOR 

UP TO 50-MINUTE 
FLIGHT TIME

WANT TO BOOK A LIVE DEMONSTRATION? 
E-mail: info@dronekontoret.no

Tekst/foto: Anders Martinsen



42   |  DRONEMAGASINET  |  NO.5  |  JUNI 2017    JUNI 2017   |  NO.5  |  DRONEMAGASINET  |   43

«Data is the new oil» understreket Intels CEO, 
Brian Krzanich på verdens største dronemesse. 
Og han får sannsynligvis rett - mengden data 
som droner fremover vil generere er enormt. 

På AUVSI Xponential var det stor 
interesse for Intels demonstrasjon 
av deres Falcon 8+ som utførte det 
Intel sier er verdens første autonome 
inspeksjon innendørs. Intel har på 
mange måter beveget seg fra å være 
en mikrochip-produsent til leverandør 
av komplette løsninger for drone-
industrien. 

 - Vi har jobbet lenge med å få til 
gode løsninger for autonome flyvnin-
ger innendørs, det har vært en stor 
utfordringer for både oss og andre. 
Med autonome flyvninger som vi 
demonstrerte i dag viser vi tydelig 
hvilken ressurs droner kan ha og hva 
det vil bety for inspeksjoner i ulike 
markeder, sa Anil Nanduri, vise-
president for nye teknologier og leder 
for satsingen på drone hos Intel til 
Dronemagasinet

Hva er sentralt for Intel i satsningen 
videre?

 - Mye av arbeidet med droner er 
ennå manuelt - spesielt sett i forhold 
til overføring av data. Som mange 
andre i dette markedet jobber vi i 
retning av at droner vil utføre en jobb 
automatisk, overføre eller synkroni-
sere data og kunne følge med på sine 
omgivelser. Videre må vi ikke glemme 
at det er behov for totalløsninger og i 
dag ser vi at økosystemet for UAV er 
fortsatt fragmentert - det er behov for 
mer samarbeid og utvikling, under-
streket Nanduri. 

Mer data - mer datakraft
 - En utfordring vi har pr i dag er 

håndtering av de store mengder data 
som dronene vil hente inn. En enkelt 
operatør kan  i dag hente inn flere 
GB med data, men som vi viser med 
vår sverm-teknologi vil vi snart også 

se svermer av droner som utfører 
inspeksjoner og da kan altså en flåte 
med dronere generere flere TB med 
data i løpet av en dag - da trenger 
man også mer datakraft, forteller 
Nanduri. 

Nanduri er også enig med Jeremy 
Wurbs fra Neurala, med så store 
datamengder som ligger foran oss er  
kunstig intelligens og maskinlæring 
sentralt.

- I løpet av 4-5 år antar vi at maskin- 
læring og kunstig intelligens vil være 
svært utbredt. For å effektivisere 
arbeidsflyten må det automatiseres

Intel`s RealSense teknologi gjør det 
mulig for en drone til å lage et «kart» 
over sitt nærområde og mer presist 
kalkulere, navigere og lokalisere 
objekter. Dermed kan også dronen 
navigere ved hjelp av sensorene da de 
også kalkulerer avstand. Dette gjøres 
i sanntid - mens dronen flyr. Legger 
du til ytterlig datakraft i prosessen vil 
også dronen i sanntid kunne lage en 
3D modell av objektet det eksempel-
vis skal inspisere.

VERDENS FØRSTE 
AUTONOME INSPEKSJON 

INNENDØRS

XPONENTIAL | 2017

Tekst/foto: Anders Martinsen
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HJERNEN 
BAK DE 

SMARTESTE 
DRONENE

Maskinlæring og kunstig intelligens gjør dronene smartere. Seniorforsker 
Jeremy Wurbs hos software produsenten Neurala forteller oss om 

fremtidens droner 

 - VI lager et enhetlig rammeverk 
som kan lære å lokalisere, gjenkjenne 
og oppdage gjenstander, gjøre seg-
mentering og en rekke andre oppga-
ver blant annet ved hjelp av droner. I 
2012 kom for alvor maskinlæring og 
kunstig intelligens på markedet med 
nettverk som fullstendig overgikk alt 
annet. Tre år senere presenterte  
Microsoft et nettverk som var over-
menneskelig, det utførte oppgaver 
bedre enn mennesker. Tidligere var 
det en stor sak hvis det kunne skille 
mellom hunder og katter. Nå kom det 
nye nettverket skille mellom forskjel-
lige hunderaser, og det betraktes som 
overmenneskelig. Men for å kunne 

utvikle intelligens som kan utføre 
dette trenges det datakraft, masse 
datakraft understreker Dr Jeremy 
Wurbs fra Neurala. 

Du sa i presentasjonen at for å 
kunne gjøre dette trenger man mye 
datakraft, men også mange bilder 
som referanser. Hva betyr «mange 
bilder», er det 100 eller 1000 eller er 
det millioner?

- Det er millioner. I tillegg til 
datakraft, er datasett den andre 
komponenten. ImageNet har mil-
lioner av bilder og de har fokusert 
på generelle ting som trær og biler, 

men også veldig spesifikke ting, som 
disse forskjellige hunderasene. Det 
kreves millioner av bilder av hunder 
for å kunne gjøre dette - det er noe av 
utfordringen for utvikling innenfor 
dette fagområdet i dag, sier Wurbs. 

- Det ser ut til at dataene blir den 
nye handelsvaren på dette området. 
For tre-fire-fem år siden begynte folk 
å innse verdien av disse dataene, og 
nå begynner de å få store proprietære 
datasett. Det betyr at vi også ser 
utviklingen av en markedsplass for 
datasett tilpasset ulike sektorer eller 
oppgaver som skal løses, forteller 
forskeren til Dronemagasinet. 

- Hvilke datasett er tilgjengelige 
nå? Du nevnte at inspeksjon av  
mobilmaster sannsynligvis er en av  
de som er nærmest?

- Ja det kan se slik ut - anslagsvis 
innen 12-24 måneder, og det handler 
om å få samlet inn dataen. Hvis du 
går inn i spesifikke bruksområder, 
som mobilmaster, fins det så vidt jeg 
vet ikke noe åpent datasett. Image-
Net eller Google legger ut åpne bilder 
som i utgangspunktet bruker Flickr-
bilder,  og så har den en prossess 
for identifisering og klassifisering av 
bildene. Ofte på samme måte som 
om du blir bedt om å «finne-alle-
bilder-som-har-en-butikk-fasade» på 
en nettside du besøker. Men mange 
datasett vil trolig aldri være åpne, i 
hvert fall ikke i de neste fem årene, 
tror forskeren fra Neurala. 

Hvis dataene er tilgjengelig, hvor-
for tar det så lang tid å implementere 
på droner?

- Det er en stor utfordring i å 
innhente data og merke disse korrekt. 
Har du dårlige data er datasettet 
mindre verdt.  Hvis du har titusenvis 
av mobilmaster over hele landet, 
trenger du ikke å gå til dem alle, men 

du må gå til et betydelig antall og 
samle titusenvis av bilder og for- 
skjellige forhold rundt dem og under 
forskjellige værforhold.  En stor 
utfordring er at kunstige nettverk 
har en helt annen forståelse av det 
som er vanskelig eller enkelt enn det 
menneskelige øye. Du får mange ting 
gratis «on the fly» fordi du har mye 
opparbeidet kunnskap. Når du blir 
kjent med en ny person, vet du at 
håret sannsynligvis ikke vil endre seg 
på kort sikt, men at klærne kan endre 
seg fullstendig, men for en maskin 
er ikke dette klart. De forskjellige 
variablene er ikke åpenbare.  Så det 
er en del utfordringer. Hvordan re-
presenterer du det objektet du prøver 
å lære, hvordan plukker du opp de 
karakteristiske trekkene, slik at i 
fremtiden når du «blir kjent med» 
denne personen, har du viss trygghet 
om at dette faktisk er den personen, 
selv om de har en annen skjorte eller 
en annen farge på lua.

- Vi er i midten av 2017, hva for-
venter du å se innen årets slutt, og på 
hvilke områder forventer du at det 
maskinlæring og kunstig intelligens 
vil ha stor betydning?

- Det er mange selskapet som har 
flere hundre tusen brukere over hele 
verden,  hver dag sender disse store 
mengder data som ikke er klassifisert 
på noen måte. Innen 6-12 måneder 
vil vi nok se smartere måter å sende 
data over våre nettverk som gjør at vi 
i sanntid kan få en bedre klassifisering 
av dem. Med kunstig intelligens og 
trening kan vi få langt smartere nett-
verk som kan hjelpe alt fra helseve-
sen, energiselskaper til bilindustrien. 
Dette er noe av det vi jobber mye 
med og det ser lovende ut

Neurala har spesialisert seg på 
integrasjon av software som en del 
av en totalløsning. Selskapet leverer 
software og hovedsakelige datasett 
for bruk til ulike type klassifiseringer 
av objekter. I motsetning til eks IBM 
Watson som krever at data blir lastet 
opp til deres skybaserte tjeneste  
jobber Neurala som en integrert del 
av en nettverk. I dag leverer selskapet 
bla software som er kompatibel med 
DJI Phantom 4 som gjør at softwaren 
analyserer datastrømmen (bilder/ 
video) og gir beskjed tilbake til  
dronen hva den skal gjøre. 

Tekst/foto: Anders Martinsen
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DET ER 
IKKE EN FUGL, 
DET ER EN

drone
Møt Robird - en robot-rovfugl. Den skal 
redusere antall birdstrikes på flyplasser 
lover den nederlandske produsenten 
Clear Flight Solutions.

XPONENTIAL | 2017
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Ikke til salgs
Vi husker US Airways-flyet med 

155 personer ombord som måtte 
nødlande på Hudson-elva i New York 
i 2009 etter å ha truffet en fugleflokk. 
Flyet mistet kraften i begge motorer. 

Nederlenderne mener altså at de 
har løsningen på hvordan man unngår 
denne typen sammenstøt. 

- Andre fugler tror fugledronen er 
ekte fordi den ser ekte ut, fordi den 
beveger seg naturlig, og flyr som en 
ekte fugl. Det trigger deres instinkt, de 
tenker «nå må vi komme oss vekk», 
sier direktøren. 

Robird’en er ikke til salgs, forteller 
Nijenhius, men Clear Flight Solutions 
tilbyr den som en tjeneste. 

- For å bruke den må man ha mye 
kunnskap om økologi og biologi. 
Skulle vi selge den som produkt 

måtte vi trene opp folk, og vi måtte 
tilby vedlikehold. Og så kunne man 
opplevd at dersom noen brukte den 
på feil måte, så funket den ikke. Det 
er bedre for oss å sende vårt opplærte 
og svært kvalifiserte personale inn og 
utføre tjenesten. Man må kunne mye 
om både luftfart, natur og dronetek-
nologi for å drive med dette, og vi har 
en stab som har den kunnskapen. De 
er lisensierte piloter, men de er også 
biologer, og de vet hva de driver med, 
sier Nijenhius. 

Trenger bare fem minutter
Han forteller at dronen har GPS og 

en komplett flycomputer ombord. 
- Men den beste måten å bruke den 

på, er at piloten har kontrollen. For 
man må respondere på hva fugler 
gjør, man må jage dem, jakte dem og 
angripe dem. Så foreløpig har piloten 

kontrollen, men vi jobber med å  
utvikle teknologien slik at hele  
operasjonen vil bli autonom i frem-
tiden. Det vil si at den skal kunne 
oppdage fugler på egen hånd, og 
produsere sin egen jaktstrategi. Total 
computer vision, altså. 

Selskapet har testet dronen på tyske 
flyplasser, og har ifølge Nijenhuis 
nylig tegnet kontrakt  med Edmonton 
internasjonale lufthavn i Canada. 

Foreløpig er dronens flytid femten 
minutter. Mer enn nok, mener neder-
lenderen. 

- En vanlig jakt tar fem-seks minutter. 
Da vil falken enten ha fått tak i byttet 
sitt, eller være for sliten til å fortsette.  
Så en vanlig flytur for dronen varer 
ikke lenger enn noen minutter, sier 
Clear Flight-direktøren.

- De ser ut som vanlige fugler, og flyr som vanlige fugler. De har flaksende 
vingebevegelser og ingen skjulte propeller. Og andre fugler tror at de er ekte. 
Ved å etterligne naturen kan vi få jaget fugler bort fra områder hvor vi ikke vil ha 
dem, på en svært effektiv måte, forteller Nico Nijenhuis ved selskapets stand på 
Xponential.
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WEATHER RESISTANT
For some UAV`s wind and rain would be a challenge.
In one our tests the firedepartment poured 4000 liters
of water on the SkyRanger for 4 minutes

For more information and to request a demonstration, please visit www.aeryon.com

IPX3 - WATER
No evidence of any 
harmful effects of water 
ingress during or post 
24hrs given an exposure 
of spraying water at an 
angle of 60 degrees

IP5X - DUST
No evidence of any harmful 
effects of dust ingression 
in a quantity to interfere 
with satisfactory operation

PROBABLY ONE OF THE WORLDS 
MOST WEATHER RESISTANT 
UAV`S IN THE WORLD



50   |  DRONEMAGASINET  |  NO.5  |  JUNI 2017

XPONENTIAL | 2017

PRODRONE: 

“DON’T USE A DRONE TO 
CARRY YOUR PAYLOAD, 
TURN YOUR PAYLOAD 
INTO A DRONE”

Japanske Prodrone viser frem PD-ANY på Xponential, en innret-
ning de selv beskriver slik:  «I stedet for å bruke en drone til å bære 
last, gjør lasten om til en drone», skriver de i sin pressemelding. 

Man kan feste dette utstyret til nesten hvilken som helst mindre 
gjenstand, hevder selskapets CEO, Masakazu Kono, via tolk til 
Dronemagasinet. 

Både Canon og Mitsubishi Corporation har investert tungt i 
Prodrone, som med PD-ANY bruker fire eller seks tilpasningsbare 
motorarmer til å transportere pakker eller gjenstander – i all hoved-
sak rettet mot byggningsindustrien og energisektoren. 

Modellen har en totalvekt på 4 kg, med en maksimal løfte- 
kapasitet på cirka 15 kg.

I motsetning til E-Hang som på CES 2016 viste frem sin modell 
184 uten å vise at mennesker faktisk kunne sitt i den som de selv 
hevdet, presentert Prodrone flere eksempler på gjenstander som ble 
flydd av PD-ANY – blant annet en hagestol.

Prodrone viste også frem flere andre arbeids-droner som blant 
annet var utstyrt med en liten winch (PDH-01). En annen modell 
hadde påmontert gripeklør – noe som gjør at dronen han holde alt 
fra et verktøy til å gripe tak i objekter.

- Vi satser mot det profesjonelle markedet og vil differensiere 
oss fra andre produsenter med å fokusere mer på oppgavene som 
dronen skal gjøre. Vi har modeller som gjør at man ved å montere 
en LIDAR sensor på dronen også kan få en air-bag på sensoren. 
Samtidig jobber vi også tett med Canon for å benytte deres kamera-
teknologi på våre plattformer. Vi er et japansk merke og har en lang 
tradisjon for å å utvikle høy-teknlologi, sier Kono. 
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LUFTFARTSTILSYNET BEKLAGER 
LANG BEHANDLINGSTID
Flere droneoperatører har klaget over lang behandlingstid hos Luftfartstil-
synet. – Vi håper å være à jour i løpet av sommeren, svarer Luftfartstilsynet.

INGEN TILRETTELEGGING 
FOR LESE OG SKRIVEVANSKER 

UAS Norway har fått flere 
henvendelser fra medlemmer 
som har lese og skrivevansker. 
De er overrasket over at 
Luftfartstilsynet ikke har 
tilrettelagt eksamen for dem 
slik det gjøres på andre 
eksamensformer.

DYSLEKSI NORGE: 
 

- Kan være brudd på diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven

Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem er noe overrasket over 
Luftfartstilsynets praksis og mener dette kunne vært løst før eksamensordningen  
ble satt i gang. 

- Dette kan være brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Mangelfull eller 
ikke-eksisterende tilrettelegging kan regnes som diskriminerende, og det er forbudt 
å diskriminere etter norsk lov. Et nærliggende eksempel er tilrettelegging under 
teoriprøven for vanlig førerkort hvor det er mulig å få lest opp spørsmålene 
ved hjelp av en talesyntese.
 
Luftfartstilsynet må snarest vurdere om det er saklig å opprettholde en praksis der 
de ikke tilbyr slik tilrettelegging, for eksempel av hensyn til sikkerhet. Vi i Dysleksi 
Norge stiller oss gjerne til disposisjon for å diskutere hvordan kandidatene med 
dysleksi best mulig kan ivaretas både når det gjelder avvikling av eksamen og i 
opplæringssituasjoner, sier Solem til Dronemagasinet. 

 
Dronemagasinet tok saken opp med Luftfartstilsynet.  
Her er svaret vi fikk:

- Det stemmer at ikke finnes hjelpemidler ved gjennomføring 
av droneeksamen ennå. Det er ikke vanlig i andre deler av norsk 
luftfart, siden regelverket stiller helt andre krav til pilotene på 
bemannede luftfartøy. 

Luftfartstilsynet opplyser at de nå jobber sammen med Statens 
Vegvesen for å få på plass tilrettelegging for kandidater til 
droneeksamen som har lese- og skrivevansker. 
  
- Vi setter pris på innspill fra droneoperatører og –organisasjoner 
på hvordan disse tilrettelegger for droneflygere med lese- og 
skrivevansker, både med tanke på hvordan man fungerer i en 
operativ situasjon samt hvor  virkelighetsnær eksamenssituasjonen 
er arbeidssituasjonen. Eventuelle innspill kan sendes til  
postmottak@caa.no.

Caroline Solem, 
Generalsekretær i Dysleksi Norge, 
Foto: Beth Vilbo

- Vi har en restanse på rundt 250 
registreringer som RO1-operatør og 
rundt 50 søknader om godkjenning 
som RO2/RO3-operatør (inkludert 
revisjoner av operasjonsmanualer). 
Det synes vi er veldig beklagelig. 
Dronenæringen er i stor vekst og vi 
får inn mange søknader hele tiden. Vi 
har satt klutene til og har hentet inn 
hjelp med å registrere alle søkere. Vi 
håper å være a jour i løpet av somme-
ren, sier Bente Heggedal, fungerende 
seksjonssjef for ubemannet luftfart til 
Dronemagasinet. 

Pr 31. mai har Luftfartstilsynet 
registrert 2828 droneoperatører eller 
tilsynsobjekter som de også kalles. 
2547 av dem er i RO1,  205 i RO2 og 
76 droneoperatører i RO3. I tillegg 
kommer kan det altså være så mye 
som inntil 300 søknader/revisjoner 

som ikke er tatt med.  
Legger vi til disse tallene 
vil ´ antall registrerte 
droneoperatører i Norge 
ha passert 3000 før  
sommeren. 

Færre enn ventet tar 
droneeksamen

Siden 31 januar 2017 
har det vært pålagt for 
fartøysjefer og piloter 
å ta bestå eksamen hos 
Vegtrafikkstasjonen. Ved 
oppstarten av eksamens-
ordningen ble det estimert 
at så mange som opptil 
3.000 personer ville ta 

eksamen i løpet av vinteren, men slik 
har det ikke gått. Lang færre har tatt 
dronelappen.

- Til og med begynnelsen av mai 
har 578 personer tatt droneeksamen. 
471 har bestått, det tilsvarer 81% 
prosent, forteller Heggedal.

Tidligere har Luftfartstilsynet gitt 
Dronemagasinet følgende oversikt:

1 februar 2017
309 avlagt eksamen | 251 bestått 
(81%)

24 mars 2017
468 avlagt eksamen | 341 bestått 
(73%)

Starten av mai 2017
578 avlagt eksamen | 471 bestått 
(81%)

Flere eller færre enn ventet? 

- Det er noe færre en forventet og 
vi regner med at tallet vil ta seg opp 
kraftig i løpet av sommermånedene. 
Vi minner om at dersom man skal 
være fartøysjef eller pilot i en RO2  
eller RO3 operasjon, må man ha  
avlagt og bestått eksamen, under-
streker Heggedal. 

UAS Norway har siden ordningen 
ble innført oppfordret alle fartøy- 
sjefer og piloter - uavhengig av  
operatørklasse om å ta eksamen. 

Er det planlagt noen revisjoner av 
eksamen? 

- Tilbakemeldingene på spørsmå-
lene på droneeksamen er positive fra 
markedet og vi har derfor ikke sett 
noen grunn til å gjøre en revidering. 
Nettkurset, som er pensumet for  
eksamen, blir oppdatert fortløpende.

 Når kommer den på engelsk? 

- Droneeksamen foreligger på 
engelsk. Å oversette kurset er ikke 
en oppgave som vi kan prioritere 
akkurat nå. Våre ressurser går også til 
godkjenning, tilsyn og regelverksut-
vikling. Vi jobber derimot med å lage 
en pensumliste på norsk og engelsk, 
slik at man kan søke informasjon 
utenfor kurset og lese til eksamen på 
den måten.

Tekst/foto: Anders Martinsen

Tekst: Anders Martinsen

Tekst: Anders Martinsen



  
NORGES 
DRONEFORSIKRING! 
Som medlem i UAS Norway kan du tegne 
skreddersydde forsikringer for deg som 
droneoperatør. 

Noen av dine fordeler som UAS Norway medlem: 

• Norges laveste pris
• Ingen egenandel*
• Enkel oversikt
• Forsikringsoblat inkludert**
• Enkel administrasjon
• Fingerforsikring inkludert i medlemskapet
• Pilotbevis inkludert
• Spesialdesignet refleksvest for dronepiloter

* Gjelder tredjemanns ansvar
** Gjelder RO2/RO3, kommer i 2017

TREDJEMANNSANSVAR - Dekningsomfang

• Ansvar overfor tredjepart (person- og tingskade) i hht Luftfartsloven 
  samt senere forskrifter (I tråd med EC785/2004)

Forsikringen dekker ikke:
• Skader hvor begrensninger gitt i forskrift eller særskilt tillatelse 
  ikke er overholdt

BAKKEKASKO - Dekningsomfang

Delskader/totalskade som følge av:
• Transportulykker 
• Innbruddstyveri fra bil
• Brann
• Vannskader
• Innbruddstyveri fra bolig

Forsikringen dekker ikke
• Tyveri av utstyr som ligger synlig i bil

FULL KASKO - Dekningsomfang
 
I tillegg til dekningsomfang i hht Bakkekasko (ref. ovenfor), dekkes også delskader/to-
talskade oppstått under operasjon (eks hard landing)

Forsikringen dekker ikke:
• Skader, slitasje, korrosjon som er utviklet over tid
• Skader oppstått hvor det har vært brudd på forskrifter og påbud 
  (sikkerhetsforskrifter)

 
ANBEFALER!

Pris fra kr. 990,-
Bestilling gjøres fra UAS Norway nettside
www.uasnorway.no

OBS! Ovennevnte er ikke utfyllende - for fullstendig oversikt, ref våre vilkår relatert til de forskjellige 
dekningsomfang ovenfor. 

W. R. Berkley Insurance Nordic NUF 

Henrik Ibsensgt. 100 N – 0255 Oslo 

Org nr. 816 815 622

For mer informasjon, kontakt Mona Hansen E-mail 

mohansen@wrberkley.com

Tlf: 23 27 24 00 / 916 97 626
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UAS DENMARK

UAS Denmark samlede op på virk-
somhedernes indtryk efter deltagelsen 
ved verdens største dronemesse.

Michael Messerschmidt, Chief 
Business Development Officer - 
Sky-Watch

Hvorfor deltog Sky-Watch på 
”Denmark Pavilion” ved AUVSIs 
Xponential 2017?

Vi deltog på Xponential af fire 
grunde: 1: Få et overblik over hvad 
der sker i industrien 2: Møde vores 
leverandører 3: Møde potentielle slut-
brugere og 4: Møde vores strategiske 
B2B partnere. Den danske fællesstand 
var attraktiv at deltage på, da den 
giver en god eksponering ift. at stå 
alene på Xponential.

Hvordan var det at deltage på 
”Denmark Pavilion” og messen 
generelt?

Vi havde tre super dage med møder 
og mange besøgende. Forløbet var 
planlagt godt og der var god synergi 
mellem de deltagende virksomheder.

Vil I overveje at deltage på ”Den-
mark Pavilion” ved næste års Xpo-
nential i Denver?

Ja.

Gilles Fartek, administrerende di-
rektør og medejer - Integra Aerial 
Services (INAS)

Hvorfor deltog Integra Aerial 
Services på ”Denmark Pavilion” ved 
AUVSIs Xponential 2017?

Vi så en fordel i, at stå sammen 
med de andre danske virksomhe-
der for, at højne vores synlighed 
på messen, samt hæve det op på et 
internationalt niveau. Yderligere var 
det en god mulighed for at følge den 
teknologiske udvikling på tætteste 
hold, samt afsøge nye forretnings-
muligheder og identificere potentielle 
nye kunder og sektorer.

Hvordan var det at deltage på 
”Denmark Pavilion” og messen 

generelt?
Det er altid svært at evaluere efter-

følgende, men vi har da forhåbninger 
om, at nogle af de kontakter vi har 
indledt, kan ende ud i forretningsmu-
ligheder.

Vil I overveje at deltage på ”Den-
mark Pavilion” ved næste års Xpo-
nential i Denver?

Måske.

Vil du fremhæve noget specielt 
fra enten ”Denmark Pavilion” eller 
Xponential 2017-messen?

UAS Denmarks støtte har være 
essentiel for skabe kontakt til forskel-
lige virksomheder og institutioner, 
samt topaktører i industrien. Det har 
helt sikkert været en fordel for os, at 
være en integreret del af den danske 
stand ”Denmark Pavilion”. På den 
måde har vi fået flere muligheder for, 
at vise vores virksomhed frem.

Carina Truelsen, marketing og salg-
sansvarlig - Scandinavian Avionics 
A/S

Hvorfor deltog Scandinavian 
Avionics på ”Denmark Pavilion” ved 
AUVSIs Xponential 2017?

Vi anså Xponential som en god 
mulighed for at undersøge drone-
markedet, samt en anledning til at 
møde de største spillere i industrien. 
Scandinavian Avionics er stadigvæk 
nye på dronemarkedet og dermed 
var en plads på den danske stand 
attraktiv for os, da vi derigennem fik 
mere synlighed, en bedre stand og 
flere netværksmuligheder.

Hvordan var det at deltage på 
”Denmark Pavilion” og messen 
generelt?

Vi oplevede det som en positiv op-
levelse, at være en del af den danske 
stand. Tilstedeværelsen på ”Denmark 
pavilion” gav os også mulighed for 
at opnå mere aktivitet - end hvis vi 
havde haft vores egen selvstændige 
stand. En del af denne aktivitet og 
synlighed må dog tilskrives til Per 
Lyse Rasmussens engagement, der 

sikrede et konstant flow af nye gæster 
på standen. Derudover gav den fælles 
stand, ikke kun mulighed for at indle-
de kontakt og netværk med ”gæster”, 
men også imellem os udstillere, hvil-
ket var positivt.

Vil I overveje at deltage på ”Den-
mark Pavilion” ved næste års Xpo-
nential i Denver?

Ja.

Vil du fremhæve noget specielt 
fra enten ”Denmark Pavilion” eller 
Xponential 2017-messen?

Fællesstanden var en god måde at 
få fremvist ikke kun danske virksom-
heder, men Danmark som en drone-
nation.

Luke Layman, CEO MyDefence 
North America – MyDefence

Hvorfor deltog MyDefence på 
”Denmark Pavilion” ved AUVSIs 
Xponential 2017?

MyDefence deltog, da Xponenti-
al-messen var en god mulighed for 
vækst og netværk på det nordameri-
kanske marked.

Hvordan var det at deltage på 
”Denmark Pavilion” og messen 
generelt?

Det var overordnet en god uge, 
hvor vi var glade for at deltage på 
messen.

Vil I overveje at deltage på ”Den-
mark Pavilion” ved næste års Xpo-
nential i Denver?

Ja.

Vil du fremhæve noget specielt 
fra enten ”Denmark Pavilion” eller 
Xponential 2017-messen?

Den danske fællesstand var ikke 
kun velproduceret, men gav også fine 
muligheder for at interagere med po-
tentielle kunder. Lokationen var god 
– vi oplevede dog at et par præsen-
tationer larmede lidt, men når man 
deltager på verdens største drone- 
messe, må man tage det med et smil.

UAS Denmark og virksomhederne, Integra Aerial Services, 
Mydefence Sky-Watch og Scandinavian Avionics udstillede 
sammen på den danske stand: ”Denmark Pavilion” ved den 

netop afholdte AUVSI Xponential-messe i Dallas. 

UAS DENMARK SAMLER 
OP PÅ FIRE DANSKE 

VIRKSOMHEDERS INDTRYK 
AF XPONENTIAL
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UAS Denmark og virksomhederne, 
Integra Aerial Services, Mydefence 
Sky-Watch og Scandinavian Avionics 
udstillede sammen på den danske 
stand: ”Denmark Pavilion” ved den 
netop afholdte AUVSI Xponential 
messe i Dallas. På messen deltog også 
det danske innovationscenter i Silicon 
Valley, samt Teknologisk Institut. 
Nedenfor kan du læse, hvordan de 
oplevede at besøge messen.

Jeppe Dørup Olesen, innovations-
attaché - Innovation Center Denmark 
– Silicon Valley 

Hvilke funktion har innovations-
centret i Silicon Valley ift. droner og 
Danmark?

 
En central ambition i regeringens 

dronestrategi er at internationalisere 
Danmarks droneforskning og drone-
erhverv. Innovation Center Denmark, 

Silicon Valley bidrager i den forbin-
delse til en international kortlægning 
af potentielle samarbejdspartnere 
med særligt fokus på universitetsmil-
jøet i Californien og udvalgte andre 
universiteter i USA. 

 
Hvorfor deltog du i Xponential?
 
Vi deltog i Xponential som led i 

denne kortlægning af potentielle sam-
arbejdspartnere på forskningsområ-
det. Målet var at identificere centrale 
aktører, der beskæftiger sig med dro-
neforskning og –uddannelse i USA. 
Xponential var en oplagt mulighed 
for at tage den nationale temperatur 
på droneforskning og –erhverv i USA 
og samtidig tage de første spadestik 
til potentielle samarbejder mellem 
aktører i det amerikanske og danske 
droneforskningsmiljø. 

 
Hvordan ser du Danmarks mu-

ligheder for at skabe internationale 
forbindelser, fx inden for universi-
tetsverdenen, og dermed bevæge os 
fremad som en førernation inden for 
droner?

 
Gode! Vi oplevede en meget positiv 

tilbagemelding fra en lang række 
aktører på Xponential. Danmark 
er en kendt aktør inden for drone-
forskning, og vi oplevede, at der er 
opmærksomhed på, at der er fleksible 
muligheder for testflyvning i Dan-
mark. 

 
Hvad overraskede dig mest under 

messen?
 
Droneteknologien indeholder 

mange perspektiver for en række 
industrier i fremtiden. Men det står 
også klart at der er en række barrie-
rer for at potentialerne kan indfries; 
det gælder både hardware, software 

og reguleringen på droneområdet.
 
Hvad sætter du i gang som opfølg-

ning på messen ved det danske inno-
vationscenter i San Francisco, som 
forhåbentlig skal gavne den danske 
droneindustri?

 
På baggrund af de etablerede 

kontakter på Xponential og tidligere 
forundersøgelser foretaget i Califor-
nien, udarbejder vi en rapport, som 
giver et overblik over potentielle sam-
arbejdspartnere ved de amerikanske 
universiteter.

Jesper Villadsen – Konsulent -  
Teknologisk Institut: 

  
Hvorfor deltog du i Xponential? 
Xponential er efter min mening, 

stedet man bør være, hvis man er 
en legitim spiller i dronebranchen. 
Dronernes ledende eksperter, føre-

nde forskere og toppen af industrien 
samles til Xponential.

Er der nogle nuværende drone-
aktiviteter hos Teknologisk Institut, 
du havde i fokus, som en del af din 
deltagelse på messen? 

Teknologisk Institut har en række 
verdensførende dronerelaterede 
forskningsprojekter og udviklings-
programmer. Derfor er det naturligt 
at Teknologisk Institut er repræsen-
teret. I samarbejde med den danske 
droneindustri udvikler vi i øjeblikket 
et energisystem, der skal forlænge 
den gennemsnitlige flyvetid for dro-
ner fra ca. en time til 24.

Hvad tager du med fra messen? 
Droneindustrien er nu endelig klar 

til BVLOS, og det er på tide at vi fan-
ger teknologien i opløbet, så dronelo-
ven ikke bliver en spændetrøje for 

innovation og vækstmuligheder. Der 
er ingen tvivl om, at BVLOS-droner 
får brug for mere kraftfulde ener-
gisystemer, med en bedre kraft-til-
vægt ratio end, hvad den nuværende 
batteriteknologi kan levere i dag. Det 
er afgørende at industrien driver den 
teknologiske udvikling frem mod 
dette punkt, og at lovgivningspro-
cessen hele tiden er up-to-date med 
hvad dronerne kan i dag, og hvilke 
perspektiver, der ligger i anvendelsen 
af BVLOS-droner.

Hvilke aktiviteter igangsætter du 
som opfølgning på messen? 

Vi bruger input fra messen til bl.a. 
at prioritere vores strategiske forsk-
ningsindsatser, så Teknologisk Institut 
kan fortsætte med at styrke vækst-
skabende innovation i danske firmaer.

TEKNOLOGISK INSTITUT OG INNOVATION 
CENTER  DENMARK DELTOG OGSÅ PÅ 
AUVSIS XPONENTIAL 17'

UAS DENMARK
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På UAS Denmarks årsmøde var et centralt punkt 
den stiftende generalforsamling for en branchefor-
ening, hvor Dansk Erhverv deltog og stillede sig til 
rådighed som sekretariat for en ny brancheforening. 
Derudover var der nyt om UAS Denmark fremtidige 
aktiviteter, når netværket fortsætter alt imens, at 
brancheforeningen bliver selvstændig.

FREMTIDENS AKTIVITETER I UAS DENMARK
Fremtidens UAS Denmark fortsætter, men med 

et mere målrettet fokus på at udvikle industriens 
aktører og dermed styrke den nationale droneklyn-
ge. Industrinetværket vil løbende blive udviklet og 
beskæftige sig med netværksaktiviteter, konferencer, 
formidling og deltagelse i projekter og produktion 
af branchespecifikke artikler/nyheder. Derudover vil 
vi udbygge på de aktiviteter, der støtter innovation 
(fx tema-workshops), samt højne vores indsats mht. 
internationalisering, og oprette branchespecifikke 
tænketanke (fx indenfor offshore-området).

UAS Denmark vil derfor stadigvæk levere ny 
brancheviden, forretningsmuligheder, samt masser af 
netværksmuligheder.

FREMTIDENS 
UAS DENMARK

Uas Denmark afholdte den 29. marts sit fjerde årsmøde, 
hvor der var nyt om fremtidens aktiviteter og stiftelsen af 

en ny brancheforening
 

NY BRANCHEFORENING 
Store dele af erhvervslivet har taget dronerne til sig, og 
branchen vil vokse markant i de kommende år. For at sikre gode 
rammevilkår og fornuftig lovgivning etablerer dansk erhverv og 
UAS Danmark nu brancheforeningen DRONEDANMARK.

Dronebranchen er i markant 
vækst, og både erhvervsliv og 
borgere kommer til at bruge de 
fjernstyrede flyvere meget mere 
i de kommende år.

”Vi arbejder for at skabe 
gode vilkår for udvikling og 
anvendelse af droner i Danmark. 
Branchen bevæger sig hastigt i 
disse år, og vi vil gerne have at 
Danmark bliver et foregangsland 
for ny teknologi. Det skal ske 
samtidig med, at danskerne skal 
vænne sig til droner og borger-
nes rettigheder skal respekte-
res,” siger fagchef Jesper Højte 
Stenbæk fra Dansk Erhverv.

Den første lovgivning, der 
regulerer droneflyvningen, er 
vedtaget, men mere er på vej. 
Derfor gik industrinetværket 

UAS Denmark og Dansk Erhverv 
den 29. marts sammen for at 
danne den første brede danske 
droneforening DroneDanmark. 
Foreningen vil arbejde for, at 
lovgivningen i Danmark fremmer 
gode rammevilkår – bl.a. via en 
konstruktiv dialog med myndig-
hederne, så dronerne kan blive 
Danmarks nye væksteventyr.

Dronebranchen er med både 
et industrinetværk og en  
brancheforening markant 
styrket. De skal sammen øge 
mulighederne for, at dronerne 
kan blive Danmarks nye vækste-
ventyr ligesom vindmøllerne,” 
siger Kommerciel Chef Michael 
Larsen fra UAS Danmark.

”Den videre udvikling skal  
sikres ved en god kommunikati-

on mellem myndighederne,  
DroneDanmark og UAS Denmark, 
der sammen har ambitioner om 
at sætte Danmark på verdens-
kortet som foregangsland for ny 
teknologi. Skal det lykkes, skal 
vi sætte yderligere turbo både 
på den teknologiske udvikling 
og at udvikle fornuftige ramme-
betingelser,” siger Jesper Højte 
Stenbæk, Dansk Erhverv.

UAS DENMARK
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5. udgave, af den årlige Nordic UAS 
Event løber af stablen fra den 10. til 
den 12. oktober i Odense Congress 
Center, i år tager konferencen dog 
navneforandring til TUS Nordics, 
når den internationale eventarrangør 
TUSExpo (The Unmanned Systems 
Expo), skal stå i spidsen for den nor-
diske dronekonference.

Den nordiske region kan dermed 
se frem til, igen i år, at samle slut-
brugere og industriaktører fra hele 
verden, når TUSExpo i samarbejde 
med Odense, UAS Denmark samt de 
andre skandinaviske UAS organisati-
oner bringer et nyt format med fokus 
på nordiske styrkepositioner forbi 
Odense Congress Center i dagene 10-
12. oktober 2017.

Fokus på nordiske industrier:
TUS Nordics kommer bl.a. til at 
indeholde:

 • En demodag i HCA Airport
 • En masterclass
 • Fokus på Offshore og Energi
 • Fokus på Landbrug
 • Fokus på Arktis 
 • Fokus på Transport og Logistik 

Se mere på www.tusnordics.com 

SALG AF STANDE:

Er du interesseret i at forhåndsre-
servere eller få flere informationer 
om booking af stand, kan du tage 
kontakt til:

 • Martijn van Dijk
 • +31 (0)15-760 1618
 • sales@tusexpo.com

SALG AF KONFERENCEBILLETTER:
Salg af konferencebilletter åbner i 
juni 2017 – se mere på  
http://tusnordics.com/conference- 
registration/ 

TUS EXPO UDVIDER I EUROPA 
– NORDIC UAS EVENT FORTSÆTTER 
SOM TUS NORDICS
Efter 4 år med Nordic 
UAS Event fortsætter 
den nordiske drone- 
konference som 
TUS Nordics.

UAS DENMARK OG UAS TEST CENTER 
DENMARK SMELTER SAMMEN

Vi glæder os til, at se 
jer i UAS Denmark-regi 
fremover - med målet 

om at udvikle den dan-
ske droneindustri

Michael Larsen, Kommerciel Chef, UAS Denmark.

ÅBNING AF NYT INTERNATIONALT TESTCENTER  
I HCA AIRPORT 
Ved åbningen af det nye internationale testcenter i HCA 
Airport – samlede UAS Denmark den 5. maj 2017 test-
center- og klyngeaktiviteter under samme logo og brand-
navn. UAS Denmark bliver fremover det samlende brand-
navn; ”UAS Denmark – internationalt testcenter og klynge”.

Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen 
klippede sammen med Uddannelses- og Forsknings- 
minister Søren Pind - snoren over til åbningen af det nye 
internationale testcenter i HCA Airport, der i den nationale 
dronestrategi er fremhævet som en central aktør for at 
udvikle droneindustrien i Danmark.

UNIK ADGANG TIL STORT LUFTRUM
Droneudviklere og -producenter får helt nye muligheder for 
at prøve deres ideer og produkter af, efter at UAS Denmark 
i dag åbnede et nyt 867 kvadratkilometer stort luftrum med 
mulighed for at flyve BVLOS. Det nye luftrum vil gøre det 
muligt, at foretage BVLOS-droneflyvninger og strækker sig 
over by, land og udover det nordfynske hav.

Det dedikerede luftrum er delt op i tre felter, der giver 
mulighed for at teste flere droner af gangen. For mens én 
test kan foregå over den sydlige del af Kattegat, kan en  
anden test ske i luftrummet tættere på HCA Airport,  
samtidig med at rute- og charterflyvninger kan fortsætte 
som hidtil, hvis droneluftrummet ikke er aktivt og  
anvendes.

UAS DENMARK BLIVER KOMBINERET TESTCENTER  
OG KLYNGE FOR DEN DANSKE DRONEINDUSTRI 
Simultant med åbningen af det nye luftrum lægges alle  
droneaktiviteter i HCA Airport ind under UAS Denmark- 
navnet. UAS Denmark vil dermed fremadrettet stå bag 
både testcenter og industrinetværkets aktiviteter.

Hidtil har UAS Denmark været drevet af HCA Airport og 
Odense Kommune, men fra i dag bliver Syddansk  
Universitet også en del af UAS Denmark, da de skal bidrage 
med den fremtidige godkendelsesenhed til droneflyv-
ningerne i testcentret.

NYT LOGO OG DESIGN TIL UAS DENMARKS HJEMMESIDE
Per den 5. maj får UAS Denmark også ny visuel identitet, 
hvorfor man ved et besøg på www.uasdenmark.dk kan se at 
hjemmesiden har fået nye farver, nye menuer og et nyt logo.

UAS DENMARK



BEDRIFTSPROFILEN: AGRODRONE 

UNDERSØKER 
PLANTERS HELSE 

MED DRONE

Erik Løvmo mener plantehelsekartet hans 
kan spare bønder for mye penger. Men 

hvordan fungerer det egentlig?

Du kan spare gjødsel og 
utnytte avlingspotensialet 
på åkeren bedre med et 

slikt kart. Og hvis du tar GPS-ba-
serte jordprøver, så kan du basere 
de prøvene på kartene vi lager og 
sammenligne hvor du har god og 
dårlig avling – og finne suksess-

faktoren, forklarer Erik Løvmo, 
daglig leder i Sandefjord-bedriften 
Agrodrone A/S. 

Han befinner seg i Grimstad, på 
en workshop som er satt i sving 
for å gi bønder og andre relevante 
aktører et innblikk i hvordan 
droneteknologi kan være nyttig i 

landbruket. 
Løvmo driver selv en gård, ved 

siden av full jobb som elektroin-
geniør.  

- Mitt anliggende var å få til noe 
som kunne kartlegge hva som skjer i 
åkeren. Man får ingen god oversikt 
ved å bare gå og se selv, sier han. 

Tekst: Jan Frantzen Foto:Anders Martinsen
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Med et konsept som er utviklet 
av sveitsiske SenseFly, begynte han 
derfor å lage såkalte plantehelsekart, 
som er en disposisjon over hvilke 
planter i åkeren som har god og 
dårlig helse. Dette gjøres ved å måle 
nivået av lysrefleksjon fra plantene, 
ved hjelp av en drone.

Klorofyllmåling
På workshopen i Grimstad, som er et 
samarbeid mellom Teknova, Norsk 
landbruksrådgivning og Nibio, skal 
Løvmo demonstrere hvordan produk-
tet hans fungerer – på en åker i bygda 
Reddal, noen kilometer fra Grimstad 
sentrum. 

Det blåser i Aust-Agder denne 
dagen, og det byr på utfordringer 
for Løvmo. Men han klarer å få 
eBee-dronen sin til værs på andre 
forsøk, og kan demonstrere for de 
fremmøtte hvordan prosessen funger-
er. Til Dronemagasinet forklarer han 
det slik: 

- Jeg flyr over åkeren med en drone 
og gjør en optisk klorofyllmåling. 
Etterpå tar jeg med bildene hjem, det 
blir kanskje 1200 bilder i et område 
på 350 dekar, og så kjører jeg dem 
gjennom et etterbehandlingsprogram. 
Alle pikslene får geo-referanse, slik at 
hele jordet blir kartlagt i forhold til 
hvor det ligger i verden.  

Så produserer vi et kart, som kalles 
plantehelsekart. Der vil røde felter 
markere dårlig med klorofyll, mens 
grønne felter betyr at det er bra. Så 
blir vi enige om hvor mye gjødsel 
bonden vil spre på de forskjellige 
punktene. Deretter lager jeg et tilde-
lingskart som han mottar på mail og 
tar over på en minnepenn som han 
kan stikke inn i konsollen i traktor-
en. Når han da kjører inn på jordet, 
kommer verdiene opp på de om-
rådene han befinner seg i, og forteller 
hvor mye sprederen skal spre ut. Det 
skjer automatisk, forklarer han. 

- Kan bonden gjøre denne operas-
jonen selv?

- Ja, man kan jo kjøpe en drone 
selv, men så lenge du skal bruke den 
i næring må det være registrert hos 
Luftfartstilsynet, så det er en liten 
terskel. Og utstyret er ganske dyrt, 
sier han.  
     
Konkurrent
Erik Løvmo sier alle som har grønne 
vekster er i målgruppen for produktet 
hans. 

- Hjemme i Sandefjord har jeg 
begynt med kornbønder. Da er det 
snakk om store arealer. De bruker 
mye penger på gjødsel, så det å få 
sånne variable gjødselkart som gjør 
at man kan gjødsle der det trengs, og 
la være der det ikke trengs, kan være 
en stor fordel. 

Foreløpig har han holdt på med 
dette i en måned, og vært på tre 
oppdrag. Han tror det ville komme 
adskillig flere, etter hvert som flere 
får øynene opp for teknologien. 

- Min største konkurrent er 780 
kilometer opp i lufta, sier han, og 
referer til CropSat, et gratis verktøy 
som viser variasjonen av biomasse i 
en åker, beregnet fra satellittbilder. 

- CropSat gjør det samme seg som 
jeg gjør, men jeg kan bruke kartene 
mye mer detaljert. Over hele verden 
er det nå en dreining mot dette med 
presisjonslandbruk, og det tas enda et 
hakk videre med denne type sensor-
data. 

Inspeksjon 
Neste skritt for Løvmo er å få 

R03-godkjennelse.  

Is delictem vellaborit, qui conse nis anda sum asperaest arcienis asperum dolesti volupta 
vitaecae si doleceptas sam aborehe ndebiti beati acepedis unt.

- I utlandet kan man fly over 
store landbruksarealer, mens Norge 
er bygd opp av masse småjorder 
innimellom husklynger og boligfelt. 
For å være effektiv nok må jeg ha en 
operasjonsmanual og godkjenning 

som tilsier at jeg kan fly over hus, sier 
han. Og forteller at han også har som 
mål å gjøre andre operasjoner med 
droner. 

- Jeg er interessert i industriell 
inspeksjon. Norge har for eksempel 

3000 demninger, og 82 av dem er 
i konsekvensklasse fire, som betyr 
at det er lovpålagt at man må ha et 
system for at den er trygg. 

Daminspeksjoner med drone kan 
være en mulighet.

BEDRIFTSPROFILEN: AGRODRONE 
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En av tilhørerne som har tatt 
turen til workshopen i Grimstad, 
er Jan Terje Håkedal fra Arendal. 
Han driver et gårdsbruk på 300 
mål, med korn- og frøproduksjon. 

- Droneteknologi og generelt mer 
avansert teknologi innen land-
bruket er noe jeg i fremtiden vil 
prøve å investere i, både for å få 
bedre økonomi og kunne redusere 
gjødsel og sprøytemidler. Det er et 

miljøaspekt ved det, som jeg synes 
er viktig, sier han.

Håkedal er imidlertid foreløpig 
avventende.    

- Det er én ting å bruke dron-
er til å analysere grønn vekst og 
nitrogenbehov der og da, men det 
er avgjørende å kunne vite hvordan 
man kan behandle dataen, lagre 
den, og bruke den over en lengre 
periode for å se resultatene av det 

man har gjort. Gårdbrukeren må 
ha kontroll på en database slik at 
han kan se over tid hvilke mengder 
som er sådd og hvilke mengder 
som er analysert og funnet å være 
svake. Det føler jeg at man ikke 
har god nok erfaringsdata på 
foreløpig.

KONKURRANSE:

Gjør du det er du med i trekningen og kan vinne 1 
av 3 laser-battle droner fra Propel. 

For mer informasjon om de råkule mini-dronene 
som kan fly over 56 km/t besøker du 
https://www.propelsw.com

PS! Dronene har siden lanseringen i januar vært 
utsolgt i en lengre periode. Dronemagasinet har 
sikret seg 3 tre eksklusive eksemplarer som vi 
deler ut til lesere av Dronemagasinet. Vi trekker 
tre heldige vinnere 15 juli. 

Vilkår: Vi sender dronen pr post i Norge.  
Aldersgrense for å delta er 18 år. 

VINN 
Star Wars drone

Nylig lanserte Propel sine Star Wars laser-battle drones og du kan vinne en av dem!
Alt du trenger å gjøre er å gå inn på vår Facebook side, finn innlegget med Dronemagasinet  
- Lik innlegget og fortell oss hvilke saker du har lyst til å lese mer om i Dronemagasinet. 

BEDRIFTSPROFILEN: AGRODRONE 
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Lang prosess 
- Har disse innspillene noen verdi når et endelig regelverk 
skal utarbeides?

- Jeg vil tro at for et høringsutkast som dette så er det 
nok andre land som vil bli hørt i større grad enn oss, land 
med større organisasjoner og bedrifter. Men vi ønsker å 
vise at vi følger med, og vi vil bygge et rykte som en orga-
nisasjon og et land som er konstruktive. Det er en langsiktig 
prosess, sier Houge. 

- Hva er det viktigste dere kommer til å gripe fatt i?

- Det er viktig at terskelen for å drive med droner ikke 
blir for høy for næringsdrivende. Generelt er det viktig 
med et regelverk som oppfattes som hensiktsmessig, ellers 
risikerer man at det ikke følges. Det er også avgjørende at 
bruk av droner gjøres på en måte som ikke gjør beman-
net luftfart mindre sikkert, eller medfører større risiko for 
personer på bakken enn eksisterende luftfart.

- I hvor stor grad vil det ende-
lige regelverket få betydning for 
Norge?

- Generelt sett er det meste 
av regler innen luftfart interna-
sjonalt samordnet, og gjen-
nom EØS-avtalen blir regler fra 
EASA inkorporert i den norske 
luftfartsloven. Det kan være 
hensyn vi mener bør tas til 
norske forhold som ikke er like 

relevante for andre land, som for eksempel Nederland, som 
har mye tettere befolkning. Den lave befolkningstett-
heten er et av våre fortrinn når det gjelder utvikling av 
operasjoner med droner. Derfor er det viktig at vi peker 
på dette, sier Houge.  

Logiske brister 
Morten Raustein er også en del av den nyopprettede res-
sursgruppa. Han har bakgrunn fra Luftfartstilsynet og har 
dessuten jobbet med droner i Forsvaret. Han har ikke store 
forventninger før han går løs på høringsutkastet. 

- Førsteutkast av nye regelverk er ofte mangelfulle. 
Jurister skal ha siste ord, og de har sjelden full oversikt over 
de faglige sammenhengene. Det er ikke alltid at de som 
kommer med faglige innspill blir oppfattet og forstått, og 
dermed mister man en del av det som gjør et regelverk bra, 
sier Raustein, og oppfordrer de som berøres av regelverket 
til å sette seg inn i forslaget. Samtidig mener han at meste-
parten av førsteutkastet uansett kommer til å bestå. 

- Det er sjelden det blir forkastet. Brorparten blir som det 
er, de store linjene er bestemt, det er bare logiske brister 
som blir plukket opp. 

Raustein sier at det bare fins en hånd-
full dokumenterte hendelser mellom 
droner og bemannede luftfartøy. Han 
mener likevel at reglementet ofte ikke 
blir fulgt.  

- I dag er det ikke samsvar mellom 
tilgang til droner og ressurser for å 
følge opp regelverket. Folk bryter reglene over en lav sko, 
de sender droner opp over folk og 17.mai-tog og hva som 
helst, og det får ingen konsekvenser. Og media formidler 
dette videre uten å ta hensyn til hvilke signaler det sender. 
De store aktørene har skjerpet seg, men mange av de min-
dre legger ut videoer som er i strid med lover og regler. Det 
trengs bare et oppslag i en lokalavis for å rive ned det som 
er opparbeidet av holdninger og retningslinjer. Så media 
har en stor jobb å gjøre oppi dette, slik jeg ser det.

Gjennom offentlig postjournal har 
Dronemagasinet fått innsyn i en mail-
utveksling mellom Tom Egil  
Herredsvela i Luftfartstilsynet og 
Samferdselsdepartementet, i forbindelse 
med et nordisk møte hvor tema blant 
annet var høringsutkastet fra EASA. 

Her skriver Herredsvela blant 
annet at  «(…) Møtedeltakerne var 
enige om at det foreslåtte regel- 
verket virker komplisert og vanskelig 
å orientere seg i. Spesielt gjelder dette 
for «åpen kategori» hvor mange av 
brukerne ikke vil være profesjonelle. 

Flere mente at vi som myndigheter 
ville derfor ville få problemer med 
å håndheve reglene. Det var også 
enighet om at de foreslåtte reglene vil 
pålegge luftfartsmyndighetene en stor 
arbeidsbyrde, både mht. registering 
av operatører, opplæring, tilsyn med 
operatører og håndhevelse.»

Herredsvela var ikke tilgjengelig 
for å svare på Dronemagasinets  
henvendelse, men juridisk direktør 
Nina Vindvik i Luftfartstilsynet sier 
via e-post at de har satt ned en tverr-
faglig gruppe som i ukene fremover 

vil gå gjennom innholdet i høringsut-
kastet i detalj.

- Vi vil gå grundig igjennom hø-
ringsutkastet for å kunne gi kom-
mentarer fra norske myndigheter. I 
den forbindelse vil vi også innhente 
innspill fra andre aktører slik at vi 
har best mulig grunnlag for å kom-
mentere på høringsutkastet. Etter 
at høringsperioden er ute vil dette 
regelverksforslaget følge den vanlige 
prosedyren innenfor EASA-systemet.

- KOMPLISERT OG VANSKELIG Å ORIENTERE SEG I

EASA skal etter planen levere sitt endelige forslag til 
den europeiske kommisjonen mot slutten av 2017. Hørings-
runden avsluttes 12. august. 

UAS Norway har nylig etablert en flyfaglig ressursgruppe 
som skal være rådgivende for styret blant annet når det 
gjelder høringsutkast og regelendringer. Leder for gruppa 
er Torbjørn Houge, systemingeniør i Maritime Robotics og 
nestleder i styret i UAS Norway

- Utkastet fra EASA er stort og omfattende. Det første 

vi skal gjøre er å møtes og lese oss opp på dette, og etter 
hvert lage et innspill som styret kan behandle som hø-
ringsuttalelse. Deretter vil vi invitere medlemmer til å gi sin 
mening og komme med innspill, sier Houge. 

- Det er et veldig omfattende dokument, kan man for-
vente at folk skal sette seg inn i dette?

- Det vil nok være mulig å finne kilder med beskrivelser 
som er mer håndterbare og mer tilgjengelig for en hjemme-
bruker. Der har også vi i UAS Norway en jobb å gjøre med å 
gjøre innholdet tilgjengelig og tolke det så godt vi kan. 

Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået, EASA, kom i mai med sitt forslag til 
fremtidig regelverk for bruk av droner. Det angår også norske operatører, og 

UAS Norway oppfordrer relevante aktører til å komme med innspill. 

NYE DRONEREGLER 
NÆRMER SEG
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TEMA: FLYFAGLIG RESSURSGRUPPE 

Tekst: Jan Frantzen
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匀椀搀攀渀 搀攀 昀꼀爀猀琀攀 猀攀氀瘀戀礀最最攀爀ⴀ
搀爀漀渀攀渀攀 栀愀爀 䔀氀攀昀甀渀 昀漀爀栀愀渀搀氀攀琀       

 椀 一漀爀最攀⸀ 嘀椀 栀愀爀 栀攀氀攀 瘀攀椀攀渀 猀愀洀愀爀戀攀椀搀攀琀
 琀攀琀琀 昀漀爀  琀椀氀戀礀 搀攀琀 戀攀猀琀攀 漀最 渀礀攀猀琀攀 愀瘀 搀爀漀渀攀ⴀ

琀攀欀渀漀氀漀最椀 琀椀氀 戀搀攀 昀漀爀戀爀甀欀攀爀攀 漀最 瀀爀漀昀攀猀樀漀渀攀氀氀攀⸀

戀氀攀 最爀甀渀渀氀愀最琀 椀 ㈀　　㘀 愀瘀 䘀爀愀渀欀 圀愀渀最Ⰰ 漀最 栀愀爀 栀攀氀攀
琀椀搀攀渀 琀椀搀攀渀 瘀爀琀 洀愀爀欀攀搀猀氀攀搀攀渀搀攀 椀 甀琀瘀椀欀氀椀渀最攀渀 愀瘀 昀漀爀戀爀甀欀攀爀ⴀ

搀爀漀渀攀爀Ⰰ 漀最 渀爀洀攀猀琀 猀礀渀漀渀礀洀琀 洀攀搀 漀爀搀攀琀 ᰠ搀爀漀渀攀ᴠ⸀ 䔀琀琀攀爀 昀氀攀爀攀
 瘀攀氀氀礀欀欀攀搀攀 瀀爀漀搀甀欀琀猀攀爀椀攀爀Ⰰ 栀瘀漀爀        倀栀愀渀琀漀洀 栀愀爀 瘀爀琀 搀攀渀 猀琀꼀爀猀琀攀Ⰰ

 栀愀爀        洀攀搀 猀椀渀 欀愀洀攀爀愀琀攀欀渀漀氀漀最椀Ⰰ 瘀椀搀攀漀猀琀愀戀椀氀椀猀攀爀椀渀最 漀最 琀爀搀氀꼀猀
 漀瘀攀爀昀꼀爀椀渀最 漀最猀 氀愀渀猀攀爀琀 攀渀 爀攀欀欀攀 瀀爀漀搀甀欀琀攀爀 昀漀爀 瘀椀搀攀漀瀀爀漀搀甀欀猀樀漀渀⸀

 䐀攀爀椀戀氀愀渀琀 瀀漀瀀甀氀爀攀        伀猀洀漀 漀最        刀漀渀椀渀⸀
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