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Hovedmål 
•  nåværende oppgaver eller arbeidsflyt: 

– lavere kostnader 
– bedre sikkerhet 

•  nye måter å oppnå mål eller gjøre ting på: 
– å være nytenkende 
– nye arbeidsmetoder 
– redusert risiko 

•  dronebruk 
– hovedsakelig dronetjenester 
– i spesielle tilfeller som operatør 
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Dronetjenester 
• Dronetjenester 

– utføring av observasjoner og målinger 
– rapportering av resultater 
– eventuelt påfølgende etterproduksjon (feks analyse) 
– bistå personell og ledelse med å identifisere tiltak eller 

handlinger som skal iverksettes 
– observere eller måle objekter eller områder som er relativt 

vanskelige eller kostbare å nå på andre måter (dvs annet enn 
med droner) eller som er tidskritisk å nå 

– leveranse av bransjestandard dokumentasjon, presentasjon 
av resultater og evt påfølgende etterproduksjon 
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Bro-eksempel 
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Spesifikke planlagte individuelle oppdrag  
•  oppdrag ledet av Bane NOR med bistand fra leverandør 

av dronetjenester:  

– inspeksjon (feks bro, kontaktledning, installasjon, skjæring, 
osv)  

– i henhold til kontrakter (feks ferdigstillelse eller inspeksjon av 
tunnel, ol)  

– kontroll (feks under byggearbeid, graving, osv)  

– oppmåling eller kartlegging (feks for å supplere eksisterende 
basis for grunnleggende data / design i forbindelse med ny 
rute, parkeringsplass, osv)  
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Bro-eksempel – høy oppløsning lidar 
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Bro-eksempel – lav oppløsning lidar 
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Spesifikke ikke-planlagte individuelle oppdrag 
•  oppdrag ledet av Bane NOR med bistand fra leverandør 

av dronetjenester:  

– miljø- eller værrelatert hendelse (feks snøskred, flom, 
jordskred, osv)  

– ulykke (feks ved planovergang, avsporing, osv)  

– nødsituasjon (feks brann, kriminalitet, osv)  

– juridisk (feks tvist, søksmål, osv)  
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Eksempler på leveranser 
•  optisk bilde eller film (dvs elektrooptisk)  

•  lasermåling (dvs spesifikke målinger, lidar eller punktsky)  

•  infrarød avbildning (dvs på grunn av lite lys eller termisk 
induksjon)  

•  basiskart, terrengmodell, ortofoto (dvs. behandling av 
innsamlede data)  

•  lydopptak (dvs med mikrofon) 

•  rapport eller analyse som består av punktene ovenfor 
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Bro-eksempel 
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Bro-eksempel 
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Oppsummering 
•  forbedre eksisterende oppgaver samt å være mer 

effektiv for å oppnå målsetninger 

•  bestiller av dronetjenester etter behov 

•  bruk ved både planlagte og ikke-planlagte oppdrag 

•  mange ulike leveranser  

•  fokus på å være nytenkende 
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