
DRÖNARTJÄNSTER
Värmländskt hjärta för kunden- Vi ordnar det Ni behöver



Bakgrund 

• Drönare är en obemannad luftfarkost som styrs
från marken av en operatör. 

• Dess ursprung kommer från militären och har på
senare tiden börjat spridas till den kommersiella och
privata områden. Användningsområden är
exempelvis inspektioner av fastigheter och
fotografering/ filmning



• Inspektioner av 
anläggningar/fastigheter

• Besiktningar

• Filmning och fotografering

• Ortofoto

• 3D Modellering



Inspektioner

Inspektion med drönare gör det möjligt att på säkert
arbetsmiljömässigt samt kostnadseffektivt sätt
inspektera svåråtkomliga delar av fastigheter och
eller objekt. 

Arbetet är snabbt igång och med otrolig
noggrannhet med foto och film, och live-bilder i
skärmen nere på marken hos operatören.



Besiktningar 

På säkert avstånd utan avspärrningar eller
avstängningar av väg eller spår kan man utföra
besiktningar av broar, kajer, tunnlar. Man slipper dyra
lift kostnader.

Trafiken går obehindrat förbi och ingen personal 
riskerar vara i trafiken.



Filmning & 
Fotografering

• Drönaren har otrolig egenskaper för att kunna
presentera exempelvis ett vägbygge från luften.

• Att flyga över arbetsområdet kontinuerligt och
redigera detta i film för att presentera till exempelvis
öppna hus eller liknande.

• Men också se framdriften och stämma av mot 
tidplanen. 

• Varför inte ta ett fotografi på gården, huset eller
annat för att exempelvis ha med som visning till 
försäljning eller göra en tavla av.



Ortofoto

• Med hjälp av drönare gör man flygningar och
fotograferar med överlapp mellan tagna bilder. Men 
tar den datan och skapar stora foton som heter
ortofoto. 

• I tidigt skede med arbete av vägplan kan det vara
intressant att scanna av terrängen där vägsträckan
planeras.

• Eller för en arbetsplats för att få en uppdaterad
bild av framdriften.

• En skogsägare skulle kunna utvärdera en utförd
gallring eller få en överblick på sitt bestånd.



3D Modellering

• Med hjälp av drönarens kamera så kan man skapa
3D modeller av ytor eller objekt.

• Man flyger över planerat objekt eller område och
drönaren tar bilder med inställd frekvens. Därefter
skapar man i datorn fram modeller som man kan
använda sig av för olika ändamål.



Brett användningsområden.  

Kostnad samt tideffektiv

Reslutatet och utdata är toppklass

Statusuppdatering snabbt och
effektivt
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