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Muligheter og begrensninger
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Begreper

- UAV: Unmanned Aerial Vehicles (Ubemannede luftfartøy)
- RPV: Remoted Piloted Vehicles (Fjernstyrte fartøy)
- UAS: Unmanned Aerial System (Ubemannede luftsystemer). Mer 

beskrivende for de ubemannede og kompliserte systemene man 
operer i dag. De inneholder gjerne sofistikerte sensorer, 
kommunikasjonsutstyr og evt våpen. 

- RPAS: Remoted Piloted Aerial Systems. Blir styrt og kontrollert fra 
bakken/luften.

- Droner blir mer og mer brukt i daglig tale, men vanligvis forstås 
droner med i beste fall preprogrammerte ” dumme” luftfartøy, gjerne 
brukt som mål for andre fly eller antiluftskyts av forskjellig typer.



Typer 

• Militære og sivile





Global Hawk
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RQ-4B:
Wingspan: 39.8m, (Som B-737) Length: 14.5m. Wt: 14 tons. Range (max) 12000 nm
-------------------------------------------------------------
F-16:
Wingspan: 10.0 m, Length: 15.03 m , Wt: ca 12 tons (MAUW)
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ScanEagle
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4.5 f , 1.37 m

10.2 f
3.11 m

7.0 in , .17 m

• 80% solution / 10% cost
• Heavy Fuel Option, JP-5, JP-8 or Jet-A
•Mode 3C Transponder
• Automated Launch / Retrieval

QUICK SPECS

GTOW 44.0 lbs

Fuel + Payload 12.4 lbs

Max level speed 80 kts

Cruise speed 48 kts

Ceiling 19,500 ft

Endurance 20+ hours

Total Operational Hours 1 400,000

Shipboard Operations 2,700



Integrator
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2.2 m
7.2f 

4.8 m
16.0f

• System interoperability with ScanEagle

• Drastic payload envelope increase over 
ScanEagle

• iPhone   like integration platform
TM

QUICK SPECS

Cruise Speed 55 knots

Dash Speed 80+ knots

Service Ceiling >15,000 ft/4572M

Empty Weight 75 lbs / 34.0kg

Max Takeoff Weight 135 lbs / 61.2 kg

Payload 25 lbs/11kg & 250W / 15hrs 
37.5 lbs/17kg max. payload
350W max. payload power  



Regelverk
• Over 2,5 KG (RO-2 og RO-3):

Krever sertifikat og operatørlisens

Unmanned Aircraft



•RO1
• Vekt opp til 2.5 kg
• Maks hastighet 60 knop.
• Maks høyde 120 m, utelukkende innenfor VLOS i dagslysperioden og 

innenfor fastsatte sikkerhetsavstander.
• LT anbefaler piloter å ta LT’s e-eksamen.

•RO2
• Vekt fra 2.5 kg til 25 kg
• Maks hastighet 80 knop.
• Maks høyde 120 m, operere VLOS eller EVLOS og innen 

definerte sikkerhetsavstander.
• Piloter må ha bestått LT’s e-eksamen.

•RO3
• Vekt over 25 kg
• Maks hastighet over 80 knop.
• Høyere enn 120 m, operere i nærheten av folkemengder etter spesiell 

tillatelse fra LT.
• Piloter må ha bestått LT’s e-eksamen.

• Vekt opp til 150 kg = nasjonalt ansvar. Over 150 kg = EASA



REGLER FOR FLYGING MED DRONER opptil 2,5 kg
CIVIL AVIATION AUTHORITY – NORWAY
Luftfartstilsynet

RO-1

120 M maks høyde
§ Minst 150 m avstand til folkemengder med mer enn 100 personer
§ Minst 50 m avstand til andres biler eller bygninger eller enkeltpersoner
§ IKKE FLY NÅR DU ER  PÅVIRKET AV ALKOHOL 



§ Ikke nærmere LUFTHAVN ENN 5 KM 
Total vekt kan være opp til 2,5 kg
Maksimal hastighet er 30m/s (60 
knop)
Du kan kun fly i dagslys!
Du kan fly så lenge du kan se dronen 
(VLOS)!
Dronen skal være merket med navn og
telefonnummer!
Dronen skal være luftdyktig!
Ikke fly nært ulykkessteder!
Du skal vike for andre luftfartøy!
Ikke fly “First Person View” (FPV) uten 
utkikk!
Du må ha ansvarsforsikring!
Følger du ikke reglene kan du få bot.



Utvikling i Norge og EU
• Luftroms utfordringer:
• Kontroll, Kommunikasjon, «Sense and Avoid»
• Single European Sky «SES». EASA regelverk.
• Blandet trafikk og organisering

• UAS Norway: Medlemsmasse i 2010: 18 i 2018: 1100!
• «Center of excellence»
• Andøya, Bardufoss eller Røros?

• Mye satses over hele Europa på forskning av kunstig intelligens, sikre 
styringssystemer og automatikk.
• I Norge spesielt NTNU og NORUT/UiT



Norske og lokale utfordringer

• Autonome systemer el styres kontinuerlig?
• Kommunikasjon, bakkestasjoner?
• Nødsituasjoner
• «Sense and Avoid»
• Værfaktorer:
• Varsler
• Vind
• Ising, snøbyger





Sivile anvendelser

• ”Askefast” April 2010
• SAR
• Kraftlinjeinspeksjon
• Skogbrann, bonitet?
• Fiskerioppsyn
• Forurensning til havs, miljøoppsyn
• 22 juli?
• Tilbringertjenester
• Konsepter på tvers av Departementale Linjer…..?
• ”High North” satsingen?



Helsevesenets vyer (2016)?
• Det norske helsevesenet står foran en teknologirevolusjon på alle 

nivåer. Ikke minst vil den enorme mengden informasjon de 
allerede har og fortsetter å akkumulere utløse fantastiske 
muligheter som vil komme individet og felleskapet til gode.
• De seks milliarder kombinasjoner vi alle bærer på i arvestoffet 

vårt kan bli en svært viktig kilde til bedre individuell medisinsk 
behandling.
• Det sa Erik Fosse, professor i medisin ved Universitetet i Oslo og 

leder for Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet, på TUs e-
helsekonferanse 2016.
Men teknologi kommer i så mange former. Droner spenner fra 
leketøy til produktive leveringsplattformer. Det vil forskerne ved 
Rikshospitalet se om de kan utnytte for å redusere ulempene 
med Oslo-sykehusenes geografiske plassering.

• (TU i April 2016)



Integrator
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2.2 m
7.2f 

4.8 m
16.0f

• System interoperability with ScanEagle

• Drastic payload envelope increase over 
ScanEagle

• iPhone   like integration platform
TM

QUICK SPECS

Cruise Speed 55 knots

Dash Speed 80+ knots

Service Ceiling >15,000 ft/4572M

Empty Weight 75 lbs / 34.0kg

Max Takeoff Weight 135 lbs / 61.2 kg

Payload 25 lbs/11kg & 250W / 15hrs 
37.5 lbs/17kg max. payload
350W max. payload power  



105 km, ca 1t 15 min



Eksempel Røros- Trondheim
• 105 km i luftlinje, flytid ca 1:15 uten vindfaktor.
• Mye vær….Spesielle værvarsler for UAS er under utarbeiding (FFI)
• Smal korridor kan være mulig ca 5400 fot (1800 mtr) høyde.
• Bakkemannskaper og utstyr i hver ende.
• Pre-programmert flygning?
• Kommunikasjonsrelee?
• Faste installasjoner eller mobile løsninger?
• Nødprosedyrer
• Operasjonstillatelser (helst folk med flyger bakgrunn, det blir enklest)
• SINTEF/Innovation Norge?



Noen allmenne tekniske utfordringer
• Luftromskontroll, kommunikasjon.

• UAV responsivness
• Korridorer, høydeskikt
• Batterikapasitet for de fleste sivile typer.

• Automatikk (kunstig intelligens).
• Navigering, avgang og landing (vertikalt)
• Dør til dør levering (kort og lang distanse)

• Bruk i byer, over trafikken?
• Vertikale og horisontale begrensninger.
• Psykologi……..
• Transport prøver, plasma etc?
• Ambulansetjeneste?

• SIKKERHETEN!
• Automatisk «Sense and Avoid»
• Grensesettinger innenfor bestemte korridorer.
• Automatisk «selfdestruct»?
• Nødskjerm?



Fremtiden?
• Mellomting av UAV og satellitter?

• Høyder 30-50 km, Flytid flere måneder. Drivstoff; hydrogen el solar.

• Svermer

• Ubemannede transatlantiske skip. Hover prinsipp med hastigheter 

på ca 100-140 km/t. Egne korridorer og terminaler?

• Ubemannede flybiler/busser?

• Heathrow- London på 12 minutter….? Testing begynner i år.

• Ubemanned lastefly som bruker samme flyplasser som normal 

lufttrafikk. Denne varianten kommer snart……

• Og igjen: «Flight Safety» og psykologiske barrierer!



UAV for Last og Passasjerer
Israelske «Cormorant»: Flybil, kan transporterer 500kg last med en 
hastighet på 185 km/t. Har vært under utvikling i 10 år.Første
testflyging i fjellområder i nov. 2017. Leveres i 2020 til ca. $14 
million/stk.
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Volocopter



Takk for oppmerksomheten!

?


