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Operasjoner fra felt til 
kontrollrom

Alexander Hatlestad – Nordic Unmanned
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Agenda

❑Kort om oss og plattformene vi fokuserer på i dag

❑«Walkaround» på en deployering

❑Hva har vi lært i 2021?

❑Hvilke utfordringer har vi med dagens oppsett?

❑Endring

❑Hvilke alternativer ser vi?

❑Dette tror vi på
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Flåte

European reseller of the world-wide leading UAV in 
the Defense & Security sector

Lockheed Martin Indago

Our own Norwegian-made, weather robust drone 

The Staaker BG-200

Other drones consists of Matrice 300, DJI 
Inspire/Phantom/Mavic/Falcon 8+/LM Stalker XE and 

more.

Other drones

The CAMCOPTER® S-100 is a world leading, proven 
capability for military and civilian applications

CAMCOPTER® S-100

Fixed wing for long range maritime surveillance

Textron Aerosonde

The Staaker Railway Drone, a version of our Staaker BG-
300, specifically made for the railway industry to enhance 

maintenance and inspection tasks

The Staaker Railway Drone
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2021 Operasjoner – Long 
Endurance RPAS
Hva har vi lært?

Miljøovervåkning med droner har vist seg å 
være svært effektivt – Opp i mot 80% av 
fartøyene i vårt interesseområde har blitt 
kontrollert.

Sluttbruker får et datagrunnlag de ikke har 
hatt kapasitet eller ressurser til å innhente 
tidligere

En drone dekker et vidt spekter av tjenester 
innenfor maritim overvåkning, ofte i ett og 
samme oppdrag; miljøovervåkning, SAR, 
fiskerioppsyn, toll etc.

Operasjonene kan effektiviseres…
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Standard feltbemanning 
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Piloter

Tekniker

Payload
operatør

Deployering - Rotasjon hver 2/4 uke  

ca 20 flyreiser pr. måned

ca 150 hotelldøgn pr. måned

ca 160 timer reisetid

1000 km flytur = 300 kg CO2 

300 kg x 20 = 6 tonn CO2
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Pandemi
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- Klar for 3-6 måneder ved middelhavet, 

men så stengte Europa ned…

- 4.7 MNOK i ekstra kostnad for Nordic 

Unmanned i forbindelse med karantene, 

testing etc. 
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Reiseaktivitet – passer det for alle?
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Alternativer
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Fortsette som før – det 
fungerer…

Lengre rotasjoner for å 
redusere antall reiser?

Levere «long endurance RPAS» 
tjenester med systemer med 

mindre behov for 
feltbemanning?

Rekruttere lokale piloter? Helautonome operasjoner uten 
behov for piloter og 
payloadoperatører…

Sentralisere operasjoner 
gjennom kontrollrom
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Hvilke sammenlignbare industrier 
har gjort dette før oss?

❑ Militære drone operasjoner

❑ Olje og gass

❑ ROV

❑ Wireline

❑ Boring

Hva skiller oss fra disse?
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Segregering Integrering

I dag Fremtid

Tilrettelegging

Trinnvis progresjon mot integrasjon
Regulering: luftdyktighet og risikoreduserende tiltak, operatørsertifisering (LUC)
Personell: Medisinsk sertifikat, bemannet luftfartstrening (IFR)
Prosesser: Koordinering med ATC, UTM
Teknologi: Transpondere, DAA/TCAS, kommunikasjon, UTM, redundans

Behovet for økt grad av integrasjon vokser raskt på grunn av type oppdrag, volum, og 
modne kunder

Status for integrering av ubemannet luftfart i sivilt luftrom



15 Nær fremtid 
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Piloter

Tekniker

Payload
operatør

Felt Kontrollrom
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Resultat 1 deployering, 1 måned

Kontrollromsbasert
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Feltbasert

Deployering - Rotasjon hver 2/4 uke  

ca 20 flyreiser pr. måned

ca 150 hotelldøgn pr. måned

ca 160 timer reisetid

1000 km flytur = 300 kg CO2 

300 kg x 20 = 6 tonn CO2

Deployering - Rotasjon hver 2/4 uke  

ca 8 flyreiser pr. måned

ca 60 hotelldøgn pr. måned

ca 64 timer reisetid

1000 km flytur = 300 kg CO2 

300 kg x 8 = 2,4 tonn CO2
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Resultat 6 deployeringer med aktivitet 8 måneder i året i snitt

Kontrollromsbasert
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Feltbasert

Deployering - Rotasjon hver 2/4 uke  

ca 960 flyreiser pr. år

ca 7200 hotelldøgn pr. år

ca 7680 timer reisetid pr. år

1000 km flytur = 300 kg CO2 

300 kg x 960  = 288 tonn CO2

Deployering - Rotasjon hver 2/4 uke  

ca 384 flyreiser pr. år

ca 2880 hotelldøgn pr. år

ca 3072 timer reisetid pr. år

1000 km flytur = 300 kg CO2 

300 kg x 384 = 115 tonn CO2
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Andre positive effekter

❑ Bedre bruk av ressurser

❑ Mindre nedetid, operativt personell får gjøre det de liker 

best – Fly!

❑ Enklere å bruke personell med spisskompetanse på 

enkelte oppdragstyper på kryss av deployeringer

❑ Bedre kommunikasjonsflyt mellom prosjektledelse og 

operasjon

❑ Arbeidsplassen blir bedre tilrettelagt og mer attraktiv 

for en større gruppe arbeidstakere

❑ Kortere mobiliseringstid på beredskapsoppdrag
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Oppsummering
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