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1 Indledning 

Denne rapport er udformet på baggrund af en afdækning af potentialet for at bruge droner in-
denfor offshore/energi- og miljøsektoren i relation til projekt Innodrone 2017-2018, der er sø-
sat af innovationsnetværkene Inno-Pro og RoboCluster med Offshoreenergy.dk og Inno-MT 
som partnere og InfinIT som projektstyrer. 

Rapporten har til formål at understøtte faciliteringen af workshops og vidensamarbejde ved at 
pege på særlige områder, hvor der med rette kan gøres en indsats for at understøtte danske 
virksomheders muligheder for at anvende droner indenfor de nævnte sektorer. Disse områder 
kan medtages i struktureringen af workshops og vidensamarbejde og på den måde udgøre et 
grundlag for en del af det videre arbejde i projektet. 

2 Baggrund 

I løbet af de sidste to til tre år er der kommet et stort fokus på de muligheder, som droner gi-
ver virksomheder for at løse opgaver mere effektivt og innovere. Ligeledes er dronemarkedet 
blevet spået til at udgøre en potentiel ny vækstbranche. Den største globale indtjening skal ef-
ter sigende komme fra ’drones as services’-virksomheder, som er den gruppe af virksomhe-
der, der udgør den fjerde af de fem grupper, der i øjeblikket danner værdikæden i det danske 
dronemarked: 

• Producenter af droner 
• Leverandører af teknologi til droner – batterier, sensorer, avancerede materialer mv. 
• Systemintegratorer – udvikler software til droner 
• Leverandører af dronebaserede serviceydelser tilpasset konkrete anvendelser 
• Importører/forhandlere – salg og service til kunder BtB og BtC 

Kilde: ’Kortlægning af droner i Danmark’, 2016, Teknologisk Institut. 

I forhold til denne gruppering har afdækningen peget på, at dronebaserede serviceydelser kan 
opdeles i yderligere to grupper specialiseret dels i dataindsamlingen, dels i databehandling og 
–rapportering. Afdækningen peger nemlig på, at leverandørerne af dronebaserede ydelser ef-
terhånden specialiserer sig i enten at organisere og afvikle flyvninger og dermed indhente da-
ta eller i at udvikle business intelligence-produkter til at behandle og visualisere de indsamle-
de data med, hvormed leverandørerne af disse to serviceydelser bliver underleverandører til 
hinanden. I resten af rapporten vil dronebaserede ydelser referere til begge disse typer af ser-
viceydelser. 

”Man kan ikke være specialist i alting som ti-mandsvirksomhed. Derfor hyrer vi en un-
derleverandør ind og lejer en dronepilot.” 

– Mads Rasmussen, Atsite 
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Meget tidligt i afdækningen har det tydet på, at der er et misforhold mellem udbuddet af dro-
nebaserede serviceydelser og behovet, bevidst som ubevidst, for specialiserede serviceydel-
ser indenfor offshore/energi- og miljøsektoren. Det har endvidere tydet på, at dette misforhold 
er forbundet med, at der en række barrierer for at udvikle og specialisere serviceydelser til 
sektorerne, hvilket bakkes op af det faktum, at knap halvdelen af de identificerede dronevirk-
somheder i Danmark bruger droner til at tage stil- og levende billeder fremfor avancerede bil-
leder og målinger (’Kortlægning af droner i Danmark’, 2016, Teknologisk Institut). 

”Droner kan bruges til sindssygt mange ting, som er meget givtige for samfundet, men 
man skal blive bedre til at projicere data og udvikle softwareprogrammer som hylde-
varer til virksomhederne i erhvervet. Det er en mangelvare.”  

– Helene Hoffmann, HOFOR, Ph.d. 

”Vi gør det, vi kender til, plus at vi heller ikke skal have udstyr specialfremstillet ved 
at løse opgaver indenfor mediebranchen.”  

– Ulrik Nielsen, Dansk Dronenetværk 

Tilsvarende har afdækningen tidligt peget på, at de deltagende innovationsnetværk i Innodro-
ne har et godt kendskab til virksomhederne, som de dækker, og deres behov, mens de har et 
mindre godt kendskab til dronevirksomhederne og deres behov i forhold til at kunne udvikle 
deres produkter og indtage andre markeder. 

”Vi har rigtig mange certificerede dronevirksomheder i Danmark, men få, der er spe-
cialiserede indenfor offshore-sektoren. Det er muligvis fordi, det er sværere at teste 
droner ude på vandet – det er både dyrt og kræver villighed fra ejerne af vindmølle-
parkerne. Vi bliver nødt til at sætte fokus på, hvad dronevirksomhederne mangler for 
at kunne dygtiggøre sig.” 

Glenda Napier, Offshoreenergy.dk 

Med dette udgangspunkt blev afdækningen bestemt til at afklare hvad, vi kan gøre for at un-
derstøtte udviklingen af dronebaserede serviceydelser til offshore/energi- og miljøsektoren. 
Rapporten søger således i mindre grad at finde frem til nye brugsscenarier som til hvordan, vi 
får flere services på markedet henvendt til offshore/energi- og miljøvirksomheder. Dog er der 
medtaget mange citater med det formål at illustrere de mange forskellige scenarier, der er for 
at bruge droner i offshore/energi- og miljøsektoren. 

Efter det følgende afsnit vil resten af rapporten være opdelt i fire hovedafsnit: 

• Anvendelsespotentialet overordnet 
• Forbedringsbehov 
• Understøttelsesbehov 
• Opsummering 
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3 Om afdækningen 

Afdækningen har fundet sted i sensommeren 2017 og har været tilrettelagt som et lille kvalita-
tivt studie opdelt i tre faser: 

• Indhentning af baggrundsviden 
• Etablering og afholdelse af interviews 
• Analyse og udarbejdelse af rapport 

Afdækningen er foretaget på baggrund af omfattende desk research, en række baggrundsin-
terviews med eksperter og forskere samt 9 indgående virksomhedsinterviews dels med dro-
nevirksomheder tilhørende gruppe 2 og 4 (jf. de fem grupper på markedet), dels med offentli-
ge og private virksomheder indenfor offshore/energi- og miljøsektoren. Vedlagt er en oversigt 
over de virksomheder, der har deltaget i interviews, og som er forsøgt kontaktet (se bilag A). 

Ved ikke kun at have interviewet efterspørgerne af droneydelser, men også leverandørerne af 
disse ydelser, har afdækningen fået en vis bredde i forhold til den begrænsende tid, der har 
været afsat til den. Leverandørerne kan nemlig relatere til mange forskellige opgaver, udfor-
dringer og behov, da de har flere forskellige kunder og i nogle tilfælde på tværs af flere sekto-
rer. 

De udvalgte virksomheder er i udgangspunktet blevet valgt på baggrund af deres kerneopga-
ver og specialisering og derefter ud fra, hvad der har været praktisk muligt i forhold til at kun-
ne få adgang til de personer, som ville have den fornødne viden. 

Formålet med de 9 virksomhedsinterviews har været at få indblik i den praksis, der knytter sig 
til varetagelsen af kerneopgaver, f.eks. inspektion, herunder de komplikationer og udfordrin-
ger, der typisk opstår i forbindelse hermed, samt de muligheder der er for udvikling og forbed-
ring, her med fokus på dronen som løsningsredskab. 

4 Anvendelsespotentialet overordnet 

Samtlige interviews peger på, at det overordnede anvendelsespotentiale for droner i off-
shore/energi- og miljøsektoren er når, der er tale om virksomheder med aktiviteter, der er 
svært tilgængelige og/eller spredt ud over store arealer, dvs. med store infrastrukturer. 

Det er i arbejdet med at føre tilsyn med og måle på aktiver gennem indhentningen af forskelli-
ge data, at droner kan gøre en forskel: Droner kan bidrage med en mere effektiv udførsel af 
opgaver, fjerne sikkerhedsrisikoen forbundet med manuelt arbejde og øge dokumentations-
graden samt indhente konsistente data, der giver overblik samt mulighed for at lave sammen-
ligninger over tid og planlægge indsatser fremadrettet. I kraft heraf kan droner bidrage til en 
minimering af omkostninger både i form af mandetimer, men også i forhold til at skulle sætte 
aktiver i bero for at kunne føre tilsyn med dem. 
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Droner kan også medføre en økonomisk gevinst ved at fremskaffe data, der gør det muligt at 
præcisere behovet for udbedringer af f.eks. kloakrør, fremfor at skulle udskifte disse på konti-
nuerlig basis, og uden at der nødvendigvis er behov for det. På den måde kan droner under-
støtte et hensyn til miljøet og en mindskning af co2-udledningen. 

I forhold til hvor modent markedet er for droneydelser til offshore/energi- og miljøsektoren, så 
peger afdækningen på, at droner er på virksomhedernes radarer inden for disse sektorer, 
men at gevinsten ved en serviceydelse i forhold til dens pris skal være stor, før ydelsen kan 
udkonkurrere enten eksisterende metoder til at løse opgaver med eller udenlandske konkur-
renter. 

Desuden peger afdækningen på, at det ikke nødvendigvis er blevet prioriteret fra ledelsens 
side, at virksomheden skal kigge på potentialet af droner og nye teknologier generelt, hvor-
med det bliver dronevirksomheden selv, der må skabe et behov hos kunden samt indføre 
kunden i teknologien. 

”Vi har dyre danske specialister til at analysere billederne af vindmøllevingerne off-
shore. Vi vil også meget gerne dette onshore, men her vælger kunderne ofte at tage 
billederne fra jorden i stedet, fordi det er billigere. Hele processen med at indhente 
data skal automatiseret noget mere, før gevinsten er der på land.” 

– Mads Rasmussen, Atsite 

”Det er super fedt, at vi har droneoperatører, der kan overflyve hele Danmarks el-
netværk, men det giver os bare unødvendigt mange data i forhold til, at vi har erfarne 
medarbejdere, der kan flyve ud med en helikopter og bagefter sige præcist, hvad der 
skal fikses og hvor”. 

– Sigurd Mathiasen, Energinet 

”Vi har mange dronevirksomheder i Danmark, der kan lave inspektioner af vindmøller, 
men ingen kan gøre det på kun 20 minutter, som amerikanske Skyspecs kan med deres 
autonome drone. Der tager længere tid, når dronen skal styres manuelt på forside, 
bagside, forkant og bagkant af møllen, fremfor at den selv beregner sin position og af-
stand til møllen.”  

– Lars Holm Nielsen, Siemens 

Spørgsmålet er, hvad der skal til for, at serviceudbyderne på det dansk marked bliver attrakti-
ve overfor offshore/energi- og miljøvirksomheder. Hvad er det for nogle forbedringer, der er 
størst behov for, hvis vi skal lykkes med at udnytte potentialet af droner og realisere fremtidige 
brugsscenarier gennem målrettede serviceydelser? Og hvordan kan vi understøtte, at de for-
bedringer sker? 
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5 Forbedringsbehov 

På tværs af interviewene kan der udledes nogle forbedringsbehov, der er centrale for udvik-
lingen af specialiserede serviceydelser. Disse behov knytter sig til hhv. dataindsamlingen, da-
tabehandlingen og datarapporteringen. 

5.1 Teknologisk modning – et grundvilkår 

For at brugsscenarier kan realiseres, er der først og fremmest et behov hos både efterspørge-
re og leverandører for en teknologisk modning af især batterier, sensorer, materialer og posi-
tioneringsteknologi. Det er det tekniske udstyr, der monteres på dronen, som afgør, hvad dro-
nen kan bruges til, samt hvilke data den kan indsamle i hvilken kvalitet og hvor ofte. 

”Det er afgørende for det videre arbejde, at du har et godt datagrundlag. Det er en 
kæmpemæssig udfordring, når du flyver med termiske sensorer, som er uhyre følsom-
me overfor vejr og vind.” 

– Sune Yde Nielsen, Drone Systems 

Skal dronen kunne flyve længere strækninger eller i længere tid, uden at få skiftet batteriet, så 
er der behov for at kunne udstyre den med et batteri, der har en meget stor kapacitet i forhold 
til batteriets størrelse og vægt. 

”Kun én mølle kan inspiceres per flyvning i øjeblikket, men det ville være mere effek-
tivt, hvis vi kunne inspicere flere af gangen. Udover selve inspektionen kan dronen fly-
ve ud til møllen og tilbage til båden, vi sejler ud med, før den løber tør for strøm. Og-
så hvis vi skal lykkes med at flyve reservedele og mennesker ud fra havnen og retur, 
skal dronen kunne flyve længere på batteriet.”  

– Lars Holm Nielsen, Siemens 

Tilsvarende er der behov for at kunne montere små og robuste sensorer på dronen, men med 
en fortsat høj kvalitet af målingerne, som sensorerne laver, hvad enten det er af afstande, 
temperaturer, højder eller lignende. Det er især en udfordring at få sensorerne ned i størrelse, 
uden at det forringer dataene, hvis det er et hårdført miljø, som dronen skal flyve i. Et hårdført 
miljø kan nemlig både svække kvaliteten af dataene og medføre, at sensorerne må pakkes 
ind i ekstra materiale, som gør dronen tungere. 

”I kloaksystemerne er der metangasser, som er brændbare, så derfor skal dronen og 
dens sensorer pakkes ind i et materiale, der ikke kan brænde, og som tilmed er vand-
tæt og ikke vejer for meget, fordi dronen skal være meget lille.”  

– Jesper Holtz, Sky-Watch 

En meget præcis og pålidelig positionering er der behov for, hvis dronen skal kunne flyve au-
tonomt og uden overvågning, hvilket er en udbredt drøm hos både efterspørgere og udbyde-
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re. Også hvis dronen skal kunne flyve på meget små, lukkede arealer, eller hvis der skal kun-
ne flyve flere droner indenfor samme areal, er præcisionen og pålideligheden af dronens posi-
tion afgørende i forhold til både performance og sikkerheden ved disse flyvninger. 

”Én gang om ugen stopper møllen og drejer frem og tilbage for at cirkulere fedt ind i 
vingelejet. Hvis møllen havde en drone boende, kunne den flyve ud og fotografere møl-
len udefra og på den måde inspicere møllen, når den alligevel ikke producerede energi. 
Man kunne også forestille sig at udstyre møllen med en lille drone indvendigt til at 
tjekke efter fejlalarmer som røg, olielækage osv. Vi ser et problem med, at alarmer 
går, og møllen stopper, selvom der ikke er noget i vejen med det stigende antal senso-
rer, der er i de nye møller.”  

– Lars Holm Nielsen, Siemens 

”Vi vil gerne kunne holde øje med kloakrørenes tilstand ved hjælp af droner, men det 
er svært. Diameteren på et kloakrør kan være ned til 40 millimeter samtidig med, at 
der står vand i røret, så det er et meget lille areal, dronen har at flyve på. Her er det 
problem, at GPS-signalet ikke kan nå ned i rørene. Der er brug for et netværk af små 
sensorer, som dronen kan navigere ved hjælp af gennem afstandsmåling.” 

– Rikke Hansen, 3Vand 

Uanset hvor og hvordan dronen flyver, autonomt eller manuelt, så er det altid uhyre vigtigt 
med en meget præcis positionering, når droner bruges til at inspicere platforme og konstrukti-
oner onshore og offshore. Her er det afgørende, at man flyver med en drone, hvor GPS-
modtageren giver en meget præcis position, og hvor hældningen på kameraet logges, når ud-
løseren aktiveres. 

”Med de meget præcist georefererede data ved Siemens lige nøjagtig, hvorpå vingen 
billederne er taget, og det er sindssygt vigtigt, for ellers er dataene ikke noget værd.” 

– Lars Holm Nielsen, Siemens 

Drømmen om den autonome og uovervågede drone går hånd i hånd med en anden drøm, 
som især efterspørgerne deler, nemlig drømmen om at have droner, der kan udføre opgaver 
og på den måde ikke blot bidrage med viden, men også håndtere udbedringer af fejl eller løfte 
mennesker og ting. Skal denne drøm realiseres, er det en blanding af de ovennævnte behov 
for bedre teknologi, der skal opfyldes. 

”Det vil være relevant for os at bruge dronen som en løfteplatform, f.eks. til at instal-
lere bird diverters eller til at fjerne materialer, som ikke hører til på en el-ledning. 
Man kunne måske også bruge droner til at udbedre mindre fejl, i stedet for at skulle 
have el-lednignen pillet ned for at reparere den.”  

– Sigurd Mathiasen, Energistyrelsen 
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For dronevirksomhederne hører der en kæmpe stor usikkerhed med, når de udskifter deres 
drone eller dele af udstyret. Det kræver nemlig store mængder af tid og penge at nå det sik-
kerhedsniveau, som det er så ekstremt vigtigt for deres forretninger, at de har. 

”Dokumentation er afgørende. Kunden kigger lige så meget på vores sikkerhedsstati-
stikker som på prisen, fordi der er et stort krav til sikkerhed, som de skal være sikre 
på, at vi kan leve op til.” 

– Mads Rasmussen, Atsite 

”Der kommer hele tiden nyt udstyr, så spørgsmålet er, hvornår man skal springe på et 
nyt udviklingstrin. Det er rigtig dyrt og tidskrævende at skifte ud, for der er en masse, 
man skal teste, og piloterne skal trænes i at flyve dronen. Vi skal starte forfra på en 
måde og lære at finde tilliden til udstyret igen.” 

– Sune Yde Nielsen, Drone Systems  

5.2 Automatisk billedgenkendelse – det næste skridt 

Generelt er det et ønske hos især udbyderne at gøre processerne bag de dronebaserede ser-
viceydelser mere automatiserede – lige fra planlægningen af flyruter til selve flyvningen, det 
videre analysearbejde og den endelige rapportering. 

”Uanset hvor dygtig man er til eksekvering af projekter, kan man hurtigt blive overha-
let af en ny tech-virksomhed, så derfor har vi et stort fokus på automation. Hvis vi 
kunne få droner som pakkeløsning til inspektion, dvs. med sensorer der giver lokati-
onsdata og med en automatisk kameravinkling og –udløsning, så ville vores liv blive 
meget lettere. Det er sådan nogle detaljer, vi presser vores leverandører på at kunne 
levere. Hvis vi har den drone, der kan gøre tingene selv, kan vi få flere ensartede data 
og tilbyde en lavere pris til kunderne.” 

– Mads Rasmussen, Atsite 

Specielt analysearbejdet er der et ønske om og behov for at kunne udføre mere effektivt, hvis 
droneydelserne skal blive attraktive overfor efterspørgerne. I øjeblikket udfører de interviewe-
de dronevirksomheder dataanalyserne manuelt enten selv eller ved at hyre folk ind fra lande 
med lavere lønninger end i Danmark. Men det er både dyrt, tidskrævende og besværligt. Der-
for er ’automatisk billedgenkendelse’ og ’machine learning’ på samtlige af de interviewede 
virksomheders læber, både hos efterspørgerne og udbyderne. 

”Hvordan billederne bliver taget er i og for sig ligegyldigt. Det er selve dataene, der 
er interessante. Vi kigger på, hvordan automatisk billedgenkendelse kan bruges til at 
analysere dataene fremfor at have eksperter til at gøre det – det er meget dyrere.”  

– Lars Holm Nielsen, Siemens 
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”Overgangen fra data til viden er stadig kæmpestor. Der er rigtig meget støj, der skal 
sorteres fra, før værdien opstår sammenlignet med, når vi inspicerer el- og gas-nettet 
med helikopter. Vi ved aldrig, hvad vi leder efter, og brugte vi en drone fremfor en he-
likopter, ville vi få uendelig mange data, men det er viden, vi har brug for. Hvis bare 
man kunne automatisere en frasortering af de data, der i hvert fald ikke indeholder 
fejl, ville vi allerede være langt.”  

– Sigurd Mathiasen, Energinet 

”Hele den manuelle analyseproces er lang og tidskrævende. Derfor er automatisering 
vigtigt – vi skal have nogle algoritmer til at arbejde for os på datasættene. Det næste 
skridt for os.” 

– Sune Yde Nielsen, Drone Systems 

For serviceudbyderne er udfordringen med gøre analysearbejdet mere automatisk flerstren-
get. For det første forudsætter automatisk billedgenkendelse, at udbyderne har et stort data-
grundlag at træne en algoritme på. Det betyder, at de må have fløjet over den samme type 
område mange gange og dermed være hyret ind af den samme kunde mange gange og haft 
succes med at få flyvetilladelser. 

For det andet er udviklingen af en algoritme til billedgenkendelse forudsat, at der er en høj 
grad af specialisering, da det er forskelligt fra kunde til kunde hvilke fejl, algoritmen skal kunne 
genkende i de indhentede data. I mellemtiden peger afdækningen på, at det ikke er givet, at 
udbyderne indhenter den samme type af data, ligesom der ikke nødvendigvis er opstået en 
kontinuitet i hvilken leverandør af serviceydelser, man som kunde benytter. 

Som det antydes, er de indhentede data en vigtig nøgle til udviklingen af serviceydelser og 
dronevirksomhedernes forretninger generelt. Derfor spiller fordelingen af rettigheder til data 
en tilsvarende vigtig rolle. Hvilken adgang skal hhv. efterspørger og udbyder samt underleve-
randører have til dataene, der indhentes? Det bliver et centralt spørgsmål i forbindelse med 
udviklingen af stærke algoritmer til billedgenkendelse. 

”Kunderne er meget interesseret i, at vi deler data, for de kan sagtens se værdien i 
dem. Nogle tænker, at det er deres data, og det er det i bund og grund også, men vi 
har ophavsrettigheden – vi vil gerne bruge dataene, fordi vi indsamler dem.” 

 – DanskDroneinspektion.nu 

”Vi har efterhånden en betragtelig mængde termiske data. Det er spændende og ud-
fordrende at finde værdien i dataene og lave en bæredygtig forretningsmodel.”  

– Sune Yde Nielsen, Drone Systems 
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5.3 Dataværktøjer som hyldevarer 

Et væsentligt spørgsmål for de serviceudbydere, der beskæftiger sig med analyse og rappor-
tering, er, hvad de skal med deres mange data. Faktum er, at udbyderne indsamler rigtig 
mange data, når de overflyver områder, og at de data potentielt kan bruges til at fortælle om 
andre forhold end dem, som kundeopgaven har fokus på. Men udbyderne har ikke nødven-
digvis ekspertisen og ressourcerne til at finde ud af, hvad de afledte mugligheder og effekter 
er af deres ’big data’. 

Hvad kan de udvinde af dataene, de indsamler, og hvad er værdien, som de kan tilføre kun-
dernes forretninger? Det er et spørgsmål, der bliver skelsættende i forhold til udviklingen af 
denne gruppe dronevirksomheders forretninger. 

Selvom det er uklart præcist hvordan, serviceudbyderne kan udnytte deres indsamlede data, 
så står det klart for dem, at de ’business intelligence’-produkter, de udvikler, skal kunne funge-
re som arbejdsværktøjer for efterspørgerne og understøtte specifikke arbejdsprocesser. Det 
er et behov, som serviceudbyderne udtrykker, at de er klar over findes, og som efterspørger-
ne selv italesætter. 

For at kunne optimere værktøjerne til at være mere dynamiske, er det vigtigt for serviceudby-
derne, at de bliver endnu bedre til at integrere og krydse datakilder med hinanden, og at de 
gør deres platform inkompatibel med andre platforme, som virksomhederne i forvejen bruger. 

”Det er kundernes arbejdsproces, der er vigtig og ikke dronen. Hvordan arbejdes der 
med data? Hvordan fungerer platformen med kundes miljø? De store kunder spørger ef-
ter integration til deres eksisterende systemer, f.eks. ERP-systemet. Vi skal have gjort 
platformen mere specialiseret ved at arbejde mere med detaljegraden, dvs. måden 
man annotere data på. Det gælder kategorier for fejl, nemmere markeringer, bedre 
søgninger osv.” 

– Ken Falk, Scopito 

”I øjeblikket sidder vi med to skærme og sammenligner rapporten med analyseresulta-
terne med vores GIS-system. Det er manden ved computeren, der selv skal lave koblin-
gen, men det ville være naturligt for os, hvis vi kunne se fejlene direkte i vores GIS-
system.”  

– Sigurd Mathiasen, Energinet 

”Dronen er blot en lang selfie-stang. Det er præsentationen af data, som er afgørende. 
Vores kunder vil gerne kunne søge i temperaturforskelle, zoome ind, oprette de for-
skellige lækager som forskellige fejltyper rangeret efter størrelse osv. De vil gerne 
have et værktøj, som de kan bruge dynamisk.” 

– Sune Yde Nielsen, Drone Systems 
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Selvom behovet for skræddersyede dataværktøjer givetvis er der, så tyder det på, at efter-
spørgerne ikke nødvendigvis vil betale for at få præsenteret data på en bestemt måde og med 
særlige features, specielt ikke når værktøjerne ikke er færdigudviklede. For serviceudbyderne 
kan det give en udfordring med at finde ressourcerne til at netop at udvikle, specialisere og 
modne værktøjerne. 

”Vi er interesserede i hyldevarer fremfor specialfremstillede værktøjer. Vi fortæller 
gerne om vores behov, men vi er ikke nødvendigvis dem, der køber en idé og går med 
ind i udviklingen af den.”  

–Sigurd Mathiasen, Energinet 

”Man kan lave rapporteringen meget lækker og med smarte features, men det skal og-
så være efterspurgt. Vores kunder bruger vores rapporter til at skabe overblik og skal 
først i gang med de egentlige reparationer bagefter. De færreste vil betale for specia-
liserede rapporter.” 

– Mads Rasmussen, Atsite 

6 Understøttelsesbehov 

Det er nu blevet illustreret, hvor der særligt er behov for forbedringer i forhold til dataindsam-
ling, -analyse og -rapportering, hvis vi skal sikre en udvikling og specialisering af de droneba-
serede serviceydelser på det danske marked. Spørgsmålet er nu, hvad innovationsnetværke-
ne og de offentlige instanser generelt kan gøre for at understøtte, at disse forbedringer sker. 
Afdækningen peger her på tre overordnede og tværgående behov, hvilke vil blive udfoldet i 
dette sidste afsnit. 

6.1 Øget samarbejde 

På tværs af interviewene ses der en tydelig tendens til, at i de tilfælde, hvor dronevirksomhe-
derne har indgået i et tværgående samarbejde enten med underleverandører, universiteter el-
ler potentielle kunder, har det givet dem et mærkbart skub i den rigtige retning i forhold til at 
udvikle serviceydelsen, de udbyder.  

Samarbejde giver adgang og mulighed – adgang til branchespecifik viden og kundebehov 
samt unikke testmiljøer og mulighed for at påvirke udviklingen af teknologier og algoritmer for 
ikke at nævne lovgivningen på droneområdet. 

Samtlige af dronevirksomhederne påtaler direkte ’samarbejde’ som en væsentlig driver for 
udvikling, hvilket tydeligvis hænger sammen med deres indbyders afhængighed af hinanden 
på dronemarkedet (jf. værdikæden) og deres eksterne afhængighed af efterspørgere af dro-
nebaserede serviceydelser. 
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”Vi skal være bedre til at samarbejde med danske underleverandører. Indtil videre 
har vi ikke et godt nok kendskab til de andre dronevirksomheder i Danmark. At komme 
tættere på universitetsmiljøet ville også være interessant – tættere på udviklingspro-
jekterne for herved f.eks. at få udviklet softwaren i den retning, der giver mening for 
os.” 

– Mads Rasmussen, Atsite 

”Qua min deltagelse i Next Step Challenge har det været lettere at komme ind på off-
shore-markedet, hvilket ellers kan være ret svært. Det handler om at være fremme i 
skoene og holde oplæg og lytte til virksomhederne [efterspørgerne]. De vil gerne for-
tælle om deres behov, men de vil ikke dele en masse ud af deres viden. Man skal kende 
nogen, som kender nogen – det er en lukket verden med mange gatekeepers, og det kan 
tage lang tid at komme igennem til den rette person.” 

– Michael Noer Hvarre, Droneinspektion.nu 

”Vi er med i et projekt med DTU, der handler om at udvikle sensorer til opmåling af 
vandløb. Der er mange antagelser vedrørende vandets hastighed, bundens rughed og 
vandløbenes dybde og bredde osv. Det er et efterspurgt værktøj, da man gerne vil ha-
ve valide data på, hvor meget vand der er i vandløbene, hvor meget vandstanden sti-
ger og falder osv. eksempelvis ved skybrud. Vi får brugsretten de første år, når sen-
sorpakken er udviklet, mens den skal markedsmodnes.” 

– Sune Yde Nielsen, Drone Systems 

”Vi er heldige med, at vi har mange, der kommer med data. Men det er stadig en ud-
fordring at oparbejde et stort nok datagrundlag. Hvis vi kan integrere med andre, så 
kan alle få noget godt ud af det, tror vi på. Det er vores strategi; at vi vil samarbejde 
med andre. Det er en virksomhed i sig selv at bygge algoritmer, så vi holder fokus på 
det, vi er gode til.” 

– Ken Falk, Scopito 

Også for efterspørgerne kan tværgående samarbejde være af stor værdi. Det åbner op for 
nye muligheder for innovation at byde en dronevirksomhed indenfor og bidrager til at bringe 
specialviden til i forhold til virksomhedens kerneydelser. Samtidig øger det mængden af res-
sourcer, som en enkelt virksomhed har til rådighed, samt gennemslagskraften af et udvik-
lingsprojekt, hvis flere virksomheder indenfor en sektor går sammen med hinanden. 

”Danmarks fire største forsyningsselskaber er gået sammen i 3Vand for at samarbejde 
om teknologiudviklingsprojekter bl.a. for at undersøge potentialet af droner. Det er 
lige lovlig eksotisk at putte droner ned i kloakker, men vi vil gerne afprøve det og fin-
de ud af, hvordan vi kan bruge dem. Det er vi ved at forsøge at finde ud af. Test, leg, 
udvikling er blevet sat i fokus. Vi vil meget gerne mødes med dem, der har viden, som 
vi ikke har, især om droner, og høre, hvad deres bedste bud er på membraner, senso-
rer osv.” 
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– Rikke Hansen, 3Vand 

Tværgående samarbejde er uden tvivl meget vigtigt for udviklingen af specialiserede service-
ydelser. Men noget tyder på, at øget sparring og rådgivning tilmed kan understøtte denne ud-
vikling. I hvert fald udtrykker de adspurgte virksomheder – efterspørgere såvel som udbydere 
– at de gør sig en række overvejelser om, hvordan de bedst kan gribe hhv. udviklingen og im-
plementeringen af serviceydelser an og herved styrke deres forretninger. 

6.2 Øget rådgivning og sparring 

For efterspørgernes vedkommende spekuleres der især på, hvordan de bedst kan afprøve og 
implementere droner i virksomheden samt hvilken ekspertise, de i den forbindelse bør gå efter 
både i forhold til droneydelser, rådgivning, testmiljøer osv. 

”Internt er det en hindring at finde ud af, hvordan vi skal gribe muligheden for at an-
vende droner an og få prioriteret vores behov og lavet en strategi. Hvor er vi henne 
om fem år, og hvordan skal vejen se ud? Det er nemt at ringe til dronecentret i Odense 
for at blive klogere på droner, men hvordan finder vi ud af, hvordan vi bruger pengene 
rigtigt i forhold til de mange behov, der er ikke bare er i min afdeling, men i hele 
Energinet? Hvem kan vi her gå til? Hvem er eksperterne?” 

– Sigurd Mathiasen, Energinet 

”Det kunne være interessant at overflyve de områder, hvor mange ledninger samles 
ved stationerne. Men vi vil omvendt ikke risikere noget og spille hasard, hvis konse-
kvensen er, at danskere skal stå uden strøm i x antal timer. Spørgsmålet er, hvordan 
vi ellers kan teste droner i den forbindelse. Det kunne vi godt bruge vejledning om, 
hvordan vi griber an.” 

– Sigurd Mathiasen, Energinet 

For leverandørernes vedkommende går spekulationerne på, hvilken vej de skal gå forret-
ningsmæssigt, hvordan de kan specialisere sig og hvilke former for partner- og investorsam-
arbejder, de bør indgå for at kunne udvikle deres virksomheder hensigtsmæssigt. 

De delte problemstillinger og overvejelser, som hhv. efterspørgere og udbydere har til fælles, 
danner grundlag mere specifik rådgivning samt vidensdeling og sparring, hvis ikke mellem 
virksomheder, der baserer sig på den samme forretning, så blandt virksomheder, der er iden-
tiske f.eks. i kraft af deres store infrastrukturer og/eller svært tilgængelige aktiver. 

En specifik efterspørgsel, som dronevirksomhederne udtrykker, er på rådgivning om især pro-
jekt- og fondsansøgninger – en efterspørgsel der givetvis beror på, at de adspurgte dronevirk-
somheder er små virksomheder med knappe ressourcer til f.eks. at hyre specialister eller kø-
be konsulentydelser, og hvor grundlæggerne ofte har en teknisk baggrund fremfor en forret-
ningsmæssig. Hertil kommer, at flere af dem befinder sig på et stadie, hvor de har brug for at 
kunne skalere deres forretning og tage den til det næste niveau. 
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”Vi kan se, at andre små virksomheder har haft held med at søge fondsstøtte. Det 
burde vi nok også have som mål. Vi har prøvet det én gang, men uden held. Ingen af os 
kommer fra universitetsmiljøet, og derfor har vi ikke set det som en oplagt vej for os 
at gå. Det ville være rigtig fint, hvis vi kunne få mere hjælp til den del og til at lave 
en strategi”. 

– Mads Rasmussen, Atsite 

”Det kan være svært at komme ind i de store virksomheder, hvor de har rigtig mange 
procedurer. Jeg mener, der er brug for nogle incitament-programmer, hvor offentlige 
virksomheder kan få tilskud til teste en teknologi og f.eks. lave inspektion med en dro-
ne. Den offentlige sektor har netop store infrastrukturer, og det giver både gode mu-
ligheder for, at vi [dronevirksomheder] kan teste teknologien i et meget relevant mil-
jø, og at virksomhederne kan få erfaring med de reelle besparelser.” 

– Ken Falk, Scopito 

”Hvis man virkelig vil hjælpe virksomheder til at tage skridtet fra at have et ’proof of 
concept’ til at have noget, der virker, og modne det, så skal der være adgang til mere 
konkret rådgivning og vejledning om forretningsstrategi og fondsansøgninger. Det er 
rigtig svært at finde ud af, hvordan vi bør satse samtidig med, at det er uigennemsku-
eligt, hvad der er af fonde at søge. Hvor skal man starte? Ofte skal man bruge 3 uger 
på at sætte sig ind i arbejdet og lave ansøgningen, mens det for os mere handler om at 
komme ud og flyve, så vi kan betale vores lønninger.” 

– Sune Yde Nielsen, Drone Systems 

6.3 Øget lobbyarbejde – forbedret lovgivning 

Et sidste sted, hvor der med rette kan gøres en indsats for at understøtte en udvikling af spe-
cialiserede droneydelser til offshore/energi- og miljøsektoren er i forhold til lovgivningen på 
droneområdet.  

Det kommer ikke som nogen hemmelighed, at det i øjeblikket er en kæmpe udfordring for 
dronevirksomhederne, at de er underlagt et krav om, at de hele tiden skal kunne se dronen, 
mens de flyver, nemlig kravet om at flyve ’beyond visual line of sight’ (BVLOS), og at de skal 
indhente tilladelse fra samtlige matrikler, de overflyver, med mindre at de lykkes med at få en 
speciel tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.  

”Der er behov for, at man ikke skal kunne se dronen hele tiden, ligesom det kræves nu, 
men f.eks. kun gennem en skærm. Der skal laves en del lobbyarbejde, før at vi kan få 
lov til det, men det er nødvendigt og vigtigt for udviklingen af droneservices.” 

– Helene Hoffmann, Ph.d., HOFOR 
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”Der er ikke et ordentligt system for at kunne udstikke BVLOS-tilladelser i Danmark, 
og jeg tror, at vi bliver overhalet indenom af de udenlandske dronevirksomheder, for-
di vi ikke har BVLOS. I Norge laver de f.eks. mange flere flyvninger, end vi gør her-
hjemme.” 

– Ken Falk, Scopito 

”Der nogle regulatoriske udfordringer, som gør det svært at komme i gang med at bru-
ge droner. Det virker til, at regler og love går imod, at private bare sender droner op i 
luften. Det er rigtig godt, men det er omvendt hindrende for, at vi kan lave forsøg og 
finde ud af, hvad vi kan bruge dronen til. Hvad kan man gøre som privat spiller at få 
lov at lave den slags?”  

– Sigurd Mathiasen, Energinet 

”Der er store lovgivningsmæssige udfordringer med at flyve over byer i dagtimerne. 
Der kom nye regler i 2016, og de ændrer sig hele tiden. I de tre år, vi har haft virk-
somhed, har reglerne ændret sig tre gange, så man skal være meget omstillingsparat. 
Der er kommet et nyt europæisk regelsæt ved udgangen af 2018. Vi har fået en gene-
rel tilladelse til at flyve over privat grund som de eneste, fordi vi bliver med termiske 
sensorer, men der er stadig en masse forbehold, vi må tage i forbindelse med retsbyg-
ninger, infrastrukturer osv. Vi søger om op til 10 tilladelser, inden vi kan flyve. Det er 
en meget tung administrativ opgave.” 

– Sune Yde Nielsen, Drone Systems 

Som citaterne viser, er det ikke kun udbyderne, men også efterspørgerne, der omtaler lovgiv-
ningen som en barriere for udviklingen af dronebaserede serviceydelser. Det peger på beho-
vet for et fælles talerør, der på vegne af virksomhederne og deres fælles behov kan udfordre 
de uhensigtsmæssigheder, som hæmmer udviklingen af dronebaserede serviceydelser, og i 
stedet påvirke lovgivningen i en retning, hvor den spirer til udvikling og innovation. 

7 Opsummering 

Opsummeret taler afdækningen for, at innovationsnetværkene understøtter en udvikling og 
specialisering af dronebaserede serviceydelser til offshore/energi- og miljøsektoren ved at 
understøtte efterspørgere og udbydere af serviceydelser på følgende områder: 

Efterspørgere af serviceydelser Udbydere af serviceydelser 

Afprøvning og test af droner 

Understøtte virksomheder i off-
shore/energi- og miljøsektoren i at afprøve 
og teste droner ved at mindske risikoerne 

Inspiration og information gennem cases 

Præge virksomheder i offshore/energi- og 
miljøsektoren til at prioritere at afprøve 
droner ved at informere dem om anven-
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forbundet hermed, f.eks. spildte omkost-
ninger, ved at initiere særlige programmer 
og ordninger. 

delsespotentialet gennem cases, sådan at 
det i mindre grad er dronevirksomhederne 
selv, der skal indføre virksomheder dronen 
og mulighederne, den medfører. 

Facilitering af testmiljøer 

Understøtte efterspørgerne på serviceydel-
ser i at udbyde testmiljøer til dronevirk-
somheder gennem øget information og 
sparring om, hvordan man som virksomhed 
kan gøre dette og komme i gang. 

Etablering af store datasæt til tests 

Understøtte dronevirksomhedernes mulig-
hed for at udvikle stærke algoritmer til bil-
ledgenkendelse gennem øget samarbejde, 
f.eks. hvor offentlige virksomheder med 
identiske data puljer dem i en ’open data’-
platform eksempelvis. 

Inspiration og information gennem cases 

Udbrede viden om, hvordan droner kan 
anvendes i offshore/energi- og miljøvirk-
somheder ved at dele inspirerende ’best 
pratice’-cases på tværs sektorerne evt. 
som små artikler eller film. 

Kommunikation af ’fælles udvikling’ 

Skabe en større åbenhed hos efterspør-
gerne i forhold til at dele viden, behov og 
erfaringer med de danske dronevirksom-
heder, sådan at barriereren, der er for at 
specialisere og målrette ydelser, sænkes. 

Vidensdeling/rådgivning om dronestrategi 

Understøtte vidensdeling mellem efter-
spørgerne om intern strategi for at afprøve 
og implementere dronen som arbejdsred-
skab ved at lave aktiviteter, der går på 
tværs af sektorerne og dermed ikke-
konkurrerende virksomheder. 

Vidensdeling om forretningsstrategi 

Afhjælpe dronevirksomhedernes behov for 
rådgivning om forretningsstrategi gennem 
øget samarbejde, f.eks. ved at udnytte de 
store offshore/energi- og miljøvirksomhe-
ders erfaring og facilitere sparring mellem 
disse og dronevirksomhederne i form af 
advisory boards. 

Big data-understøttende aktiviteter 

Hjælpe virksomhederne i offshore/energi- 
og miljøsektoren med at finde frem til, hvad 
de kan få ud af dronegenererede data og 
herved fastsætte de behov, som dataværk-
tøjer på markedet bør dække. 

Facilitering af testmiljøer 

Gøre det attraktivt for efterspørgere at 
dronebaserede serviceydelser at udbyde 
et testmiljø til dronevirksomheder ved at 
udforme en incitamentstruktur. 

Guide til projektsamarbejde og funding 

Gøre det mere gennemsigtigt og overskueligt overfor efterspørgere og især udbydere af 
droneservices, hvilke og hvordan offentligt støttet projekter og funding kan søges, evt. 
ved at etablere en fælles informationsplatform. 
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Styrke det politiske talerør 

Konsolidere virksomhederne i offshore/energi- og miljøsektoren samt dronevirksomhe-
derne, der udbyder services til disse sektorer, ved at etablere et fælles, stærkt talerør 
med det formål at eksplicitere udfordringerne, som den eksisterende lovgivning giver i 
forhold til at kunne bruge droner som arbejdsredskab i de givne sektorer, samt foreslå 
ændringer. 
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Bilag A  
– Oversigt over projektpartnere samt deltagende og kontakte-
de virksomheder 

Projektpartnere 

Inno-Pro (c/o CenSec) 

Anders Laustsen 

Project Development Manager 

anders@censec.dk  

+45 5213 1542 

RoboCluster 

Mette Abrahmansen  

Projektleder  

meab@robocluster.dk 

+45 2311 3719  

OffshoreEnergy.dk 

Glenda Napier 

CEO 

gn@offshoreenergy.dk 

+45 4214 9174 

 

Henrik Böhmer 

Project Manager 

hbo@offshoreenergy.dk    

+45 4214 9176 

Inno-MT 

Maria Skotte 

Chief Project Manager 

mas@cleancluster.dk 

+45 2963 7137 
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InfinIT 

Kasper Munk-Petersen  

Innovationskonsulent, BrainsBusiness 

kmp@brainsbusiness.dk  

+45 9940 8756 

 

Deltagende virksomheder 

Siemens Wind Service 

Lars Holm Nielsen  

Chief Engineer R&D 

lars_holm.nielsen@siemens.com  

+45 9942 2810 
+45 3037 5067 

3Vand 

Rikke Hansen 

Udviklings- og innovationskonsulent 

rih@3vand.dk  

+45 2184 6853    

HOFOR 

Helene Hoffman 

Planlægger, Ph.D. 

hhof@hofor.dk  

+45 2795 4228 

Energinet  

Sigurd Mathiasen  

Innovation Consultant 

sim@energinet.dk  

Drone Systems 

Sune Yde Nielsen 

Ingeniør, operatør og grundlægger 
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sune@dronesystems.dk  

+45 2185 1744 

 

Scopito 

Ken Falk  

CEO 

+45 7199 2903 

kif@scopito.com  

Atsite 

Mads Obling Rasmussen 

CEO, Managing Director 

mads.rasmussen@atsite.dk 

+45 4020 2555 

Sky-Watch  

Jesper Holtz 

+45 2065 0979 

Droneinspektion.nu 

Michael Noer-Hvarre  

Grundlægger 

info@droneinspektion.nu 

 +45 6016 9602 

 

Kontaktede virksomheder (har ikke deltaget i afdækningen)  

DONG Technical Development 

David Lee-Jones 

Senior Technical Project Lead 

davlj@dongenergy.dk 

+45 9955 7578 
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Metroselskabet og Hovedstadens Letbane 

Mathias Sevel Rasmussen 

Signal Systems and R&D Manager 

msr@m.dk 

 

Patrik Magnusson  

Project Director Greater Copenhagen light rail på Metroselskabet og Hovedstadens Letbane 

pama@m.dk 

Mäersk Line 

Henrik Hvid Jensen 

Growth, Global Trade Digitization 

(Opkald foretaget gennem receptionen hos Mäersk Line IT) 

  



 

 

 


