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Förord 

Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Högskolan Väst och Vattenfall Services 

Nordic AB. Arbetet har utförts under 10 veckor mestadels i Trollhättan men även Göteborg, 

där två intervjuer har genomförts.  

Arbetet har fördelats avsnittsvis mellan båda författarna, Alexandar Zaric och Johan Jönsson. 

Där den först nämnde har haft huvudansvar för hela kapitel 2 förutom tabellerna i avsnitt 

1.2, sedan kapitel 3: avsnitt 2, 3 och början av avsnitt 4, därefter kapitel 4: avsnitt 1.2, 3 och 

5 samt bilaga B.  

Johan Jönsson har haft huvudansvar för tabellerna i kapitel 2: avsnitt 1.2, därefter kapitel 3: 

avsnitt 1, större delen av avsnitt 4 samt hela avsnitt 5, sedan Kapitel 4: avsnitt 1.1 samt 2, och 

slutligen kapitel 5. Diskussionen och slutsatsen har skrivits separat av båda författare och 

sedan sammanställts. 
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full medverkan i intervjuer. Ett särskilt tack tillägnas handledarna Torbjörn Hernvall från 
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Holmblad för goda råd och handledning. 
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Undersökning av användningsområden för drönare i 

elkrafttekniska sammanhang 
Sammanfattning 

Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagslä-

get läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och 

elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspekt-

ion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. Det kan dock finnas en annan 

lösning, drönaren.  

Rapporten omfattar en kartläggning över vilka tekniska lösningar som finns idag inom 

drönarsystem, hur de används inom kraftbranschen, vilka aktörer som utvecklar tekniken 

samt hur utvecklingen inför framtiden ser ut.  

För att utföra besiktning och inspektion av elkraftsanläggningar krävs att lagar, föreskrifter 

och anvisningar efterföljs, bland annat Elsäkerhetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:3, Stark-

strömsförordningen SFS 2009:22 och Elsäkerhetsanvisningarna ESA. För att få flyga med 

drönare och utföra arbeten så som inspektioner och besiktningar krävs att specifika regelverk 

kopplat till flygning och övervakning efterföljs, bland annat Luftfartslagen SFS 2010:500 och 

Kamerabevakningslagen SFS 2018:1200.  

Drönarens potential för privat men även industriellt bruk är stor, speciellt så i elkrafttekniska 

sammanhang, men den är inte särskilt praktisk att använda till någonting utöver hobbyflyg-

ning utan den utrustning som ansluts. I rapporten presenteras en kartläggning av intressanta 

plattformar och utrustningar för elkraftindustrin. Kartläggningen är grundad på information 

inhämtad från internet men även de intervjuer som utförts med olika tillverkare och opera-

törer av drönarsystem. 

Arbetet mynnar ut i en diskussion om hur regelverken påverkar tillämpningen, hur använd-

ningen av drönare ser ut idag, möjligheter inför framtiden men även vad som kan förväntas 

inom den tekniska utvecklingen inom en snar framtid. Slutligen ges rekommendationer på 

lämpliga plattformar och framtida användningsområden.  
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Investigation into applications for drones in electric 

power systems 

Summary 

The presented report has been prepared on behalf of Vattenfall Services Nordic. At present 

time, large resources are being spent on inspections of among other things long power lines 

and electric power installations. In many cases expensive helicopters with expensive equip-

ment are being used for inspection of power line and plant statuses. However they may be 

another solution, The drone. 

The report includes a survey into what technical solutions are available today within drone 

systems, how they are used in the power industry, which actors are currently developing the 

technology and how the future development looks.  

In order to be able to carry out inspections of electric power installations it is required that 

certain laws, regulations and instructions are followed. These are among other The National 

Electrical Safety Board’s regulation ELSÄK-FS 2008:3, the Power Current Act SFS 2009:22 

and the Electrical Safety Instructions ESA. In order to be able to fly with drones and carry 

out missions such as inspections, certain laws and regulations related to the flight and sur-

veillance have to be complied with, including among others The Aviation Act SFS 2010:500 

and The Camera Surveillance Act SFS 2018:1200  

The drone’s potential for private but also industrial use is immense, especially so in the con-

text of the electro industry, but it is not very practical to use for anything besides hobby 

flying without the connected equipment needed for inspection. In the report a survey of 

interesting platforms and equipment for the electric power industry is presented. The survey 

is largely based on information taken from the internet, but also from the interviews con-

ducted with various manufacturers and operators of drone systems. 

The work culminates in a discussion on how the regulations affect the application of drones, 

how drones are used today, which opportunities there are for the future as well as what can 

be expected of the technological development in the near future. Finally recommendations 

are made on appropriate platforms and possible future uses. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar och inspektioner av långa led-

ningar och elkraftanläggningar. I många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för 

t.ex. okulär- samt termografisk inspektion av olika typer av anläggningars och ledningars sta-

tus. Det kan dock finnas en annan lösning som kan minska eller helt avlägsna behovet av att 

använda helikoptrar men även föra med sig nya användningsområden. På flera håll runtom i 

världen har man börjat använda drönare med olika typer av felsökningsutrustningar istället 

för dyra helikopterflygningar. I Sverige är utvecklingen på gång men ännu har ingen börjat 

använda tekniken fullt ut. Vattenfall Services Nordic AB har upptäckt att det finns ett intresse 

av att använda drönare inom organisationen då det finns en möjlighet till effektivisering samt 

ekonomiska vinster och har därför börjat undersöka vilka möjligheter som finns i använd-

ningen av drönare i elkraftssammanhang. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att göra en kartläggning över vilka tekniska lösningar som finns idag 

inom drönarsystem, hur de används inom branschen, vilka aktörer som utvecklar tekniken 

samt hur utvecklingen inför framtiden ser ut. Arbetet ska även innefatta hur kartläggningen 

skulle kunna appliceras till Vattenfall Services Nordic AB olika användningsområden och 

även ungefärliga kostnader för inköp och drift av drönarsystemen. 

Målet med arbetet är att ta fram ett informationsunderlag för Vattenfall Services Nordic AB 

som de kan utgå ifrån i sin framtida planering och användning av drönarsystem. I underlaget 

ska ingå information om lagar, regler, tillstånd, utbildningar, användningsområden, lämpliga 

plattformar och utrustningar samt rekommendationer för framtida satsningar. 

1.3 Problembeskrivning och avgränsningar 

Utvecklingen inom drönarteknik är på framfart runtom i världen. Gruppen ska ta reda på 

vad för teknik som finns tillgänglig i dagsläget och på vilket sätt drönarsystem används inom 

branschen idag. Vad den maximala räckvidden och höjden vid flygning är samt hur drönar-

systemen påverkas av väder och vind? Hur ser utvecklingen inför framtiden ut och vilka är 

det som utvecklar drönare och programmering i Sverige idag? Viktigt är även att undersöka 

vilka lagkrav och regelverk som behöver efterföljas. Även vad för typ av utbildningar och 

licenser som krävs för operatörer samt hur användning av drönare kan tillämpas till Vattenfall 

Services Nordic AB behov? 

Lösningar utanför elbranschens användningsområde skall ej utforskas. Drönare med en vikt 

över 8 kg ska ej undersökas, om dessa inte medför någon specifik övervägande fördel. Till 
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vikten räknas inte anslutna tillbehör och verktyg som kopplas till drönaren. Investeringskal-

kyl, test och inköp av drönare ska ej göras i detta arbete, istället läggs förslag på vilka drönare 

som är mest relevanta för framtida satsningar och behov inom Vattenfall Services Nordic 

AB. 

1.4 Metod 

Som start på projektet utformades en projektplan som projektgruppen skulle utgå ifrån i sitt 

arbete. I projektplanen har alla aktiviteter förplanerats och lagts in i ett Gant schema som 

sedan varit utgångspunkt för tidsplaneringen för dessa aktiviteter. Den första aktiviteten som 

gruppen ägnat sig åt är informationsinhämtningen, denna har i sin tur delats in i tre kategorier 

eller steg. Den första kategorin var arkivanalysen där främst information om de gällande 

regelverken togs fram. I nästkommande steg gjordes först och främst en litteraturstudie för 

att insamla så mycket teknisk information som möjligt, denna information hämtades in näs-

tan exklusivt från diverse Internetkällor. I det sista steget utfördes intervjuer med både till-

verkare och återförsäljare av drönarsystem, men även ett par operatörer som använder sig 

utav drönarsystem i sitt arbete. Steg två och tre av informationsinhämtningen skedde i prin-

cip parallellt då vissa intervjuer utfördes samtidigt som en del av litteraturstudierna.  

För att få så mycket information som möjligt ur intervjuerna valdes en semi strukturerad 

forskningsintervju där vissa öppna frågor förbereddes separat för operatörer och tillverkare. 

Tanken med detta var att de intervjuade skulle komma med så mycket egen information som 

möjligt med minimal styrning från intervjuaren [1]. När gruppen samlat tillräckligt med in-

formation påbörjades sammanställningen och rapporten började ta form. Sammanställ-

ningen påbörjades med att beskriva de gällande regelverk som är av vikt ur undersökningens 

perspektiv, därefter sammanställdes den tekniska informationen om olika typer av intressanta 

plattformar och utrustningar. När sammanställningen av relevant information färdigställts 

satte sig projektgruppen och skrev en diskussion där ett par relevanta frågor lyfts fram. Sist 

men inte minst gjordes en slutsats där även rekommendationer inför framtiden lagts fram. 
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2 Besiktning av elkraftsanläggningar 

2.1 Lagar, föreskrifter och anvisningar 

För att utföra besiktning och inspektion av elkraftsanläggningar krävs att vissa lagar, före-

skrifter samt anvisningar efterföljs. I detta avsnitt behandlas kort vilka föreskrifter och an-

visningar som är relevanta vid besiktning och inspektion av elektriska anläggningar samt vad 

de innehåller. 

2.1.1 Elsäkerhetsföreskrifter och starkströmsförordningen 

ELSÄK-FS 2008:3 

Detta dokument innehåller de allmänna råd och föreskrifter vilka berör den kontroll av elekt-

riska anordningar samt starkströmsanläggningar som innehavaren av en anläggning skall ut-

föra. Föreskriften togs fram av Elsäkerhetsverket för att säkerställa att en anläggning i bruk 

ger pålitlig trygghet mot person- och/eller materiella skador på grund av el. Dokumentet 

omfattar även anläggningar som spännigsatts tillfälligt men också de elektriska anordningar 

som är ämnade att kopplas till en starkströmsanläggning [2].  

Viktigt att ta med från denna är inspektions- och besiktningsperioder för olika typer av stark-

strömsanläggningar samt elektriska anordningar. §2 i detta dokument säger att, enligt §4 i 

starkströmsförordningen (2009:22) ska innehavaren av en anläggning kontinuerligt kontrol-

lera säkerheten hos anläggningen [3]. När det kommer till de anläggningar som uppges i §5 

och §6 (ELSÄK-FS 2008:3) så skall i denna kontroll ingå en speciell kontroll med givna 

tidsintervall. Den kontroll som utförs skall vara anpassad till anläggningens karaktär, använd-

ning, ålder och omgivande miljö. 

Enligt §5 i ELSÄK-FS 2008:3 skall det med hänsyn till följande anläggningar utföras specifika 

kontroller med följande tidsintervall [2]: 

• ”Luftledningar för högspänning  högst ett år,” 

• ”Ställverk för högspänning i det fria högst ett år,” 

• ”Luftledningar för lågspänning  högst åtta år,” 

• ”Kontaktledningsanläggningar med 
luftledning, rälskarvar och  
rälförbindningar, jordförbindningar, 
strömskeneanläggningar och  
anordningar för återgångsström  högst ett år.” 

 

I ELSÄK-FS 2008:3 står att ”Med högspänning enligt första stycket avses nominell spänning 

över 1 000 V växelspänning eller över 1 500 V likspänning.” 

Vad gäller nedanstående anläggningar skall enligt ELSÄK-FS 2008:3 särskilda kontroller gö-

ras med intervall som fastställs av innehavaren: 

• ”Anläggningar som är utsatta för stora påfrestningar,” 

• ”Anläggningar i utrymmen där många människor samlas,” 
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• ”Anläggningar som representerar stora värden, och” 

• ”Anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras”  

SS-EN 50110-1: Skötsel av elektriska anläggningar 

I detta dokument fastställs de minimumkrav som gäller för säkert arbete på eller nära elekt-

riska anläggningar men även för säker skötsel av dessa anläggningar. Fordringarna är en euro-

peisk standard och gäller i alla CENELEC-länder vilket gör att arbetssätten blir likformiga 

över hela EU, vilket i sin tur förenklar internationellt samarbete. 

CENELEC länder är de länder som är medlemmar i den Europeiska kommittén för elektro-

teknisk standardisering (European Committee for Electrotechnical Standardisation). 

I dokumentet sätts främst organisatoriska krav på hur arbetet skall planeras, fördelas och 

utföras men även vilken personalkompetens som krävs för att detta ska ske på bästa och 

säkraste sätt [4]. 

2.1.2 ESA 

ESA står för Elsäkerhetsanvisningarna och är i princip en sammanställning av råd och in-

struktioner som bör efterföljas för att se till att arbeten, på eller i närheten av elektriska an-

läggningar och utrustningar, sker på ett så säkert sätt som möjligt. ESA togs fram som ett 

underlag för hur en arbetsgivare ska bära sig åt för att förebygga att arbetstagare utsätts för 

ohälsa eller olycksfall [5]. 

ESA är elbranschens tolkning av svensk standards krav för arbeten nära eller med spänning 

men även för skötsel av elektriska anläggningar (SS-EN 50110), samtidigt täcker den de pri-

mära krav som finns i arbetsmiljölagen och används därför oftast som utgångspunkt för per-

sonsäkerhet vid arbeten inom branschen.  

Personsäkerhet är av stor vikt i ESA vilket är varför de blir ytterst relevanta i denna under-

sökning. De blir relevanta på så sätt att användning av drönare för inspektion och underhåll 

(där detta är möjligt) i princip motväger alla förekommande hälso- och personolycksrisker 

som finns, där det istället skulle vara en fysisk person som måste komma i kontakt eller i 

närheten av strömförande anläggningar eller utrustningar. 

I de fall där arbete med, respektive nära spänning (AMS, ANS) ska utföras läggs mycket vikt 

till det som kallas närområde, riskområde samt säkerhetsavstånd. 

Till riskområde tilldelas de områden kring spänningssatta delar där isolationsnivån som ska 

avvärja elektrisk fara inte är säkerställd för ingrepp utan skyddsåtgärder. Det tilläggs även att 

det riskområde som anges i arbete nära spänning, tabell 2.1 ska gälla i de fall där en anlägg-

ningsdel, som är spänningssatt, inte har skydd genom särskilt beröringsskydd (inklusive av-

skärmning) eller genom dess utförande.  

Närområdet är området som omsluter riskområdet. 
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Säkerhetsavstånd är ett område som avgörs genom att beakta arbetsmetod, kompetensen hos 

arbetarna, arbetets tidsomfattning, material, samt redskap. Säkerhetsavståndet fastslås av den 

som är elsäkerhetsledare [5]. 

I tabell 2.1 på nästa sida framgår gränserna för Närområde och Riskområde vid olika spän-

ningsnivåer medan det i tabell 2.2 framgår de minsta rekommenderade Säkerhetsavstånden 

vid olika spänningsnivåer. 
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Tabell 2.1, Närområde och riskområde enligt ESA Grund:14 [5]    

Nominell systemspän-
ning  

(UN kV)  

Minsta godtagbara av-
stånd i luft till riskom-
rådets yttre gräns. (DL 
mm)  

Minsta godtagbara 
avstånd i luft till när-
områdets yttre gräns. 
(Dv mm) 

≤ 1 Ingen beröring 300 

3 60 1120 

6 90 1120 

10 120 1150 

15 160 1160 

20 220 1220 

30 320 1320 

36 380 1380 

40 430 1430 

45 480 1480 

50 530 1530 

60 630 1630 

70 750 1750 

110 1000 2000 

132 1100 3000 

150 1200 3000 

220 1600 3000 

275 1900 4000 

380 2500 4000 

480 3200 6100 

 

Tabell 2.2, Säkerhetsavstånd enligt ESA Grund:14 [5] 

Riktning  Spänning Säkerhetsavstånd 

Sidled 0,4 kV 

1–40 kV 

>40 kV 

≥ 2 m 

≥ 4 m 

≥ 6 m  

Höjdled 0,4 kV 

1 kV 

400 kV 

 

≥ 2 m 

≥ 4 m 

≥ 4,5 m  
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2.2 Typer av besiktning lämpliga för helikopter eller drönare 

2.2.1 Helikopter 

Helikoptern är idag fortfarande i största utsträckning den flygande plattform som används 

vid olika typer av inspektioner. Fördelen med en helikopter är att den har hög uthållighet och 

lyftkraft vilket gör att stora avancerade sensorer kan installeras utan problem. Idag används 

helikoptern främst för planerade men även akuta besiktningar av långa ledningsgator och 

kraftledningar. Vid planerade besiktningar kan den inspektera både ledningar och stolpar för 

att se till att exempelvis isolatorer inte är skadade eller att närliggande trädgrenar inte ligger 

för nära ledningar. Vid akuta besiktningar, som exempelvis efter en storm, används den 

främst som ett redskap för visuell fellokalisering [6]. 

Det finns dock många nackdelar med att använda helikopter. En av de viktigaste nackdelarna 

att beakta är den ökade säkerhetsrisken som kommer med låg flygning nära kraftledningar 

och stolpar men även träd och andra höga objekt. Utöver de katastrofala materiella skador 

som skulle kunna uppstå så är risken även att det uppstår flera dödsfall vid en olycka. Detta 

är väldigt viktigt att ha i åtanke speciellt då det redan skett sådana olyckor på många håll runt 

om i världen men även här i Sverige, exempelvis en incident som skedde den 15 april 1997 

där en helikopter stött ihop med en kraftledning och kraschat vilket resulterade i att besikt-

ningsmannen avled och piloten fick svåra skador. [7].  

Utöver detta finns det även ekonomiska men även ekologiska nackdelar med helikoptern. 

Eftersom det är avancerad teknik som kräver högutbildade och erfarna operatörer blir kost-

naderna snabbt höga. Samtidigt används förbränningsmotorer som drivs med dyrt fossil-

bränsle vilket lägger på ännu mer kostnader men även en miljöförsämring genom utsläpp av 

växthusgaser. (Helikoptrar kan dock även vara miljöfarliga på andra sätt. De flesta helikoptrar 

använder till exempel bensin med bly i, och detta orsakar utsläpp av bly i luften som vi andas.) 

[8]. 

Helikoptern skulle även teoretiskt sätt kunna användas till andra typer av inspektion så som 

inspektion av solcellsparker samt stora ställverk, men detta kan anses vara onödigt då det 

finns andra redskap och metoder som blir mer ekonomiska och effektiva. En av dessa är just 

drönaren.  

2.2.2 Drönare 

Drönare kan idag användas till alla typer av inspektion som helikoptern kan utföra och lite 

till. Utöver planerad och akut-besiktning av ledningsgator så kan drönaren också ganska ef-

fektivt användas till inspektion av vindkraftverk., solcellsparker samt ställverk. Solcellsparker 

kan exempelvis inspekteras med en värmekamera för att se om det finns läckor eller skador 

på solcellspaneler [9]. Vindkraftverkens yttre samt turbinblad kan med en högupplöst kamera 

undersökas på nära håll för att se om det finns sprickor eller andra tecken på förslitning och 

målet är att detta ska gå att göra autonomt [10]. Utöver detta så skulle drönare kunna hjälpa 
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till vid inspektioner av ställverk och nätstationer med hjälp av t.ex. en duo kamera med både 

optisk och termografisk sensor för att besikta exempelvis frånskiljare, isolatorer, m.m. [6]. 

Det finns även ett ytterligare användningsområde som ännu inte utforskats riktigt. Detta är 

förprojektering eller förinspektion inför bygge av exempelvis kraftledningar, ställverk eller 

dylikt [11]. Teknikutvecklingen som krävs för att kunna utföra dessa typer av arbeten med 

drönare har uppnåtts så att tekniken finns där, det gäller egentligen bara att sätta ihop den i 

ett system [6]. 

Den största nackdelen med drönare idag är lyftkraften och uthålligheten, eller mer specifikt 

räckvidden. Begränsningen kommer från de batterier som finns tillgängliga idag, även fast 

det finns bra batterier som har hög kapacitet så är det inte riktigt tillräckligt. Det finns dock 

lösningar på detta i form av hybriddrift och drift med förbränningsmotorer som kan öka 

räckvidden och lyftkraften markant [12]. Dessvärre innebär dessa driftsystem att drönarens 

storlek och pris ökar. Priset är kanske inte alltid en avgörande faktor medan storleken i allra 

högsta grad kan vara det [13]. 
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3 Regelverk för användning och övervakning med 

drönare 

För att få flyga med drönare och utföra arbeten så som inspektioner och besiktningar krävs 

att vissa specifika lagar efterföljs, men i vissa fall kan det även krävas speciella tillstånd. Detta 

avsnitt behandlar de lagar som behöver tas hänsyn till vid kamerabevakning men även de 

eventuella tillstånd som kan behöva sökas hos diverse tillsynsmyndigheter samt i vilka fall de 

erfordras. 

3.1 Luftfartslagen samt Transportstyrelsens föreskrift för obe-
mannade luftfartyg 

Luftfartslagens (SFS 2010:500) nya ändringar tillämpades den 1 februari 2018 och är den lag 

som behandlar vilka regler och tillstånd som krävs för att hantera olika typer av luftfartyg i 

svenskt luftrum. Den nya luftfartslagen har gjort det möjligt för ett större användningsom-

råde av drönare för både industriellt och privat bruk. Syftet med luftfartslagen är att be-

stämma de regler och säkerhetsaspekter för luftfartyg som ska användas inom Sveriges grän-

ser. Därtill skall farkosten registreras hos Transportstyrelsens luftfartsregister med ägarens 

eller brukarens personuppgifter samt märkas upp [14].  

I Transportstyrelsens föreskrift för obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110) beskrivs Luft-

fartslagens tillämplighet för de gällande regler och krav över hur drönare får framföras.  Dess-

utom ställs det krav på funktion hos drönaren tillika den kompetens som piloten måste in-

neha för att på ett säkert sätt styra drönaren. Föreskriften delar in drönare efter fem katego-

rier [15].  

• Kategori 1: Drönare med en startvikt upptill 7 kg utan monterad last. Där flygning 
sker inom synhåll för piloten.  

• Kategori 2:  Drönare från 7 till 25 kg utan monterad last. Flygning sker inom synhåll 
för piloten.  

• Kategori 3: Startvikt på mer än 25 kg. Flygningen ska ske inom synhåll för piloten.  

• Kategori 4: Drönare som är auktoriserad för att flygas och skötas utom synhåll för 
piloten.   

• Kategori 5: Drönare för särskilda flygningar, som inte är användbar inom någon av 
de föregående kategorierna. Beroende på ändamålet med flygningen delas den in i 
tre underkategorier 5A, 5B samt 5C.  

Drönar användning får som högst ske upp till en höjd av 120 meter ovan mark utan att 

okulära hjälpmedel som kikare behöver användas. Det är av vikt att piloten navigerar med 

beaktande av väderlek, områdets topografi, samt vid ökad risk för åska med påverkan på 

systemets radiofrekvens. 

Enligt TSFS 2017:110, måste all användning av Drönare även kallad obemannad luftfartyg 

tillhörande kategori 1 med en vikt till och med 7 kg utan adapterad utrustning registreras hos 
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transportstyrelsen. Därutöver skall den märkas upp med operatörens namn samt telefon-

nummer. Detta gäller även för Drönare tillhörande kategori 2 med en vikt på över 7 tilloch-

med 25 kg. 

Innan piloten, som också är ansvarig ledare för flygning, får påbörja sin uppgift ska denna 

ha bedömt flyg och säkerhetsaspekter efter områdets topografi samt att hanteringen sker på 

ett betryggande avstånd från bebyggelse, människor och djur. Detta med hjälp av flygkarta 

som piloten ska gå igenom för att på så sätt säkerställa att luftrummet som flygningen kom-

mer att äga rum i är säkert för flygning, samt ta del av information och om flygningen kan 

komma att föregås av vissa begränsningar eller särskilda bestämmelser som gäller efter ge-

nomgång av ”AIP” (Aeronautical Information Publication). Vilket är information från staten 

som erhåller bestående information för all luftfart eller om det råder ett ” AIP – Supple-

ment”, alltså tillfällig ändring av AIP som i sådana fall kommer att visas på en separat sida. 

Tillika ska piloten ta del av ”NOTAM” (Notice to Airmen) vilket är information som ges via 

radioutrustning om någon förändring har skett gällande anläggningar, lägesförändring för 

tillåtelse att få fortskrida med flygningen. Piloten ska därutöver ta del av information från 

länsstyrelsen, polismyndigheten samt kommun för att klargöra att det är tillåtet att bedriva 

flygning. 

För flygning vid mörker skall drönaren vara utrustad med belysnings medel för att på ett 

säkert sätt även kunna urskilja dess placering samt färdriktning. Den verksamhet som opera-

tivt äger drönarsystemet ska se till så att dess underhåll sköts efter systemtillverkarens anvis-

ningar innan flygning. Om drönaren har en autonom styrning skall den även kunna styras 

manuellt om ett fel skulle inträffa. Piloten ska ha kontroll över vad som sker under flygningen 

i luftrummet för att på så vis undvika kollision med andra flygfarkoster som kan komma att 

befinna sig i samma luftrum. Därvid måste piloten vara väl känd med drönarens olika funkt-

ioner för att kunna framföra den på ett säkert sätt.  

Utöver detta regleras att framförande av drönare i närhet till flygplatsers kontrollzoner får 

endast ske utanför ett avstånd på minst 5 km från start och landningsbana och flygande 

mellan 10 till 50 meter i höjdled får ske utan tillstånd från kontrolltornet. För flygning inom 

en radie av 1 km från flygplats för helikopter skall en kontakt tas med ansvarig personal.  

Vid ett kontrollerat luftrum så som på flygplatser och militärbaser får flygning först ske efter 

ett utförande av en klarering, ett godkännande från det aktuella kontrolltornet. Dock med 

undantag vid vissa flygningar på dem militära flygplatserna. För flygning inom en trafikin-

formationszon (TIZ) med ett undantag om drönaren kommer att flygas som högst 50 meter 

ovan mark om inte flygningen kommer att överstiga en hastighet över 90 km/h och att drö-

naren inte framförs närmre än 5 km närmare än kontrollzons start och landningsbanor, samt 

trafikinformationsområde (TIA) måste piloten bevara en öppen tvåvägsriktad radiokommu-

nikation. Om inget motsvarande alternativ som har beslutats efter en kommunikation med 

”AFIS- enheten” (Aerodrome Flight Information Service), den informationstjänst som gäller 

för den aktuella flygplatsen [15]. 
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Utöver dessa regler gäller följande enbart för kategori 2. Flygning inom en kontrollzon får 

endast bedrivas efter ett speciellt medgivande från den tänkta flygplatsen. Även för framfö-

randet av tyngre drönare ska en tvåvägsriktad kommunikation användas efter att ha kommu-

nicerat med berörd AFIS- enhet. 

Därtill skall piloten gått en kurs för den typ av drönarsystem samt ha utfört ett acceptabelt 

teoretiskt och praktiskt test för Transportstyrelsen innan mottaget intyg offentliggörs. Pilo-

ten ska ha vetskap om de rådande flygsystem och säkerhetsstandarder som gäller för flygning 

[15].  

Alla flygningar ska dokumenteras i en logg eller liknande där information om utförd flygning, 

när flygning ägt rum, ansvarig pilot, namn på drönare, start och plats för landning, tid i luften, 

sammanlagd tid i luften, anledning till flygning samt om någon störning inträffat ska precis-

eras. Ett säkerhetsområde ska skapas av piloten varvid dess omfattning innehållande vart 

man har för avsikt att utföra flygningen detta för att hålla ett betryggande säkert avstånd till 

närmaste människor, djurliv och bebyggelser. Därav ska ett vidsträckt säkert avstånd hållas 

på minimalt 50 meter från drönaren till närmsta icke behöriga människor, djurliv och fastig-

heter så att ingen kan skadas. Inte minst skall drönaren ha ett inbyggt system som indikerar 

på om ett inträffat fel har uppstått, där då piloten kan få drönaren att avbryta flygningen [15].  

3.2 Kamerabevakningslagen 

Kamerabevakningslagen SFS 2018:1200 är den nya lag som ersatte Kameraövervakningsla-

gen den 1 augusti 2018 [16]. Den nya lagen har fört med sig många förändringar gentemot 

tidigare som bl.a. gör att färre aktörer behöver söka tillstånd, men samtidigt så måste numera 

även Dataskyddsförordningen, se avsnitt 3.4, och Brottsdatalagen [17] efterföljas. 

Syftet med Kamerabevakningslagen är att se till att fysiska personer skyddas mot obefogat 

intrång i den personliga integriteten, men även att ta hänsyn till nödvändigheten av berättigad 

kamerabevakning. Mycket av det som behandlas i Kamerabevakningslagen är direkt kopplat 

till direktiven ur Dataskyddsförordningen. Det innebär att större hänsyn måste tas till hur 

potentiella registrerade individers personuppgifter ska behandlas och skyddas, men även att 

de registrerade informeras om bevakningen. Detta är speciellt relevant i anslutning till bl.a. 

inspektion av ledningsgator dit allmänheten har tillträde med drönare utrustade med diverse 

optiska medel [18]. 

Det som är viktigt med lagen ur undersökningens perspektiv är att den har öppnat upp för 

de flesta aktörer som bedriver kamerabevakning utanför allmänhetens intresse, vilket oftast 

betyder att några tillstånd ej behöver erhållas i förväg. Dock så innebär detta att högre krav 

ställs på att informera potentiella registrerade om bland annat vem, vad, varför kamerabe-

vakning utförs samt hur kontakt med ansvariga kan upprättas. [18] 

Sammanfattat så behövs inga specifika tillstånd för bevakning förutsatt att aktören inte utför 

en uppgift i allmänhetens intresse och så länge bevakningen sker på platser dit allmänheten 

inte har tillträde. I de fall där bevakning sker på platser där allmänheten har tillträde kan det 
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i de flesta fall utföras en intresseavvägning, detta innebär att de egna intressen och behoven 

ska vägas gentemot det intrång i den personliga integriteten som bevakningen skulle inne-

bära. I de allra flesta fall bör intresset samt behovet, av att inspektera ledningsgator och elekt-

riska anläggningar dit allmänheten har tillträde, väga mer än den minimala risk som finns för 

intrång i den enskildas personliga integritet. 

Som tidigare nämnt sätts dock högre och mer omfattande krav på att informera registrerade 

om bevakningen, vem som utför bevakningen samt hur kontakt med specificerad kan upp-

rättas, detta kan bland annat göras genom skyltning. Det behövs dock tillhandahållas ytterli-

gare information på t.ex. en webbsida eller liknande, där det framgår:  

• Varför bevakning utförs. 

• Vilken rättslig grund bevakningen stödjer sig på. 

• Kontaktuppgifter till dataskyddsombud om ett sådant finns. 

• Hur länge uppgifter kommer att lagras. 

• Vilka rättigheter de registrerade har, exempelvis att efterfråga att deras uppgifter tas bort 

• Att de registrerade har rätt att framföra klagomål till datainspektionen om de anser att 

avtal, lagar eller regler har brutits. 

 

Även följande information måste framgå, om den som utför bevakningen: 

• Stödjer sig på intresseavvägning, ska det vara tydligt vilka intressen som tagits hänsyn till 

• Är skyldig enligt lag eller avtal att utföra kamerabevakningen. 

• Är mottagaren av uppgifterna, eller om det finns andra mottagare. 

• Kommer att använda uppgifterna för automatiskt beslutsfattande. 

• Kommer att överföra uppgifter till annat land [18]. 

Detta blir dock endast relevant där det är större risker att en person hamnar på video eller 

bild så som vid exempelvis potentiella inspektioner i tätorter. Vid fall där bevakning sker på 

platser som t.ex. ledningsgator ute i skogen bör istället hänsyn till Dataskyddsförordningen 

tas, se avsnitt 3.4. 

3.3 Lagen om skydd för geografisk information 

Lagen om skydd för geografisk information SFS 2016:319 är den lag som har kommit till för 

att värna om militära skyddsobjekt och känslig infrastruktur samt för Sveriges totalförsvar 

[19]. Syftet med lagen är skydda geografisk information så att det inhämtade bildmaterialet 

inte på något sätt kan komma att skada Sveriges territoriella intresse. För att få samla in och 

sprida geografisk information krävs ett spridningstillstånd. 
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Enligt epostkorrespondens från Lantmäteriet angående tillståndsärendet för Lagen om skydd 

för geografisk information framhävs det att med inhämtat bildmaterial får operatören enbart 

behandla och hålla materialet inom den arbetsgrupp som aktivt arbetar med drönaren, utan 

att behöva ansöka om ett så kallat spridningstillstånd från Lantmäteriet enligt SFS 2016:319, 

med vetskap om att materialet inte är sekretessprövat [20]. 

Med spridning menas att person eller verksamhet behöver söka tillstånd för att enligt lag få 

lov att sprida bildinformationen ut till tredje part på publika medier. Detta för att säkerställa 

så att exempelvis sårbar infrastruktur så som vissa kraftledningar men även igen känningsbara 

landmärken samt flygning över områden tillhörande försvarsmakten ej skall komma att ut-

sättas för någon form av potentiellt hot. 

Om så bildmaterialet från flygningen innefattar bilder av Sveriges sjöterritorium måste ett 

spridningstillstånd sökas hos Sjöfartsverket. För material innehållande bilder av insjöar, ka-

naler och vattendrag behöver däremot inte ansöka om något tillstånd [19]. 

3.4 Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen eller The General Data Protection Regulation (GDPR), som inför-

des den 25 maj 2018, är det regelverk som har ersatt Personuppgiftslagen (PuL) och innehål-

ler de nya reglerna om hur personuppgifter får behandlas inte bara i Sverige men i hela EU 

[21].  

Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda individers grundläggande friheter och rät-

tigheter och mer specifikt deras rätt till personuppgiftsskydd. Förordningen ska även se till 

att en jämlik nivå av personuppgiftsskydd inom EU erhålls så att det fria utbytet av inform-

ation inte hindras. Varje medlemsstat har enligt förordningen rätt att välja ut sin egna till-

synsmyndighet och i Sverige är det Datainspektionens ansvar att se till att Dataskyddsför-

ordningen efterföljs [22]. 

Det som läggs störst vikt vid i förordningen är behandlingen av personuppgifter samt de 

registrerades rättigheter. Detta betyder att större försiktighet måste iakttas runt vad för typ 

av personuppgifter som behandlas samt om den som är ansvarig för behandlingen är berät-

tigad till dessa. Utöver detta innebär det även att de registrerade måste bli informerade om 

behandlingen av deras personuppgifter samtidigt som deras grundläggande rättigheter och 

friheter ej får kränkas på något sätt.  

Dataskyddsförordningen handlar som nämnt till största del om just behandlingen av person-

uppgifter, alltså hur personuppgifter som samlats in får hanteras och om den som hanterar 

uppgifterna har rättslig grund att göra detta på. Med behandling menas all typ av hantering 

av personuppgifter exempelvis som lagring, överlämning eller radering [23].  
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3.5 Tillsynsmyndigheter och tillståndsprocess 

3.5.1 Tillstånd för kamerabevakning 

Eftersom Datainspektionen är tillsynsmyndighet både när det gäller Dataskyddsförord-

ningen och Kamerabevakningslagen så är det dem som ska kontaktas för att begära tillstånd 

i de fall där det krävs, detta skulle exempelvis kunna vara vid en inspektion där det är hög 

chans att personer kan fångas på bild [16].  

Ett brott mot någon av dessa regelverk kan innebära stora sanktionsavgifter. Därför är det 

viktigt att Dataskyddsförordningen efterföljs i samband med Kamerabevakningslagen, de 

båda går hand i hand. I de fall där det skulle uppstå frågor kring regelverken eller om det är 

otydligt ifall tillstånd behövs så ska även här Datainspektionen kontaktas för att få säkra svar 

[22]. 

3.5.2 Tillstånd för spridning av geografisk information 

Lantmäteriet och Sjöfartsverket är tillsynsmyndigheter när det gäller lagen om skydd av geo-

grafisk information. Det är även de som tillhandahåller spridningstillstånd i de fall där detta 

krävs, se avsnitt 3.3 [19].  

3.5.3 Tillstånd för användning av drönare 

Transportstyrelsen är myndigheten i Sverige som tillhandahåller tillståndsansökningar samt 

är ansvarig tillsynsmyndighet och ansvarar för certifieringen av drönarpiloter för drönare i 

kategori 2 till och med 5 [15].  

Kategori 1: startvikt ≤ 7 kg 

Inga tillstånd behöver sökas innan flygning så till vida flygningen inte sker närmre än 5 km 

från flygplatsers start samt landningsbanor och att den framförs inom synhåll på maximalt 

120 meter över mark eller vatten.  

Vid planerad flygning närmre eller inom flygplatsers kontrollzoner måste ett tillstånd beviljas 

från den berörda flygenheten (klarering), gäller för flygning på 50 meter över mark. Därtill 

ställs det krav enligt bestämmelser inom (TIA) flygplatsens trafikinformationsområde att pi-

loten måste bevara en tvåvägsriktad radiolänk öppen för direktkontakt med flygplatsens 

AFIS- enhet.  

Däremot förkommer det med ett visst undantag för flygning av en maximal höjd på 10 meter 

inom dem militära flygplatserna Hagshult, Jokkmokk, Karlsborg, Linköping/Malmen, Lin-

köping/SAAB, Såtenäs, Luleå/Kalax, Ronneby, Vidsel, Visby och Uppsala om Drönaren har 

belysta färdmedel för säker flygning i mörker som gör att det tydligt går att urskilja dess 

färdriktning.  

Kategori 2: 7 kg < startvikt ≤ 25 kg 

Samma tillstånd som gäller för drönare inom kategori 1 gäller även drönare inom kategori 2. 

Därtill uppstår följande regler och tillstånd för kategori 2 som är tillståndspliktig vid en 



Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang 

 15 

startvikt på över 7 kg till och med 25 kg. För flygning inom en flygplats kontrollzon får endast 

ske efter utförande av ett speciellt utlåtande från den berörda flygenheten. Piloten som ska 

framföra drönaren måste ha genomgått ett prov bestående av både teoretisk kunskap samt 

fysisk flygning som utfärdas av Transportstyrelsen.  

Kategori 3: startvikt > 25 kg 

Tillståndspliktig drönare, enbart för användning inom verksamhetsområden som anses god-

tyckligt av Transportstyrelsen. Drönaren innehar en startvikt på mer än 25 kg och får endast 

flygas inom synhåll för piloten. Den som söker tillstånd enligt kategori 3 skall vara samma 

person som är ansvarig för företagsverksamheten. Därtill skall det i ansökan till Transport-

styrelsen framgå på ett acceptabelt sätt specificeras, vilken lämplighet av sin roll som verk-

samhetschef har för syfte i och med det beviljade tillståndet att kunna tillgodose sitt ansvars-

område.  

Kategori 4: flygs och kontrolleras utom synhåll för piloten 

Drönare som är godkänd och specifikt framtagen för att flygas på ett säkert sätt utom synhåll 

för piloten. Sökande för tillstånd av kategori 4 ska ha likvärdig funktion som för kategori 3. 

Därefter ska den verksamhetsansvarige utse två personer under sig med indirekta ansvars-

uppgifter, en flygchef samt en teknisk chef.  

Kategori 5: speciella typer av flygningar 

Kategorin är tillämpningsbar för specifika flygningar, där minst en regel gör att ändamålet 

med flygningen eller att drönaren i sig gör att det inte passar in under tidigare beskrivna 

kategorier. Den delas härmed upp i tre underkategorier. [15] 

5A. Ett särskilt tillstånd som kan utfärdas för flygning över 120 meter ovan mark eller vatten. 

Vid förekomst av närhet till något hinder som bebyggelser eller master. Drönaren får då 

inte framföras på en längre distans än 50 meter i vertikal samt horisontell riktning från 

hindrets högsta punkt.  Därtill kan ett särskilt tillstånd ges som ett tilläggstillstånd för 

kategorierna 2 samt 3 då de angivna villkoren för respektive del ska vara uppnådda eller 

om möjligt ges som ett särskilt tillstånd. För ansökan om ett enskilt tillstånd måste den 

vikt som anges i angiven kategori vara uppfylld. Om drönaren tillhörande kategori 1 

skall drönaren utrustas eller ha ett felsäkerhetssystem om ett fel skulle uppstå. 

5B. Särskilt tillstånd som kan utfärdas vid flygning utom synhåll för piloten. Istället ska en 

eller flera observatörer ha drönaren inom synhåll så att bibehållen säkerhet till andra 

flygfarkoster, byggnader, människor och djur. Ett krav ställs på att en klar samt väl ly-

hörd kommunikation mellan både piloten och observatören/erna samt att en rutin skall 

definieras i ansökan för det angivna tillståndet. För ansökan som ett tilläggstillstånd för 

kategori 2 och 3 skall den vikt som ställs vara uppfylld. Till lika om drönaren motsvarar 

tillhörande kategori 1 skall drönaren utrustas med ett felsäkerhetssystem om så ett fel 

skulle komma att uppstå. 
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5C. För övrig verksamhet där drönaren inte faller in under någon av dem föregående under-

kategorierna. Särskilt tillstånd för flygning utom synhåll av eller inom ett avgränsat om-

råde eller för framförande över 120 meter ovan mark eller vatten. Mer ingående för 

ansökan enligt kategori 5C framgår i TSFS 2017:110, bilaga 5 [15].  
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4 Kartläggning av drönarsystem 

4.1 Allmän beskrivning 

4.1.1 Drönare 

Drönare vilket även benämns som obemannad flygfarkost och UAV (Unmanned Aerial Ve-

hicle) som främst styrs med en bildskärm och joystick. De system som undersökningen i 

huvudsak behandlar är quadrocopter, som är drönare med 4 propellerarmar. Tillämpningen 

av drönare har börjat att användas som ett inspektions samt besiktningsredskap främst inom 

byggsektorn men även inom elbranschen i ett steg om att minska antalet arbetsplatsolyckor 

vid arbete på hög höjd [24].  

4.1.2 Utrustning 

Drönarens potential för privat men även industriellt bruk är stor, speciellt så i elkrafttekniska 

sammanhang, men den är inte särskilt praktisk att använda till någonting utöver hobbyflyg-

ning utan den utrustning som ansluts.  

Utvecklingen inom utrustningar för drönare har de senaste åren varit på framgång i många 

delar av världen, vilket har tillfört en stor mängd olika typer och kombinationer av tekniska 

lösningar. Detta har i sin tur gjort det möjligt att skapa en versatil systemlösning som har 

potential att användas till flera olika områden antingen genom en kombination av utrust-

ningar som ansluts samtidigt eller genom ett enkelt utbyte av utrustning. [12] 

Den utrustning som denna undersökning kommer att behandla och syftar till är all teknisk 

eller annan typ av modifikation som ansluts till drönaren för att uppgradera dess prestanda 

eller tekniska kapabilitet, bland annat utökade batterier och diverse optiska samt termo-

grafiska kameror.   

4.2 Beskrivning av drönarplattformar intressanta för elkrafttill-
lämpningar 

I avsnittet ges en beskrivning av drönare med systemlösningar för exempelvis inspektion och 

besiktning av kraftledningsgator från Pitchup AB och Swedron AB, Göteborg. För tekniska 

specifikationer se bilaga A. 

DJI Mavic 2 Enterprise 

En kompakt och liten drönare som tack vare sin kompakta storlek är en smidig och adaptiv 

drönarplattform för den industriella verksamheten. Under 2019 erbjudes två olika utrust-

ningsalternativ Zoom samt Dual. Tillsammans med en undermonterad zoomkamera med 2 

gånger optiskt samt 3 gånger digital zoom kommer att resultera i högupplösta bilder. Därtill 

marknadsförs DJI Mavic 2 Enterprise med utrustningen Dual som dels består av en värme-

kamera från FLIR (Forward Looking Infrared) [25] med 160 gånger 120 pixlar samt en 
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högupplöst kamera med fotoegenskaper i 4K. De båda kamerorna sitter bredvid varandra i 

ett treaxligt kamerahus.  

Pitchup kommer att under 2019 att erbjuda ett eget utvecklat Clip-on system till Enterprise 

serien. Med en avancerad FLIR värmekamera som då kommer att kunna användas tillsam-

mans med eller som ett komplement till den befintliga integrerade optiska sensorn hos 

Zoom. Mer om drönarens utrustningar beskrivs nedan i avsnittet Optiska utrustningar.         

Enterprise plattformen har en förbättrad självflygning (Flight Autonomy) med avkänning av 

hinder i flera riktningar tack vare ett sensorsystem med sammanlagt åtta högupplösta kame-

ror och två IR- sensorer på vardera sida av drönaren. Vilket ger piloten en säkrare flygning 

med en reducerad kollisionsrisk samt att det möjliggör en bättre anpassning för när arbets-

utövning inom trängre och en alltmer svåråtkomlig omgivning står i fokus. Den har ett över-

föringssystem OcuSync 2.0 som ger kommunikation med bibehållen videokvalitet med anti-

störning på upptill fyra kilometers avstånd. Med DJI Air Sense arbetar drönaren med ADS-

B transponder som är en sändare som känner av om andra flygplan befinner sig i närheten, 

som då ger piloten en förvarning om att kunna väja undan i god tid [26].   

Phantom 4 RTK 

Är en drönare som är specifikt framtagen för kartering och mätningar och som därtill har 

inbyggd RTK teknik, (Real Time Kinematic) [27] vilket är en bra egenskap för framförallt 

industriellt arbete nära kraftledningar och inom andra signalstörningskänsliga arbetsområ-

den. Med tekniken ger drönaren operatören en noggrannhet på centimeternivå. Till Phantom 

4 RTK finns det en möjlighet att montera en nyutvecklad värmekamera med clip on- fäste 

som monteras på drönarens ben.  

För arbeten i områden där det radiosignalerna inte når fram har den en redundant inbyggd 

GNSS sensor (Global Navigation Satellite System) [28] som är placerad i linje med RTK 

enheten som då hjälper till med att få en stabilare och säkrare flygning samt att den ser till 

att bildmaterialet levereras med en mer pålitlig position. Detta tillsammans med basstationen 

D-RTK 2 MOBILE STATION ger en precis positionering samt noggrannhet för mätnings-

uppdrag. Den mobila basstationen är även utrustad med överföringssystemet OcuSync 2.0 

som återfinns hos Mavic 2 Enterprise serien. Basstationen ingår inte utan finns som tillbehör.  

För att få ut exakt rätt positionering har Phantom 4 utrustats med en uppgraderad Timesync 

funktion, för att på så sätt med all insamlad information tillsammans med RTK tekniken 

säkerställa så att en exakt positionering kan återfås i efterhand. Vilket i synnerhet är fördel-

aktigt vid förprojekteringar av exempelvis kraftledningsgator. Till drönaren ingår även en 

applikation som är speciellt framtagen för industriellt användande, som ska underlätta plane-

ringen inför flygningen.  

Drönarens fjärrkontroll har bland annat en minneskortsplats passande för Micro-SD, för 

utökad datalagring. Den har även ett integrerat backupbatteri som om vid behov kan bytas 

ut utan att pågående arbetsuppgift måste avbrytas. Därtill är fjärrkontrollen anpassad för att 
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kunna styra ända upptill fem drönare samtidigt, vilket framförallt kan komma att vara an-

vändningsbart vid större uppdrag [29].  

DJI Matrice 210 RTK  

En plattform helt i IP- klassning, vilket medför att flygning går att utföra vid blöta dagar. Till 

lika Mavic Enterprise serien har även DJI Matrice 210 RTK ADS-B sändare som ger piloten 

en direkt information om andra flygplan eller drönare befinner sig i närområdet. Dessutom 

är denna anpassad för montering upptill 2 kameror på undersidan eller 1 på ovansidan av 

drönaren. Matrice 210 RTK kan med fördel användas av två operatörer. Dels en pilot som 

styr kontrollen över quatrocoptern, drönaren med hjälp av en integrerad främre pilotkamera 

medan den andra operatören sköter kontrollen av sensorerna för det pågående arbetsupp-

draget.    

Den är konstruerad för att kunna flygas med två batterier som därutöver har inbyggd upp-

värmning vilket medför att flygning även går att utföra ner till – 20 ℃. En Cendence radio 

tillsammans med en Crystal Sky-skärm medföljer till Matrice 210 RTK, som ihop med D-

RTK sensorerna som är anpassade för att tåla magnetiska påfrestningar är det framförallt 

detta som utmärker denna modell. Vilket också bidrar till en bra precision [30]. Till drönaren 

finns ett flertal olika sensorer och tillbehör som beskrivs mer detaljerat under avsnittet op-

tiska utrustningar.   

Detta möjliggör att drönaren lämpar sig väl för inspektionsuppdrag av kraftledningsgator 

och med fördel av sin storlek även lämpar sig väl för inspektion och besiktning av ställverks-

miljöer.  

DJI Wind 4  

En drönare som är skapad med en IP- klassad konstruktion och har utrustats med 4 stycken 

28 tums propellrar. Den är konstruerad för att kunna appliceras med tyngre utrustning och 

klarar en lyftkapacitet på upptill 13 kg. Wind 4 har tack vare sin plattform med den höga 

lyftkapaciteten en stor bredd av anpassningsmöjligheter för ett flertal sensorer och kameror, 

vilket därmed gör den anpassningsbar för olika arbetsuppdrag.  

Den kan framföras under längre flygningar med stöd från de 2 DZ-12 000 batterierna som 

även återfinns hos DJI Matrice 210 RTK. Batterierna har försetts med ett inbyggt uppvärm-

ningssystem som möjliggör flygningar under kallare dagar. Till drönaren ingår en flygkontroll 

som har stöd för bland annat RTK teknik och SDK (Software Development Kit) för mjuk-

varuutveckling [31]. Drönaren har stöd för Ipad-applikationen Ground Station Pro som där-

igenom gör det möjligt att planera autonoma flygningar efter förprogrammerade så kallade 

waypoints, för planerad kartläggning av dess flygning inom exempelvis ett inspektionsom-

råde av kraftledningar och vindkraftsparker [32].  
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Rover MT Thermal 

En drönare i samma storleksklass som DJI Matrice 210 RTK. Detta är en drönare som har 

projekterats under rapportskrivningens gång och kommer att släppas på marknaden under 

mars 2019. Den har tagits fram efter ett samarbete mellan Pitchup och CUAV AB som är ett 

svenskt företag som har riktat sig in mot utveckling av drönare. Rover MT är konstruerad 

för inspektion och besiktningar av exempelvis kraftledningsgator. Tester har genomförts 

som påvisar en lång flygtid uppemot 1 timma i aktionstid samt att den kan framföras även 

när det är – 20 ℃.  

Drönare har även försetts med krypterad lagring och kommunikation istället för molnlagring, 

vilket är fördelaktigt inom Vattenfall Services användningsområden. Den har integrerad 

mjukvara för om vid ett fel skulle uppträda under pågående arbetsuppdrag kommer den att 

kunna återge bild samt ge positionering direkt till operatören. Drönaren kommer att utrustas 

med värmekameran FLIR Duo Pro R och har plats för sensorer på både under samt ovansi-

dan [33].  

Pitchup Explorian XLT  

Pitchup egenutvecklade drönare som kan komma att möjliggöra en längre och mer krävande 

flygningar under sämre väderförhållanden i jämförelse med DJI Wind 4. Det innebär därmed 

att ett högre krav ställs på materialvalen hos drönaren. Explorian XLT är konstruerad helt 

efter IPX 7-klassning vilket innebär att drönaren tål att utsättas för både sand, damm, regn, 

såväl som saltvatten, snö och inte minst kemikalier.  

Dess propellrar är gjorda i ett särskilt kolfibermaterial vilket gör det möjligt för att drönaren 

skall kunna klara av att bära en hög last med en lastningskapacitet upptill hela 20 kg. Men 

även för flygningar under mer påfrestande förhållanden som i kombination med vindbyar 

med inslag av exempelvis snö kan drönaren bära upptill 5 kg under långa turer. Till drönaren 

har uppvärmningsbara batterier tagits fram för att möjliggöra längre flygtider i kallt klimat. 

Pitchup har vidareutvecklat ett hybridsystem för drift med 95 oktanig bensin som tillsam-

mans med ett batterisystem med en sammanlagd spänning på 50,4 V kommer att möjliggöra 

flygningar ända upp till 3 timmar [34]. 

4.3 Beskrivning av kamerautrustning för drönare 

För att kunna utföra inspektioner av t.ex. ledningar och anläggningar med drönare så krävs i 

första hand att man har en bra plattform att utgå ifrån. Därutöver krävs att man har rätt 

utrustning och sensorer för att kunna få ut den data och information man behöver. Nedan 

följer de mest relevanta och användbara sensorerna för besiktning och inspektion av elkraft-

sanläggningar.  

Vilken typ av sensor som krävs för att samla in relevant data vid en inspektion beror oftast 

på flertalet olika faktorer, bland annat vad för typ av information som skall insamlas, hur 

nära objektet man kan flyga men även hur detaljerade bilderna behöver vara.  
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De exempel som följer i avsnitten nedan kommer att utgå från de enklare sensorerna som 

uppfyller de minimala krav man skulle kunna ha vid en enklare inspektion av en anläggning 

och sedan gå vidare till de mer avancerade sensorer som finns tillgängliga på marknaden idag. 

För tekniska specifikationer se bilaga B. 

4.3.1 Optiska sensorer  

Zenmuse Z3 Zoomkamera  

Z3 kameran är en enklare variant av de optiska sensorer som finns just nu på marknaden. 

Den har en zoomfunktion men denna är inte särskilt kraftig, och den har inga avancerade 

funktioner eller integrerade kontrollmoduler och dylikt. Detta kan dock vara till en fördel vid 

många enklare inspektioner så som besiktning av t.ex. isolatorer och ledningar där det finns 

större möjlighet att komma nära inspektionsobjektet.  

Med en total zoom på 7x, där den optiska zoomen är 3.5x och den digitala 2x, kan man både 

spela in video i upp till 4K upplösning men även ta stillbilder på 12Mp. Detta gör den an-

vändbar i de fall där enklare inspektion utförs under dagtid på mindre/medelavstånd, ca 120 

meter från objektet [35].  

Den stora nackdelen med denna sensor är att den endast är kompatibel med en av de platt-

formar som är intressanta för undersökningen, nämligen DJI Wind 4. Då detta är en mer 

avancerad plattform som är mer anpassad för längre besiktningar av ledningsgator och större 

anläggningar så kan Z3:an kännas som otillräcklig då den i jämförelse med andra utrustningar 

inte har några avancerade funktioner och inte är IP-klassad. [36].  

Zenmuse X4S  

Detta är en kraftfullare kamera i jämförelse med Z3:an, den stora skillnaden är att X4S har 

en högre upplösning på 20Mp med stillbilder samt bättre ljusinsläpp vilket ger mer färg och 

skarpare bilder. Den högre upplösningen gör även att bilderna kan förstoras ytterligare i ef-

terhand utan någon större distorsion. Kameran ger även ett brett synfält på 84° vilket innebär 

att drönaren kan komma närmare ett objekt utan att det hamnar utanför bild.  

Nackdelen med denna är att det inte finns någon integrerad zoomfunktion vilket gör att 

inspelning och fotografering behöver göras på närmare avstånd från objektet. Detta medför 

i sin tur problem vid inspektioner som behöver göras på längre avstånd, men samtidigt kan 

den vara fördelaktig att använda vid enkla inspektioner där avståndet till objektet inte är en 

avgörande faktor. Kameran är endast kompatibel med en av de plattformar som är intres-

santa för undersökningen, DJI Matrice 210 RTK. [35] 

Zenmuse X5S  

En ännu lite mer kraftfullare variant av kamera med högre upplösning jämfört med Z3:an. 

Den är utrustad med en mikro 4/3 tum sensor som ger skarpa bilder och videoinspelningar. 

Den största fördelen med denna över en X4S är att den har stöd för att utrustas med upp till 

åtta standard mikro 4/3 tums objektiv, zoomlinser inkluderat, vilket innebär att man till viss 

del kan överkomma nackdelen med zoomfunktionen i X4S.en.  
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Nackdelen här är att den endast är kompatibel med två av de intressanta plattformarna, näm-

ligen DJI Matrice 210 RTK och DJI Wind 4, men även priset är lite tyngre då den ligger på 

ungefär tre gånger kostnaden för en X4S [36]. 

Pitchup ROVER MT Z10  

En mer unik variant från tillverkaren Pitchup med en speciell integrerad gimbal kontrollmo-

dul kallad IMU. En gimbal är ett gyro stabiliserat fäste som kameran hänger fast i vilket gör 

att man kan vända kamerans riktning under färd. Försedd med en CMOS 4 – bildsensor med 

10x optisk zoomfunktion och kapacitet att ta bilder i 14Mp gör det möjligt att ta högupplösta 

fotografier på säkert avstånd. Detta tillsammans med den låga vikten ska göra att denna ka-

mera kan användas under längre perioder utan avbrott, vilket gör den till ett utmärkt alterna-

tiv vid större arbeten och mer påfrestande besiktningar där systemet behöver användas under 

längre perioder och under svårare väderförhållanden.  

Nackdelen med denna är att den precis som EXPLORIAN Z18 endast är kompatibel med 

Pitchups egna drönarplattformar, Rover MT och Explorian XLT. 

Denna utrustning är numera inte tillgänglig och har ersatts av CUAV R10X. [35] 

Pitchup EXPLORIAN Z18  

Ännu en lite mer unik variant från Pitchup, även Z18 har den speciella integrerade gimbal 

kontrollmodulen IMU. Den är även försedd med den senaste CMOS 4 – bildsensorn från 

Sony med en lite högre optisk zoomkapacitet på 18x och 14Mp i bildkvalitet.  

För att öka precisionen vid in zoomning så används en magnetisk sensor kontrollerad mo-

torstyrning tillsammans med digital bildstabilisering. Eftersom kameran är tillverkad i flyg-

plansaluminium så blir vikten låg, vilket innebär att den kan användas vid större arbeten utan 

att påverka flygtiden alldeles för mycket.  

Allt detta tillsammans med funktionen att kunna ta bilder under videoinspelning, utan att 

påverka videon, gör denna kamera till en av de mest avancerade på marknaden idag. 

Denna utrustning är numera inte tillgänglig och har ersatts av CUAV STARLIGHT 30X [35] 

Zenmuse Z30  

Detta är en av de mest tekniskt fullkomliga, rent optiska sensorer, som finns tillgängliga på 

marknaden idag. Stabiliserad i tre axlar, med en integrerad gimbal samt möjlighet för 30x 

optisk och 6x digital zoom så kan inspektioner och besiktningar ske på mycket längre avstånd 

från objektet i jämförelse med de andra kameror som är tillgängliga.  

Detta ökar säkerheten för både personal och utrustning som kan befinna sig i området, ge-

nom att högdetaljerad data kan samlas in från betryggande avstånd från både objekt och 

andra riskfaktorer. Även arbetsprocessen påskyndas genom att högupplösta bilder och video 

kan spelas in från längre avstånd vilket gör att drönaren inte behöver komma närmare för att 

inspektera, exempelvis isolatorerna på en stolpe.  
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Ännu en fördel med Z30 är att den kan toppmonteras vilket gör det möjligt att inspektera 

objekt underifrån, vilket kan vara väldigt användbart vid inspektioner där ovansidan av ob-

jektet är svårtillgängligt [35].  

Kameran är kompatibel med både DJI Matrice 210 RTK serien och DJI Wind 4 serien. Dock 

finns det en stor nackdel med denna i form av kostnaden, medan rapporten skrivs har den 

blivit prissänkt från ca 100 000kr till ca 30 000kr. Denna kostnad kan dock komma att ändras 

igen [36]. 

4.3.2 Termografiska sensorer  

Zenmuse XT 336/640  

Denna värmekamera kommer i två olika modeller där den enda skillnaden är upplösningen 

den filmar i, antingen 640p/30fps eller 336p/30fps. Sensorn är en infraröd okyld VOx 

Microbolometer som ger infraröda bilder i hög kvalitet oavsett upplösning. Det tillkommer 

även fyra olika linsalternativ för de olika modellerna, vilket ger en bredare användningsmöj-

lighet.  

Kameran är tillverkad i samarbete mellan DJI och FLIR. Den finns även med ett radiomet-

riskt tillvalsalternativ vilket innebär att den ger mer precisa temperaturmätningar med inbäd-

dade temperaturdata i varje pixel, dock så ökar detta kostnaden med ca 20 000kr.  

En annan fördel med dessa är att de är direkt kompatibla med både Matrice 210 RTK serien 

och Wind 4 serien, vilket innebär att den kan kopplas till plattformen och vara uppe i luften 

inom en kort tid utan att behöva justeras och programmeras om för varje specifik plattform.  

Några direkta nackdelar med den här värmekameran finns inte egentligen, visserligen så finns 

det mer avancerade alternativ på marknaden, men för de allra flesta inspektionsarbeten skulle 

den räcka till gott och väl [37]. 

FLIR Vue Pro 640/ Pro R 640  

Även denna värmekamera finns i två varianter, där skillnaden mellan dem är att den ena är 

radiometrisk (Vue Pro R) och den andra inte (Vue Pro). Vue Pro R som är den radiometriska 

kan alltså utföra mer exakta temperaturmätningar med inbäddade temperaturdata i varje 

pixel, vilket en mer komplett termografisk analys  

Vue Pro/Pro R är även försedd med ett uttagbart micro-SD minneskort, vilket innebär att 

den kan lagra data internt utan att det sker dataförluster som det kan ske vid fjärröverföring. 

Möjligheten att geo-tagga foton ger också fördelen att det blir lättare att se och följa vart 

eventuella fel eller haverier har uppstått eller kan uppstå [37]. 
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4.3.3 Duo sensorer  

Zenmuse XT2  

Ännu en kamera utvecklad i samarbete mellan DJI och FLIR. I denna kamera ingår två sen-

sorer, en optisk och en termisk som har möjlighet att spela in samtidigt eller var för sig. Detta 

innebär en effektivisering då byten av sensorer för olika typer av uppdrag inte krävs.  

Kombinationen av en optisk kamera med 4K upplösning och en högupplöst radiometrisk 

termisk kamera gör att operatören kan skifta mellan de två under flygning, på så sätt kan 

arbetet effektiviseras ännu mer då man kan utföra två olika datainsamlingar på en och samma 

gång [37].  

XT2:an är kompatibel med både Matrice 210 RTK men även Wind 4 serien, vilket gör den 

till ett intressant alternativ för nästan alla applikationer där dessa två plattformar kan använ-

das. [37] 

FLIR Duo Pro R  

FLIR:s egna kameralösning med två olika kameror, en 12Mp 4K – färgkamera, en radiomet-

risk värmekamera samt integrerade sensorer ger en effektiv lösning för de allra flesta typer 

av inspektioner och besiktningar.  

För att kunna skapa en riktig ortomosaik har kameran utrustats med barometer, magnetome-

ter, fullt integrerad GPS samt IMU. Ortomosaik är en sammanställning av ortofoton över 

ett område. Ett ortofoto i sin tur är ett foto som är taget från luften, med exempelvis en 

drönare, där distorsion och sidförskjutningar som uppstår på grund av höjdskillnader i ter-

rängen projiceras bort genom att föra ner alla höjder till ett nollplan. [38] Detta är användbart 

om en luftburen plattform utan integration med extern drönarstyrning används. Den har 

även integrerad inspelning vilket innebär att video och stillbilder lagras på två Micro SD – 

kort, vilket är fördelaktigt vid flygningar på längre avstånd där direktöverföringar kan vara 

problematiska.  

Duo Pro R ska vara installationsklar och kompatibel med de flesta plattformar, några speci-

fika plattformar nämns inte i specifikationen [37]. 

Pitchup/CUAV EXPLORIAN Duo system v2.0  

Pitchups variant som är utvecklad främst för EXPLORIAN – plattformen. Duo system v2.0 

är utrustad med en högupplöst 16 Mp kamera med 10x zoomfunktion samt en radiometrisk 

värmekamera på 50 Hz.  

Det som gör denna kamera riktigt intressant i inspektions syften är att den är resistent mot 

dåligt väder och innehar en IP – klassning vilket i sig är ganska unikt för de sensorer som 

finns på marknaden idag. Detta innebär att effektiv insamling av två typer av data kan ge-

nomföras samtidigt även när väderförhållanden inte är ultimata [37]. 
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4.4 Pilotträning/utbildning 

Drönarföretagen Pitchup och Swedron AB belägna i Göteborg erbjuder olika paketlösningar 

antingen i enskild eller i gruppformat, för drönarpiloter inom olika verksamheter med både 

teori samt praktisk tillämpning. Där piloten blir insatt i de gällande lagar och regler samt 

kunskap om vilka tillstånd som krävs innan framförandet av drönare får äga rum. Därtill får 

piloten handgripligen träna på handhavandet av drönare samt lära sig den tekniska funkt-

ionen av den plattform som piloten själv kommer att använda sig av inom sin verksamhet 

[6]. Det är Transportstyrelsen som ansvarar samt håller i de intygen efter att både ett teore-

tiskt samt praktiskt kompetensprov har genomgåtts för att ett fullgott resultat ska offentlig-

göras [15]. 

4.5 Utvecklingstendenser 

Utvecklingen har uppnått olika nivåer på olika håll i världen men målen samt tillvägagång-

sätten verkar vara koncisa överallt. Här gås det närmare in på var utvecklingen står idag samt 

vad som skulle kunna förväntas inom en snar framtid. 

I Sverige är Vattenfall AB ett av de ledande företagen inom användning av drönarsystem för 

inspektion och besiktning av elektriska anläggningar. I dagsläget pågår ett forskningsprojekt 

i samarbete med SWEDRON AB där målet är att utveckla ett autonomt drönarsystem för 

inspektion av kritisk infrastruktur och anläggningar. Projektet siktar mot att utveckla en platt-

form som kan utföra uppdrag helt på egen hand genom en ruttprogrammering, samtidigt ska 

den vara kapabel till att landa på uppsatta laddningsplattor, laddas och sen lyfta och fortsätta 

med sitt uppdrag. Forskningen stöds dessutom med bidrag från Vinnova som är Sveriges 

”innovationsmyndighet” [39]. 

Företaget Pitchup jobbar även de på att utveckla en ny drönarplattform specifikt för inspekt-

ioner och besiktningar inom elbranschen. Deras nya flaggskepp EXPLORIAN XLT är lan-

serad men ännu inte fullt utvecklad då utvecklingen av ett nytt vätgassystem för förbrän-

ningsmotorn fortfarande är på gång. Idag använder plattformen ett sorts hybrid system mel-

lan fossilförbränning och batteridrift som ger en kraftigt utökad flygtid i jämförelse med de 

plattformar som drivs på bara batteri. Denna flygtid kommer emellertid att nästan dubblas 

när vätgassystemet är färdigutvecklat vilket innebär att man kommer att ha en vädertålig IP 

– klassad plattform, som har hög lastkapacitet, med lång drifttid som passar bra till mer krä-

vande uppdrag [12]. 

Även andra privata företag har tagit sig an utmaningen med att ta fram en drönarplattform 

för inspektion och besiktning, bland annat Per Nilsson på Nilssondrones har under de sen-

aste 6 åren utvecklat en egen drönare för inspektion av ledningsgator i stor skala. Drönaren 

är en större variant än de som undersökningen normalt behandlar men är ändå i största syn-

nerhet relevant. Vingspannet ligger på hela fem meter och drönaren planeras väga mellan ca 

60 – 70 kg och kan hålla en konstant hastighet på ca 90km/h. Till drönaren kopplas fyra 

högupplösta systemkameror samt två termografiska, vilket ger möjligheten att flyga i endast 

en riktning över ledningsgator utan att behöva flyga runt stolpar och liknande för att få med 
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hela objektet. En sådan plattform hade varit utmärkt vid exempelvis akutbesiktningar av led-

ningsgator efter en storm där man misstänker att det finns nedfallna träd eller skador på 

ledningar [40]. 

Det finns även tillverkare som har valt att satsa på att utveckla stora drönarsystem med vikter 

upp emot 200-300kg och mer. Dessa är ur undersökningens perspektiv inte relevanta för 

dagens användning inom elkraftsbranschen, men detta innebär inte att de inte skulle kunna 

komma att ha nytta i framtiden. Sådana system skulle exempelvis kunna utföra tunga lyft på 

flera hundra kilo vilket hade kunnat vara användbart för t.ex. lyft av stolpar eller transforma-

torer vid bygge av en kraftledning eller ställverk [11]. 
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5 Erfarenhet av inspektion av kraftledningar med 

drönare 

Vattenfall Services står i uppstarten med att använda sig av drönare inom sina verksamheter. 

Fram till denna tidpunkt har drönare varit ett välkomnat arbetsredskap som på så vis har 

positivt förändrat och därtill förbättrat arbetshälsan hos personalen och reducerat förekoms-

ten av arbetsskador helt. För vid inspektion av kraftledningar har en kontakt tagits med 

drönarpiloten Christoffer Eklund på Vattenfall Service i Säffle. Han återger sin erfarenhet 

med drönare som ett betydelsefullt arbetsredskap som inte minst efter störningar på kraft-

ledningar i samband med stormar har användningen av drönare resulterat i en stor tidsvinst.  

Han har även har haft stor nytta med drönaren vid besiktningar av status på isolatorer och 

rostangripna stag samt vid förekomst av träd som har fallit som då kan komma att indikera 

på rapportering av återkommande lösning av ledningen [13].   

De nackdelar som finns kring drönaren anser han har en direkt eller indirekt koppling till 

flygningen av drönaren. Det är själva regelverket för hur drönaren får framföras under på-

gående arbetsuppdrag. För en bättre anpassning till flera av de arbetsuppdragen som han blir 

kallad till, vore ett tillägg med ett särskilt tillstånd enligt kategori 5C, alternativt certifiering 

av kategori 4, för att få flyga drönaren utom synhåll [15]. Med en sådant tillägg hade det 

inneburit en möjlighet att täcka större arealer som också på sikt kan komma att effektivisera 

och minimera den tid det kan ta för att åtgärda fel längs kraftledningen.  

Drönaren som han använder idag är en DJI Mavic Pro med en inbyggd zoomkamera som 

därtill med fördel av sin kompakta storlek och lätta vikt är enkel att bära med sig. Vilket är 

till stor fördel då ett arbetsuppdrag vanligen består av långa transporteringssträckor ibland 

otillgänglig terräng i skog och mark. Inför framtiden hade han sett en funktionslösning med 

en värmekamera som kan adapteras vid behov [13].  
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6 Diskussion  

6.1 Regelverk och begränsningar för flygning med drönare 

I dagsläget finns flertalet regelverk som är kopplade till att utföra inspektioner med drönare 

som måste tas hänsyn till, bland annat Luftfartslagen [14], Kamerabevakningslagen [18] samt 

Dataskyddsförordningen [23].  

För just drönarflygning skall det komma förändringar vad gällande de fastslagna regelverken 

och lagbestämmelserna för både privat samt industriellt syfte. Sedan lagändringen i februari 

2018 har det skett en positiv ökning av användandet av drönare inom båda sektorerna, där 

det framför allt är det släppta regelkravet för lätta drönare inom kategori 1, upptill 7 kg som 

inte längre kräver ett tillstånd för att få flyga, som har varit den bidragande faktorn. Regel-

verket blir mer omfattande för att få framföra tyngre drönare men ändå mindre strikt, detta 

kommer dock att kräva att piloten både har insikt och kunskap om det rådande lagarna och 

reglerna för att flygningen ska kunna ske på ett säkert och riskfritt sätt. 

Med det regelverk och tillstånd som operatörer inom Vattenfall Services arbetar efter krävs 

att drönaren framförs inom synhåll för piloten. Detta innebär att drönarsystemets funktion 

inte kommer till sin fulla potential, då man vid exempelvis akutbesiktningar efter en storm 

nästan måsta flyga utom synhåll för att den ska vara ett effektivt verktyg [13]. För att und-

komma detta och få ut drönarsystemens fulla potential krävs att man antigen har ett ”per-

manent” kategori 4 tillstånd eller ett 5C tillstånd för specifika enskilda uppdrag enligt avsnitt 

3.5.3 [15]. 

De lagar och regler som är kopplade direkt till själva flygningen av drönare (TSFS 2017:110 

och Luftfartslagen) anses av många inom branschen vara lite för strikta för att drönaren 

effektivt ska kunna användas för industriellt och kommersiellt bruk, även fast de ganska ny-

ligen blev mer öppna för verksamheter så menar man i branschen att det inte är tillräckligt 

[11]. Anledningen till att de anses vara för strikta är för att det idag i väldigt många fall krävs 

någon typ av tillstånd för att få flyga drönare när inspektioner eller dylikt ska utföras, och 

mer specifikt för elbranschen så krävs det tillstånd för många av de plattformar som idag är 

mest intressanta för just inspektion och besiktning [13]. 

Men inte bara tillstånd för drönarsystemet krävs, i nästan alla fall kräver regelverken även att 

operatören ska vara utbildad drönarpilot. Detta är dock i vår och de flesta andras mening 

helt korrekt, man ska behöva vara införstådd hur ens drönarsystem fungerar samt hur hand-

havandet går till på ett säkert sätt. Detta är också ett relativt enkelt hinder att ta sig förbi, man 

skulle kunna ha någon typ av certifierad internutbildning där man utbildar ens operatörer i 

de drönarsystem de ska hantera. 

Tankegången hos de som anser regelverken vara för begränsande ser oftast ut som såhär, att 

man ska vara utbildad drönarpilot samt ha tillstånd för att framföra en 25 kg tung drönare 

utom synhåll över huvuden på människor i en tätort och i närheten av kraftledningar eller 

stolpar är inte orimligt på något sätt. Men att behöva vara utbildad drönarpilot, ha ett kategori 
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2 tillstånd samt behöva ett separat tillstånd (antingen kat. 4 eller 5c) för flygning utom synhåll 

kan kännas lite överdrivet när man exempelvis utför en akutbesiktning av en kraftlednings-

sträcka på 2 km mitt ute i skogen, långt ifrån bebyggelse och med en drönare på 7,5 kg som 

kan flyga 30 meter över ledningen och ändå få knivskarpa bilder. 

Branschernas synpunkter och klagomål tillsammans med nya EU krav har lett till att det i år 

kommer ett nytt regelverk för användning av drönare som är en anpassning för det nya EU 

regelverket. Det nya regelverket kommer att ersätta den nuvarande förordningen från trans-

portstyrelsen TSFS 2017:110. Alla detaljer är inte klargjorda än och när förändringen kommer 

är inte heller helt säkert, men beräknas komma mellan mars och maj 2019. Det vi vet idag är 

att det blir stora förändringar i kategorierna som de ser ut idag och att det kommer att öppna 

upp ännu mer för kommersiell användning av drönare. [6] 

Den stora skillnaden kommer att vara att kategorierna blir annorlunda jämfört med idag. 

Open-kategorin kommer att vara för alla drönare upp till 25 kg medan Specific täcker de som 

är över 25 kg, det tillkommer även en Ceritfied-kategori som byter ut kategori 4 som finns 

idag. När man tittar närmare på vad som ingår i de olika kategorierna blir det lite mer kom-

plext.  

Open gäller exempelvis för drönare upp till 25 kg så länge dessa drönare inte flygs inom en 

kontroll zon och nära eller över människor, i detta fall krävs endast online träning och ett 

online test för att få utföra flygning. Ska man flyga inom en kontrollzon så krävs även elektro-

niskt ID och registrering. Ska man flyga nära människor och drönaren väger över 4 kg så 

måste ett tillstånd utfärdas enligt kategorin Specific, väger den under 4 kg så är det precis som 

vid flygning i kontrollzon förutom att man dessutom måste göra ett prov i lokal hos trans-

portstyrelsen eller en samarbetspartner.  

Vid flygningar som går under kategorin Specific och som anses vara medel/hög risk ska en 

riskanalys göras, även kallad Specific Operation Risk Assessment (SORA). I denna ska 

framgå information om miljöpåverkan, luftrum, pilotkompetens, UAV design, organisation, 

operativa procedurer samt operativområde. Därefter skickar man riskanalysen tillsammans 

med en ansökan om drifttillstånd till Transportstyrelsen som sedan ska godkänna tillståndet. 

Vid lågrisk flygningar räcker det att man skickar en deklaration till Transportstyrelsen som 

också behöver godkännas. 

Någon närmare information om Certified-kategorin har vi inte idag, men den kommer med 

största sannolikhet innebära ungefär samma sak som kategori 4 gör idag, alltså att man får 

framföra drönarsystem utom synhåll. [6] 

6.2 Regelverk och begränsningar för inspektion med drönare 

Men det är inte bara flygningen som påverkas av lagar och regler utan även själva inspekt-

ionen, som utförs med olika typer av kamerasensorer, begränsas av diverse regelverk såsom 

Kamerabevakningslagen [18] och Lagen om skydd av geografisk information [19].  
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Kamerabevakningslagen är i de allra flesta fall inget hinder alls, de enda gångerna den egent-

ligen bör tas hänsyn till är när man ska utföra inspektioner där det är stor risk att utomstående 

människor hamnar på bild och kan identifieras. På mer glesbyggda platser där det är minimal 

risk för att personer hamnar på bild eller video kan man i de allra flesta fall lägga minimal 

vikt på Kamerabevakningslagen och istället ta hänsyn till det som står i Dataskyddsförord-

ningen [16]. 

Dataskyddsförordningen har ett omfattande innehåll vilket gör det lite krångligt att se exakt 

vad som behöver tas hänsyn till. Det viktigaste som finns att veta vad gäller laglig behandling 

av potentiella personuppgifter som kan ha samlats in finns under artiklar 6 & 11 i Data-

skyddsförordningen. I de allra flesta fall behöver man inte vara så orolig för Dataskyddsför-

ordningen så länge man inte fångar någon på bild så att denne skulle kunna identifieras [23]. 

Lagen om skydd av geografisk information är också lite knepig, där behöver man inga till-

stånd så länge bilderna endast hanteras internt bland exempelvis ett fåtal besiktningsmän. Ska 

däremot bilderna laddas upp till en intern databas eller överföras till tredje part så krävs ett 

spridningstillstånd [19]. 

Vad det gäller de elkraftslagar samt förordningar som täcker inspektion samt skötsel av elekt-

riska anläggningar så finns egentligen inga hinder för användning av drönare, snarare skulle 

man kunna säga att användningen av drönare välkomnas då risken för bland annat person-

skador minimeras till den punkt då den blir nästan obefintlig. Detta på grund av att man med 

rätt plattform och utrustning kan inspektera från håll vilket, innebär att ingen fysisk person 

behöver komma i närheten av strömförande ledningar och elektriska anläggningar i drift [5].  

6.3 Användning av drönare samt metoder för besiktning 

Användningen av drönare för inspektion och besiktning av elkraftsanläggningar är fortfa-

rande en ganska ny företeelse i Sverige. Vattenfall Services AB har påbörjat tester på flera 

olika håll i landet och det har hittills fungerat bra med lite mindre incidenter, så som drönare 

som kraschat på grund av att styrsystem störts ut av elektriska och magnetiska fält. Anled-

ningen till att detta skett flera gånger är i första hand på grund av den drönarplattform som 

använts [11]. Plattformen Mavic Pro är egentligen inte gjord för elkraftindustrin i första hand, 

utan är i stället mer riktad mot fotoentusiaster och liknande. Det finns dock andra lösningar 

som är mer anpassade för just elkraftindustrin.  

Anledningen till att man börjat med en så pass enkel och liten plattform är för att man velat 

ha en startpunkt för att helt enkelt testa sig fram och se vad man kan använda den till och 

hur. Längre fram kommer en satsning på att bredda flottan både i mängd men även i variation 

av plattformar, målet är att ha en flotta som är flexibel och som består av plattformar i olika 

storlek som kan utföra olika typer av uppdrag [11]. 
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Men eftersom det är en så pass ny företeelse i Sverige att använda drönare för inspektion så 

har man ännu inte tagit fram några specifika metoder eller standarder vad gäller just besikt-

ning med drönare i elkraftssammanhang. Detta innebär att det i dagsläget mycket beror på 

operatören om hur en inspektion eller besiktning ska planeras och utföras.  

För att ge en enkel bild kan man säga att elkraftsmässigt så går metoden för inspektion till 

väga på precis samma sätt som tidigare, man planerar utförandet och gör en riskanalys utifrån 

gällande förordningar samt anvisningarna i ESA, där man ser drönaren som ett verk-

tyg/hjälpmedel till att kunna utföra en besiktning på ett säkert sätt. Så istället för att en fot-

patrull ska gå runt med en manöverstång för att knacka på isolatorer eller klättra upp i stolpar 

för att titta närmare så skickar man upp drönaren [13]. 

Det man ska tänka på innan en drönare används för en besiktning är att inspektera själva 

drönaren så att det inte finns skador eller dylikt innan man lyfter. Det följer nästan alltid med 

en instruktionsbok från tillverkaren där det står hur man ska gå till väga för att inspektera 

och underhålla sin drönare på bästa sätt. [11] 

En bra ide hade även varit att ta till sig från större flygfarkoster, så som flygplan, där piloterna 

har checklistor som de bör gå igenom innan de lyfter. Detta hade exempelvis kunnat vara en 

serie mindre tester, innan ett arbete utförs, för att avgöra att drönarens flygförmåga inte är 

äventyrad och att sensorer fungerar korrekt. Vattenfall Services ger redan ut handböcker för 

säkerhetsrutiner till sina operatörer, dessa handböcker innehåller bland annat en checklista 

som ska bockas av innan operatören ska påbörja en flygning 

För den industriella tillämpningen inom elkraftsområdet kommer drönaren att utgöra en vik-

tig roll för flera olika arbetsuppdrag. Siktet är inställt på att drönaren ska kunna utföra linje-

inspektioner samt genomföra besiktningar av förekomst av sprickor i isolatorer, rostangripna 

stag men även andra viktiga beståndsdelar längs kraftledningarna. Inte minst efter störningar 

och stormar är drönaren ett viktigt arbetsredskap som fort kan ge operatören och driftcen-

tralen en bild över skadelägets omfattning och position. 

Inspektion och besiktningar av i driftsatta transformatorer, oljekärl samt frånskiljare inom 

stationer och dylikt kan i framtiden utföras med drönare utan att personal skall riskera tillbud 

och i värsta fall allvarliga olyckor som följd. Därtill kan vindkraftverk inspekteras med hjälp 

av en drönare som söker olikheter, förslitning och skador mellan vindkraftverkets turbinblad. 

Inom detta område har det redan genomförts lyckade tester med autonom flygning [10]. Sist 

men inte minst så skulle redan vid beredning och kartering av nya vägar för framdragning av 

kablar och ledningsgator, men även för förprojektering av ställverk och dylikt, drönaren vara 

ett värdefullt arbetsverktyg i form av dataunderlag med bild- och markinformationsdata [12]. 
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6.4 Mest intressanta plattformar och utrustningar för elkrafts-
tillämpningar 

En intressant drönarplattform som har flera anpassningsmöjligheter är DJI Matrice 210 RTK 

som har plats för dubbla sensorer på undersidan samt att den har försetts med RTK teknik 

gör drönaren lämplig för varierande arbetsuppdrag.  

RTK tekniken är till en stor fördel vid inspektions och besiktningsuppdrag i närhet av elekt-

riska och magnetiska fält som vid kraftledningar och inom ställverk, denna teknik gör att 

inbyggd utrustning samt styrningsfunktionen inte störs ut på grund av fälten.  

Därtill är Matrice 210 RTK plattformen IP 63 klassad, vilket medför en bra tålighet och 

uthållighet vid sämre väderförhållanden. Stor fördel är även att den lämpar sig väl att fram-

föra även när temperaturen går ner mot – 20 ℃ . 

Rover MT Thermal är en drönare som är under utveckling. Den har tagits fram med bidrag 

från både Pitchup och det experimentella drönarföretaget Cuav AB. Plattformen är konstru-

erad för att klara det svenska vädret och flygning kommer att gå att utföra ner till – 20 ℃. 

Likväl som drönaren DJI Matrice 210 RTK kommer Rover MT Thermal ha en motsvarande 

storlek men det som kommer att skilja denna drönaren är att överföring och lagringen inte 

kommer att sparas på en molnplats som DJI drönarna. Utan istället kommer Rover förses 

med en krypterad lagring, vilket kommer att vara till stor fördel för denna drönaren då den 

därmed kommer att kunna gå att använda även vid skyddsobjekt och säkerhetsklassade om-

råden.  

DJI Wind 4 är en drönare som till skillnad från både Rover MT Thermal och DJI Matrice 

210 RTK har en högre lyftkapacitet med en möjlighet att lyfta både flera olika men också 

tyngre sensorer. Wind 4 är en mångsidig plattform vilket gör att sensorerna kan bytas ut i 

takt med varierande arbetsuppdrag, vilket kan vara bra vid bland annat linjeinspektion.  Drö-

naren har både en IP- 43 klassning samt att den går att sammanfogas med RTK teknik. Även 

den funktionella applikationen till iPad för att planera sin flygning efter waypoints, för auto-

nom flygning gör drönaren till ett mer intressant arbetsredskapsalternativ för Vattenfalls Ser-

vices användningsområden. 

För vid de fall när lång flygtid efterfrågas i kombination med ett behov av att lasta tyngre 

sensorer och därtill fler avancerade utrustningar, i områden där dem yttre faktorerna är vari-

erande, kommer en drönarplattform från Pitchup vid namn Explorian XLT.  

Det som i synnerhet utmärker denna plattform är dess lyftkapacitet uppemot hela 20 kg 

gentemot DJI Wind 4 med sina 13 kg. Explorian XLT har konstruerats efter IPX7 klassning 

för flygningar i mer krävande väderförhållanden i kyla ner till – 20 ℃ samt vid flygning inom 

kustnära områden. Därtill kommer ett nyutvecklat hybridsystem för vätgasdrift under 2019 

vilket i sin tur kommer att bedriva flygningar i mer än 3 timmar. Drönaren har även en uni-

versell plattform och kan förses med sensorer utefter behov så som bland annat RTK teknik 

och Lidar system som framförallt är fördelaktigt vid förprojektering och karteringar av nya 
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kraftledningsvägar. Även sensorer som Gasmätare kan med fördel monteras till denna platt-

form.   

Vilken typ av utrustning eller vilken kombination som skall användas är egentligen helt och 

hållet beroende av uppdraget som skall utföras. Ska man exempelvis utföra en okulärbesikt-

ning av en transformators toppsida med en liten drönarplattform kan det räcka med att man 

har en enkel optisk kamerasensor som man kan ta bilder och filma med t.ex. en Zenmuse 

Z3. Ska man istället ut på en akutbesiktning av en lång kraftledningssträcka med en större 

plattform så skulle man kunna sätta på en mer avancerad optisk kamerasensor, med en större 

zoomkapacitet för att kunna söka av områden från längre avstånd. Vid en inspektion av ex-

empelvis ett ställverk så skulle det bästa alternativet vara att ha ett kombinerat system med 

både termografisk och optisk sensorutrustning antingen integrerat i ett hölje eller som två 

separata utrustningar, t.ex. en EXPLORIAN Duo system v2.0. 

Valet beror som sagt helt och hållet på uppdraget och vilka kriterier som måste uppfyllas, 

exempelvis:  

• Vad för typ av data behöver samlas in?  
Visuella, termografiska, geografiska data osv.  

• Hur detaljerad behöver den vara?  
Ska exakt temperaturdata samlas eller räcker det med att se värmebildningen i exem-
pelvis en isolator.  

• Vilken miljö och vilket väder skall uppdraget utföras i? 
Behövs en IP-klassad utrustning eller är det sol och vindstilla 

• Vilken plattform ska användas? 
Klarar plattformen av att lyfta den utrustning man tänkt sätta på? 

För att sammanfatta så finns det alltså inget rätt svar på ”vad är den bästa utrustningen?” 

man får helt enkelt anpassa sin plattform utifrån de arbeten man ska utföra. Exempelvis så 

behövs kanske inte ett duo system för 200 000 kr för att leta rätt på nedfallna träd vid en 

ledningsgata, däremot kan det vara fördelaktigt att ha ett sådant system tillgängligt ifall det 

skulle behövas vid t.ex. en kombination av okulär och termisk inspektion av isolatorer. 

6.5 Framtida utveckling på kort och lång sikt 

Tittar man framåt i tiden på både kort och lång sikt så kommer det med största sannolikhet 

komma fler riktlinjer och metoder till hur drönare ska användas överlag men även inom 

elkraftsbranschen, speciellt när man ser till de visioner och utvecklingstendenser som finns 

bland branscherna som använder samt potentiellt skulle kunna använda drönare. Flera av de 

personer vi intervjuat tror exempelvis att det inom elkraftsbranschen om 5–10 år kommer 

att finnas helt autonoma drönarsystem som kommunicerar med varandra och utför besikt-

ningar samt analyserar insamlade data helt på egen hand. Detta skulle medföra en enorm 

effektivisering som också skulle göra det möjligt att övervaka och utföra felförebyggande 

underhåll av kraftledningar, ställverk, m.m. på ett helt annat sätt [11]. 
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Man kan då också tänka sig, att ju mer drönaren används till olika syften och ju fler de blir 

som flyger i luften samtidigt, desto mer standardiserat och kontrollerat behöver det vara runt 

hur och var de ska användas samt vad för typ av säkerhet som ska finnas runtomkring. Det 

pratas bland annat om att ännu mer efterlikna vissa metoder inom den vanliga kommersiella 

luftfarten så som exempelvis, transpondrar för drönare för att lättare kunna spåra och iden-

tifiera drönare samt kunna se vem som är ansvarig för farkosten, men även krav på kommu-

nikation mellan olika farkoster och dess operatörer [12]. 

Utvecklingen av nya plattformar och utrustningar är fortfarande hög aktuellt inom bran-

schen, bara under det senaste året har det tillkommit flertalet nya lösningar samtidigt som 

många har satsat på nya utvecklingsprojekt både i Sverige men även internationellt. I Japan 

har man exempelvis tagit fram ett drönarsystem som kan inspektera vindkraftverk autonomt, 

därutöver kan man installera ett speciellt sprutsystem vilket gör det möjligt att ta bort smuts 

och isbeläggningar men även att spruta på skyddande beläggning på vingarna och basen. 

Även i Sverige har man på Luleås tekniska universitet satsat på att utveckla ett system som 

ska kunna utföra besiktningar av vindkraftverk helt autonomt medan vindkraftverket fortfa-

rande är i drift, Projektet är i fortfarande inte färdigställt men man har utfört lyckade tester 

med systemet vilket tyder på att man inte är lång ifrån [41]. 

Flertalet tillverkare har även börjat titta på lösningar specifikt för inspektioner och besikt-

ningar inom kraftindustrin. En av dessa är tillverkaren Pitchup AB i Göteborg, som just nu 

håller på att utveckla en plattform som är speciellt framtagen för elkraftindustrin. Denna 

plattform ska vara en lite lättare variant som ska vara vädertålig och uthållig för att klara av 

krävande uppdrag även vid dåliga väderförhållanden, samtidigt som utrustningen som instal-

leras också ska klara av samma krav. Syftet är att ta fram en plattform som inte är riktigt lika 

avancerad som Explorian XLT och alltså har en lägre kostnad men som ändå kan användas 

effektivt även i mer stängda utrymmen och under svårare förhållanden med bland annat 

elektriska och magnetiska fält. Utvecklingen på Explorian XLT är heller inte helt fullständig, 

man jobbar även på att ta fram ett nytt vätgassystem som ska utöka flygtiden ännu mer från 

de 3 timmar flygtid man får med hybridsystemet idag [12]. 

6.6 Datasäkerhet 

Under 2017 och 2018 har det uppkommit lite oroväckande information gällande DJI:s data-

lagring. Alla DJI produkter lagrar nämligen automatiskt information i deras egna datamoln, 

allt ifrån bilder och videor till GPS koordinater och kundinformation kan lagras i detta moln. 

District of Homeland Security (DHS) i USA gick 2017 ut med en varning till bland annat 

amerikanska militären och amerikanska företag om att det finns en stor möjlighet att Kinas 

regering och kinesiska företag kan ha tillgång till den information som laddas upp i molnet. 

DJI själva nekar till att detta skulle vara fallet men ingen officiell utomstående undersökning 

har hittills fullgjorts för att bevisa motsatsen, samtidigt så har det inte heller framkommit 

några tydliga bevis för att DHS påståenden skulle vara sanna [42]. 
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Däremot så har man upptäckt allvarliga svagheter i säkerheten som potentiellt skulle kunna 

utnyttjas. Under 2018 upptäcktes att det finns luckor i datasäkerheten hos DJI produkter, 

vilket har inneburit att hackare har haft möjlighet att via online forumet gå igenom en bak-

dörr och få tillgång till all information som finns i molnet. Men inte bara den lagrade inform-

ationen är sårbar, man har även upptäckt att det är möjligt att följa en drönare och se vad 

den ser i realtid via de kameror som är installerade på drönaren [43]. 

Detta kan också vara det som DHS är oroliga för, att hackare från Kina har kunnat ta del av 

all denna information samtidigt som de har kunnat följa drönare som använts av militär och 

företag, detta skulle innebära att man i princip har gett en potentiell ”fiende” möjlighet att 

spionera på en via ens egna verktyg.  

Om det har skett läckor till främmande makt eller hackare samt i hur stor utsträckning data 

kan ha läckt ut är i dagsläget oklart. Dessa frågetecken behöver undersökas närmare och 

säkerställas helt innan DJI produkter kan börja användas inom svensk elkraftindustri på rik-

tigt, då de kan innebära en risk både för företagens integritet men även nationell säkerhet. 

6.7 Reflektioner kring använd metod i projektet 

Arbetet har i allmänhet flutit på bra, vi har inte haft några större svårigheter eller problem 

som vi fastnat vid, men som alltid så finns det i efterhand saker som man hade kunnat göra 

bättre. Informationsinsamlingen har tagit allra mest tid och hade kanske kunnat göras effek-

tivare men har fungerat utmärkt för våra syften. Arbetsuppdelningen har också fungerat 

ganska felfritt och det har inte uppstått några problem då vi redan från start har varit tydliga 

med vad vi ska uppnå och hur. Det som vi anser hade kunnat förbättrats mest är bland annat 

förberedelserna för intervjun, både vad gäller frågeställningarna men även bokning av inter-

vjutider. Även hanteringen av transkriberingen blev lite knepig då vissa intervjuer var ganska 

långa och ljudet från inspelningarna inte alltid var ultimat, vilket gjorde det svårt att tyda vissa 

delar samtidigt som det ibland var svårt att veta vad som var viktigt att ta med sig. 

Någon kostnadsanalys eller kalkyl över ungefärliga kostnader utfördes aldrig, anledningen till 

detta är för att det skett konstanta förändringar både i kostnader för diverse utrustningar men 

även i vilka utrustningar som finns tillgängliga. Därför har författarna valt att hoppa över 

detta då det inte skulle tillföra någon relevant information. 

Källorna som vi använt kan anses vara pålitliga. När det kommer till tillverkarna specifikt så 

finns det som vanligt vissa saker som man kan ta med en nypa salt, då de alltid försöker sälja 

sina produkter och vanligtvis undviker att kritisera deras egna tjänster och produkter. 
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7 Slutsats 

Det vi har kommit fram till genom arbetets gång är att det finns stor potential för användning 

av drönare för bland annat inspektion och besiktning av kraftledningar och kraftanlägg-

ningar. Helikoptern kommer med stor sannolikhet inom en snar framtid att kunna ersättas 

helt och hållet med olika typer av drönarsystem.  

De största begränsningarna för användningen av drönare idag är både räckvidden, i form av 

batterikapacitet, men även regelverken. Regelverken begränsar räckvidden på så sätt att drö-

nare inte får framföras utom synhåll utan speciella tillstånd. Man anser att regelverken idag 

är för strikta för att man ska kunna uppnå drönarens fulla potential för kraftindustrin, dock 

så kommer regelverken att bli bättre och mer anpassade för bruk i verksamhetssyfte redan i 

år (2019). Gällande batterikapaciteten så finns det även här andra alternativ som håller på att 

utvecklas, men även batterierna utvecklas med tiden och förhoppningsvis kommer kapacitet 

att öka i takt med att tekniken används mer. 

Vad rekommenderar vi 

Gällande vilken typ av drönarsystem som vi anser vara bäst så finns det egentligen inget 

”rätt” svar. För att inspektion och besiktning med drönare ska vara så effektivt som möjligt 

är det nog bäst att satsa på olika typer av system för olika typer av uppdrag, man skulle 

exempelvis kunna ha ett mindre system, t.ex. en DJI Mavic Enterprise, som besiktningsmän 

kan ta med sig vid inspektioner som ett extra verktyg. Sedan hade man kunnat ha mer avan-

cerade och större system, så som DJI Wind 4 eller Pitchup/CUAV Explorian XLT för långa 

linjebesiktningar, akutbesiktningar, besiktningar av stora ställverk, osv där längre räckvidd 

och uthållighet krävs. Detta skulle innebära att man får en flexibel drönarflotta som kan täcka 

många arbetsområden samtidigt med minimala stilleståndstider. 

Men ibland kan det vara så att vädret inte tillåter att man flyger med drönare precis som med 

helikopter, där har helikoptern en liten fördel i och med att den klarar av lite högre påfrest-

ningar gentemot drönaren, däremot ökar risken för allvarliga olyckor markant. 

För att säkerställa att nya effektivare plattformar och utrustningar utvecklas med anpassning 

för elkraftsbranschen så hade en bra satsning varit att ha ett direkt samarbete tillsammans 

med de som utvecklar drönare och sensorer. På så sätt kan man återkoppla sina egna erfa-

renheter och önskemål för förbättringar direkt till tillverkarna så att de sedan kan bygga på 

ens framtida behov samtidigt som man själv är med i utformningen och kan redan i utveckl-

ingsstadiet göra anpassningar för specifika uppdrag inom branschen.  

Gällande de regelverk som finns idag för att få bedriva drönarflygning så rekommenderar vi 

att man antingen ansöker om ett kategori 4 tillstånd om man vill kunna flyga utom synhåll 

utan att behöva ansöka om separata tillstånd varje gång det skulle behövas, eller att man 

ansöker om 5C tillstånd vid specifika uppdrag där man vet att man kommer att behöva flyga 

utom synhåll. Att använda drönare utan dessa tillstånd slår lite emot hela meningen med 

drönaren speciellt vid större inspektioner där det krävs att man flyger över större ytor och 

längre sträckor. 
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Om de kommande regelverken finns inte så mycket att säga idag, vi får helt enkelt vänta och 

se hur det blir under 2019 och följa förändringarna som de kommer. 

Nya användningsområden 

I och med att drönare fortfarande är en ganska ny företeelse inom den svenska elkraftindu-

strin så har man inte kommit så långt i att testa nya användningsområden. Det finns dock ett 

antal förslag på användningsområden som tekniken idag är fullt kapabel till att täcka.  

Ett av dessa områden är förprojektering eller förbesiktning av exempelvis nya ledningsgator, 

nätstationer, osv. detta kan utföras med hjälp av så kallad Lidar eller Ladar (Laser-radar).   

Inspektion av solcellsparker är också ett område där drönaren hade kunnat vara till hjälp, 

med en termografisk sensor kan man bland annat upptäcka om det finns läckor eller sprickor 

i solcellspaneler. Samma gäller inspektion av vindkraftverk där satsningar redan gjorts för att 

ta fram system som kan utföra besiktningar på egen hand. 

Riktar man sig mot vattenkraften så kan man även där använda drönare för exempelvis in-

mätningar och fotogrammetri för att ta fram 3D modeller för t.ex. dammar, vattenvägar och 

själva anläggningen. 

Ett annat område som ännu inte utforskats riktigt är att använda drönare som ”bär hjälp” 

för att lyfta upp verktyg och material till exempelvis en tekniker som sitter uppe i en stolpe 

och utför underhåll. 

Ännu ett område, som visserligen ligger lite utanför elkraftsbranschen, men som ändå skulle 

kunna ha en tillämpning inom branschen är försvar mot inkräktande drönare. Man skulle 

alltså kunna ha drönare, med utrustning kapabel till att neutralisera andra drönare, som är 

utsatta i närheten av viktiga skyddsobjekt så som exempelvis stora nätstationer och ställverk.  
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Bilaga A: Tekniska specifikationer för drönare 

I bilagan behandlas mer specifik teknisk information om olika drönarvarianter med 

startvikt upp till 7 kg samt utrustningar som skulle kunna komma att användas i elkrafttek-

niska sammanhang. 

Mavic 2 Enterprise 
Leverantör:  Swedron AB, www.swedron.se 
 Pitchup AB, www.pitchup.se  
IP-klass: Nej 

Vikt: Zoom 905 g, Dual 899 g. 

Vädertålighet℃: - 10 till + 40 ℃. Maximal vindstyrka på 10 m/s. 

Räckvidd:  31 min drifttid.  

Matrice 210 RTK  
Leverantör:  Swedron AB, www.swedron.se 
 Pitchup AB, www.pitchup.se  
IP-klass: 63  

Vikt: TB50 4,42 kg TB55 5,51 kg.  

Vädertålighet: -20 till + 45 ℃. En maximal vindstyrka på 12 m/s.  

Räckvidd: 38 min med 2-TB55 batterier utan påmonterad last. 

Phantom 4 RTK 
Leverantör:  Swedron AB, www.swedron.se 

Pitchup AB, www.pitchup.se 
IP-klass: Nej 

Vikt: 1391 g. 

Vädertålighet:  0 till + 40 ℃.  

Räckvidd: Ca 30 min 

Rover MT Thermal 
Leverantör: Pitchup AB, www.pitchup.se 
 
IP-klass: N/A. 
 
Vikt: N/A 
 

Vädertålighet: -20 ℃.  
 
Räckvidd: 1 timma med standardbatteri och utan påmonterad last. 
 

http://www.swedron.se/
http://www.pitchup.se/
http://www.swedron.se/
http://www.pitchup.se/
http://www.swedron.se/
http://www.pitchup.se/
http://www.pitchup.se/
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Startvikt över 7 kg 

DJI Wind 4  
Leverantör: Swedron AB, www.swedron.se 
 Pitchup AB, www.pitchup.se 
IP-klass: 43 

Vikt: Startvikt 11 kg inklusive 1 DZ- 12 000 batteri.  

Vädertålighet:  -10 ℃. Maximal vindstyrka på 10 m/s.  

Räckvidd: 50 min utan last, inklusive 2 DZ- 12 000 batterier.  

 

Pitchup Explorian XLT 
Leverantör: Pitchup AB, www.pitchup.se 

IP-klass: X7 

Vikt: Startvikt 12 kg utan adapterad utrustning. 

Vädertålighet:  -20 till + 50 ℃.  

Räckvidd: Maximalt 3 timmar med hybridsystem och utan last.    

 

http://www.swedron.se/
http://www.pitchup.se/
http://www.pitchup.se/
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Bilaga B: Tekniska specifikationer för sensorer 

Optiska sensorer 

Zenmuse Z3 Zoomkamera 
Leverantör:   Swedron AB, www.swedron.se 
  Pitchup AB, www.pitchup.se 
 
Sensor:  CMOS, 1/2.3"  
Lins:  3.5x Optisk Zoom, FOV 92° (Wide) - 35° (Tele) 
Minneskort:  Stöd för micro-SD upp till 64 GB 
Vikt:   262 g 
Drifttemperatur: -10 – 40 
IP-klass:   Nej 
 

Zenmuse X4S  
Leverantör:   Swedron AB, www.swedron.se 
  Pitchup AB, www.pitchup.se 
 
Sensor:  CMOS, 1" 
Lins:  8.8mm/F2.8-11 FOV 84° 
Minneskort:  Nej 
Vikt:  253 g 
Drifttemperatur: -10 – 40 
IP-klass:  Nej 

Zenmuse X5S  
Leverantör:   Swedron AB, www.swedron.se 

Pitchup AB, www.pitchup.se 
 
Sensor:  CMOS, 4/3” 
Lins:  Flera olika linser stöds 
Minneskort:  Nej 
Vikt:  461 g (med linskit) 
Drifttemperatur: -10 – 40 
IP-klass:  Nej 
 

Pitchup ROVER MT Z10  
Leverantör:   Pitchup AB, www.pitchup.se 
 
Sensor:  CMOS 4 
Lins:  N/A 
Minneskort:  Stöd för micro-SD 
Vikt:  400g 
Drifttemperatur: N/A 
IP-klass:  N/A 
 

http://www.swedron.se/
http://www.pitchup.se/
http://www.swedron.se/
http://www.pitchup.se/
http://www.swedron.se/
http://www.pitchup.se/
http://www.pitchup.se/
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Pitchup EXPLORIAN Z18  
Leverantör:   Pitchup AB, www.pitchup.se 
 
Sensor:  Sony 1/4” CMOS 4 
Lins:  N/A 
Minneskort:  32G TF kort, klass 10 SDHC rekommenderas 
Vikt:  690g 
Drifttemperatur: N/A 
IP-klass:  N/A 
 

Zenmuse Z30  
Leverantör:   Swedron AB, www.swedron.se 
  Pitchup AB, www.pitchup.se 
 
Sensor:  CMOS, 1/2.8" 
Lins:  30x Optical Zoom 63.7°(Wide) - 2.3°(Tele) 
Digital zoom:  6x 
Minneskort:  Stöd för micro-SD upp till 64 GB 
Vikt:  556 g 
Drifttemperatur: -10° to 45° 
IP-klass:  Nej 

Termiska sensorer 

Zenmuse XT 640  
Leverantör:   Swedron AB, www.swedron.se 
  Pitchup AB, www.pitchup.se 
 
Sensor:  Okyld VOx Microbolometer  
Lins:  Stöd för flera olika linser 
Minneskort:  Stöd för micro-SD 
Vikt:  270 g 
Drifttemperatur: -10 – 40   
IP-klass:  Nej (tål fuktighet mellan 5% – 95%)  
 

FLIR Vue Pro R 640  
Leverantör:   Pitchup AB, www.pitchup.se 
 
Sensor:  Okyld VOx Microbolometer  
Lins:  Stöd för flera olika linser  
Minneskort:  N/A 
Effektförlust:  <1.2 W 
Vikt:  113.4 g 
Drifttemperatur: -20 – 50 
IP-klass:  Nej 

 

http://www.pitchup.se/
http://www.swedron.se/
http://www.pitchup.se/
http://www.swedron.se/
http://www.pitchup.se/
http://www.pitchup.se/
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Duo system 
 

Zenmuse XT2  
Leverantör:    Swedron AB, www.swedron.se 
   Pitchup AB, www.pitchup.se 
 
Optisk sensor (OS):  1/1.7" CMOS 
Lins (OS):   Prime lins, focus vid 8mm FOV  
Termisk sensor (TS):  Okyld VOx Microbolometer 
Värmekänslighet:  <50 mK 

Spektralintervall (TS):  7.5 – 13.5 μm 
Digital zoom :  upp till 8x 
Minneskort:   Stöd för micro-SD upp till 128 GB  
Vikt:   N/A 
Drifttemperatur:  N/A 
IP-klass:   IP44 

FLIR Duo Pro R  
Leverantör:   Pitchup AB, www.pitchup.se 
 
Optisk sensor:   1/1.7" CMOS 
Termisk sensor  Okyld VOx mikrobolometer 
Värmekänslighet:  <50 mK 
Spektralintervall:  7,5–13,5 μm 
Minneskort:   Stöd för micro-SD  
Vikt:   325 g – 375 g  
Drifttemperatur:  -20 – 50 
IP-klass:   N/A 
 

Pitchup EXPLORIAN Duo system v2.0  
Leverantör:   Swedron AB, www.swedron.se 
   Pitchup AB, www.pitchup.se 
 
Sensorer:   N/A 
Minneskort:   Stöd för micro-SD 
Vikt:   1430g 
Drifttemperatur:  N/A 
IP-klass:   IP54 

http://www.swedron.se/
http://www.pitchup.se/
http://www.pitchup.se/
http://www.swedron.se/
http://www.pitchup.se/

