
HVORFOR DRONE?

HVORDAN KAN DENNE BLI ETT GODT VERKTØY FOR OUS?
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HVA ER INTERNKONTROLL AV BYGG?
(Henviser til e-håndbok dokument ID: 61205 «Internkontroll. Drift og vedlikehold bygg. Ansvar og oppgaver»)

Utdrag fra «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter» 

• § 4 Plikt til internkontroll

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at 

dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Eksempel fra «Internkontroll. Drift og vedlikehold bygg. Ansvar og oppgaver»

• Punkt 4.1.2 Forebyggende vedlikehold

Bygn. del nr. Bygningsdel 
Ettersyn
Visuell egenkontroll

Kontroll
Kvalitetskontroll av fagkyndig

Vedlikehold og utbedring/utskifting
(Byggforskerserien)

23 Yttervegger Utbedring 40 år

231 Bærende yttervegger Årlig 10. år

232 Ikke-bærende yttervegger Årlig 5. år

233 Glassfasader Årlig

26 Yttertak Årlig 5. år Utskifting 30 år

261 Primærkonstruksjon Årlig

262 Taktekning 2 g. Årlig Årlig

263 Glasstak, overlys, takluker Årlig 5. år

264 Takoppbygg Årlig

265 Gesimser, takrenner og nedløp 2 g. Årlig
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BYGGNINGS-INSPEKSJON
Inspeksjon med forskjellige sensorer, eks. optisk (vanlig) og Termisk (varmesignaturer)

• Drone er ett meget godt verktøy, som vi kan dra stor nytte av i forbindelse med vår internkontroll. I dag må vi 
leie inn 2 mann og lift for å gjøre samme operasjon på vår årlige taksjekk. Dronen samler inn flere data 

samtidig, den kan i tillegg benyttes til flere andre ting.

• Ved akutte hendelser på våre bygg, vil dette være en rask og effektiv måte å klargjøre om det finnes fare for 
at bygningsdeler kan falle ned. I tilfeller der vi senere må ha inn eksterne entreprenører, har vi allerede 
innhentet godt analysemateriale

• Oversiktsbilder med optiske og termiske sensorer, vil  være like aktuell for dokumentasjoner under oppføring 

av nybygg som på byggene vi vedlikeholder i dag.

• Utstyrt med optisk og termisk sensor vil dette være ett anvendelig verktøy, som man kan lokalisere vann-
inntrengninger og luftlekkasjer med. Den kan også finne lekkasjer på varmt vann i grunnen. Samt varmegang i 
tekniske installasjoner. 
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RASK FORKLARING PÅ TERMISKE BILDER OG 
DERES BRUKSOMRÅDER
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Bygg 4 Trykktank IR Bygg 4 Trykktank (nr. 3)

BILDER FRA OPERASJONEN MED ORBITON
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Bygg 4 Trykktank IR Fullt utslag på «Tramex» og 68,6% fuktighet
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Under 5 lag papp 15 cm gjennomvåt isopor
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• Trykktanken på taket av bygg 4, ble bygget og sto klar for pasientbehandling i løpet av 2015.

• På grunnlag av termofotografiene vi fikk tatt med drone, fikk vi indikasjoner på at det kunne være fukt i 
takkonstruksjonen. Dette har vi nå valgt å etterprøve ved bruk av 2 typer fuktmålere, slik bildene viser.

• Dette er ett sted hvor «skaden eller feilen» ikke er visuelt synlig, og derfor ikke normalt ville bli oppdaget ved 

vanlig internkontroll.

• I dette tilfelle fikk vi dette utbedret som en reklamasjon, ettersom bygget er relativt nytt. (innenfor 5 år)

Dette er kun ett eksempel på nytteverdien av en slik type verktøy, som viser at dette også kan benyttes under og 
rett etter oppføring av nye bygg.

HVA FIKK VI UT AV KONTROLL PÅ TRYKKTANKEN?
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INTERNKONTROLL
• Dette er en meget effektiv måte å foreta inspeksjoner på, som gjør at man kan spare vesentlige kostnader på 

å unngå stilas og liftleie.
Med Drone får man mulighet til både stillbilder og film, som kan skaleres slik at man kan gå i detalj, der det er 
behov for å analysere nærmere.

• Det kan være både vanskelig og tidkrevende å gjennomføre inspeksjon av f.eks. tak og høye piper. Med drone 

utføres inspeksjoner på en svært kostnadsbesparende måte – uten de store risikoene som ofte kan følge med.

• Når man benytter drone i sitt arbeid, er det for å kartlegg og avdekke eventuelle skader, eller symptomer på 
skader på f. eks tak. Vanligvis er takinspeksjon utført med en visuell inspeksjon fra bakken og eventuelt inne 

på loftet. Dette kan ofte gi ett unøyaktig bilde av de faktiske forholdene.

En effektiv løsning er inspeksjon med drone 

• En skikkelig takinspeksjon tar for seg:

• Takoverflater
• innfesting

• takstein
• beslag materialer
• montert utstyr

• skorsteins overflater
• nærbilder av utsatte områder
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• takstein/Skifer som mangler – eller som er på vei til å falle ned, samt snø og is på vinterstid (vi har 
årlig kostnader til skader på biler etter nedfall)

• skadet beslag

• løv i takrenner

• åpne steder inn på undertak

• påbegynte lekkasjer som enda ikke er skader inne i bygget

• sprekker og løse stein på piper / skorsteiner

Takreparasjon trenger ikke være omfattende eller kostbart hvis skaden oppdages før den er 
gjennomgående.
"Jevnlig ettersyn gir store besparelser over tid."

Dronen er ett fremtidsrettet verktøy. Dronen kommer inn og over der vi ikke kommer til uten å ha 
med lift og stillase.

DE VANLIGSTE SKADENE MAN FINNER ER:
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SKORSTEIN PÅ DIKEMARK

EKSEMPLER:
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OVERSIKTSBILDER
(Eksempler fra Dikemark)
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Piloter in-house eller innleid.

Hva er mest lønnsomt og effektivt?

(Det skal jeg forsøke å svare på etter vi har sett noen eksempler)

Roy Terje Halden – uxrold@ous-hf.no
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