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RESUME
Droneteknologi har de senere år vist sig at kunne løse flere offentlige arbejdsopgaver mere hensigtsmæssigt. Både på økonomiske og ikke-økonomiske parametre er der fordele at høste.
Flere offentlige myndigheder har derfor igangsat anvendelse af droneteknologi i deres opgaveløsning. Baseret på interviews med en gruppe af disse offentlige myndigheder, samt private operatører, er de nuværende erfaringer samlet i denne guide.
Din rolle som leder er afgørende for implementering af droneteknologi. Implementeringen har –
indtil nu – i høj grad været drevet af faglige ildsjæle, der ser potentialet i opgaveløsningen. I den
situation skal du som leder lade ildsjælene løbe med bolden under fastlagte rammer og opfølgning. Omvendt er der uden initiativ fra medarbejderne brug for, at du som leder driver implementeringen. Dette indebærer at introducere og definere det nye tiltag i detaljer og følge op på
implementeringen.
Med denne guide vil du som offentlig leder blive guidet igennem beslutningen om at anvende
droner i opgavevaretagelsen samt den efterfølgende implementering af den nye praksis. Husk at
involvere dine medarbejdere gennem hele processen.
Beslutningen
Beslutningen om at anvende droner i opgavevaretagelsen kan deles op i to dele: 1) at overveje
for og imod at anvende droner samt 2) at overveje, om man vil varetage opgaven selv, eller om
den skal udliciteres.
Den første del handler om at afklare, at forudsætningerne for at varetage opgaver med droner er
til stede, samt at udarbejde et beslutningsgrundlag.
Den anden del handler om at gøre sig overvejelser om rammerne for opgavevaretagelsen, samt
fordelene ved henholdsvis at varetage det internt, såvel som at udlicitere.

Implementeringen
Implementering af droneteknologi i opgavevaretagelsen handler om en forandring i den nuværende praksis. Det gælder uanset, om du varetager opgaven internt eller vælger at udlicitere
droneaktiviteterne.
Din opgave som leder er derfor at planlægge, forberede, understøtte og styre den nye praksis. På
den måde giver du dine medarbejdere de nødvendige rammer for selv at varetage den daglige
drift.
Selvom ledelsesopgaven umiddelbart indebærer de samme overordnede aktiviteter uanset, om
droneaktiviteterne varetages internt eller udliciteres, vil der i forberedelserne og i den daglige
praksis være flere opgaver forbundet med at varetage opgaven.
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SUMMARY
In recent years, drone technology has shown to be the appropriate solution when it comes to
managing several public tasks. The benefits involved are both based on pecuniary and nonpecuniary parameters.
Several public authorities have initiated the use of drone technology when carrying out their jobs.
Based on interviews with some of these public authorities and private operators, current experiences involving the application of drone technology are gathered in this guide.
Your role as a leader is important for the implementation of drone technology. Until now, the
implementation has been driven to a great extent by passionate professionals acknowledging the
potential of drone technology. As a leader you have to support the passionate professionals’ activities, while establishing clear framework conditions and follow-ups on the new practice. Conversely, with no initiative from the employees, there is a need for you to drive the implementation. This implies that you introduce and define the new initiatives in detail and follow-up on the
implementation.
With this guide, you will be guided through the decisions towards employing drone technology in
day-to-day operations and the following implementation of the new practice. Remember to involve your employees throughout the entire process.
The decision
The decision to employ drones in your operation can be divided into two parts: 1) considering
pros and cons for the employment of drones, and 2) considering whether to manage the drone
activities internally or to use outsourcing.
The first part focuses on clarifying the prerequisites for employing drone technology in your operation as well as providing a basis for decision.
The second part focuses on the scope of the individual task and additionally, considering the advantages for managing the drone activities internally or to make use of outsourcing, respectively.

The implementation
Implementation of drone technology in your day-to-day operations provides a change in current
practices. Regardless of whether you manage it internally or you choose outsourcing.
As a leader, your responsibility is therefore to plan, prepare, support and monitor the new practices. In this way, your employees are provided with the necessary setting to manage daily operations on their own.
The managerial tasks immediately seem to involve the same overall activities regardless of
whether they are managed internally or outsourced. However, the preparation of the new practices and the daily operations will imply an increased number of tasks when managing the activities internally.
3
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1.

INTRODUKTION

1.1

Forord
Regeringen offentliggjorde i september 2016 Danmarks første dronestrategi, der skal skabe gode
og trygge rammer for teknologi- og erhvervsudviklingen på området.
En vigtig del heraf er at fremme den offentlige sektors anvendelse af droner. Potentialet inden for
områder som energi og forsyning, landbrug, fiskeri, natur- og miljøbeskyttelse er stort. Droner
kan overtage og effektivisere en lang række komplicerede, farlige eller monotone opgaver, der i
dag enten udføres manuelt eller slet ikke udføres.
Skal potentialet indfris, kræver det, at ledere på tværs af den offentlige sektor implementerer de
dele af teknologien, der bidrager til netop deres konkrete opgaveløsning. For at understøtte det
arbejde har Uddannelses- og Forskningsministeriet bedt Rambøll udarbejde denne guide, der er
et af dronestrategiens 23 initiativer.
Nogle offentlige myndigheder er allerede begyndt at bruge droner til at løse opgaver. Andre
overvejer, hvordan det skal gribes an. Denne guide bygger på nogle af disse erfaringer, indsamlet gennem 15 interviews med medarbejdere fra offentlige myndigheder og virksomheder.
Det er forhåbningen, at ledere på tværs af den offentlige sektor kan bruge denne guide som et
redskab i deres daglige arbejde for en god og effektiv opgaveløsning.

1.2

Definition: Droner er en flyvende platform
En drone er et ubemandet luftfartøj, dvs. et luftfartøj, som ikke har en fører ombord. Droner
inddeles i følgende typer:






Fastvinget og svævefly
Helikopter og multirotor
Luftskib og ballon
Kombineret fastvinget og rotor
Speciel klasse*

Droner, der også omtales som ’Unmanned Aircraft Systems’ (UAS) eller ’Unmanned Aerial Vehicle (UAV), kan betragtes som flyvende, manøvrebare platforme. Da droner er platforme for
teknologi, rummer de i princippet uendelige anvendelsesmuligheder. Fx kan man koble sensorer
eller kameraer på dem. Kun fantasien og den aktuelle teknologiske udvikling sætter grænser.
*Kilde: Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område, Trafik- Bygge-, og Boligstyrelsen 2016.
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1.3

Fakta: Sådan anvendes droner i dag
Som platform for mange forskellige teknologier kan en
drone bruges til at løse en bred vifte af opgaver i den
offentlige sektor. I nedenstående tabel kan du se et
udsnit.

OPGAVETYPE

KONKRETE EKSEMPLER

Inspektion og
monitorering





Inspektion af bygninger, installationer, højspændingsledninger m.m.
Termografering af fjernvarmerør og bebyggelse
Trafikmonitorering og -kontrol

Geografisk mapping
og landmålinger





Produktion af 3D-terræn- og overflademodeller, skråbilleder og ortofotos
Landskabsanalyse og kortlægning
Ressourcestyring

Fotografisk virksomhed
og film- og tv-produktion





Visualiseringer og statusbilleder i forbindelse med offentlige projekter
Luftfotos ved grund- og ejendomshandel
Videoproduktion

Natur- og
miljøovervågning samt
præcisionslandbrug



Inspektion, fx med henblik på registrering af forskellige vegetationstyper
Kortlægning af kyststrækninger
Kontrol af fangstredskaber og dyrebestande, inspektion af afgrøder,
vandløb m.m.

Overvågning og
beredskab








Videooptagelser og livestreaming af ulykkessteder
Eftersøgninger i vand og i øde og svært tilgængelige landområder
Overbliksbilleder og 3D-modellering af udendørs gerningssteder,
herunder anvendelse af termisk kamera

Find flere eksempler i bilag 1.

Foto: UAWorld.dk
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1.4

Læsevejledning
Denne guide henvender sig til ledere i den offentlige sektor. Guiden klæder dig på til at træffe
beslutningen om at anvende droner i jeres opgaveløsning, samt til at drive den efterfølgende
implementering. Guiden er bygget op i fire overordnede afsnit, som du ser et overblik over i boksen nedenfor.
Afsnit 4 og 5 handler om, hvordan du varetager opgaven for henholdsvis intern varetagelse og
udlicitering.
Bemærk: Der er overlap mellem afsnit 4 og 5, og det er hensigten, at du vælger at læse
enten afsnit 4 eller 5.

Guiden er bygget op som et opslagsværk, hvor du kan plukke inspiration og praktisk information.
Hvert afsnit indeholder korte tekststykker om, hvad du skal være opmærksom på og kan gøre.
Tekststykkerne er markerede med ikoner, som viser, om der er tale om redskaber, tjeklister,
tips, faktuel information, lovgivning eller erfaringer fra praksis.
Du vil møde disse typer af indhold:
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2.

OVERVEJ FOR OG IMOD AT ANVENDE DRONER
Når myndigheder anvender droner, bør der ligge grundige overvejelser bag. Der knytter sig nemlig særlige opmærksomhedspunkter til droner - ikke mindst særlig lovgivning.
I dette afsnit kan du læse om de overvejelser, du bør gøre jer, inden I evt. går i gang med at
anvende droner. Det handler om at:

Som leder bør du involvere og/eller uddelegere hele eller dele af udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget til dine faglige medarbejdere. De har indblik i, hvordan jeres opgaver løses, samt
hvilke praktiske, funktionelle og teknologiske behov der er.
2.1

Afklar, om de nødvendige forudsætninger er til stede
Er det faktisk muligt at varetage jeres opgaver med droner? Det er det første spørgsmål, du bør
afklare.
To forudsætninger er afgørende:



At opgaverne i din opgaveportefølje egner sig til at blive varetaget med droner.
At opgaverne kan varetages inden for lovgivningens rammer.

2.1.1 Afklar: Kan opgaverne varetages med droner?
Begynd med at identificere opgaver, som
potentielt kan løses ved hjælp af droner. Tag
afsæt i den samlede opgaveportefølje. Vurder arbejdsgangene i hver enkelt relevant
opgave ud fra, om opgaven kan løses med
en drones funktioner og teknologier.

8

Erfaringsbaseret guide til ledere i den offentlige sektor

2.1.2 Afklar: Kan opgaverne løses inden for lovgivningens rammer?
Droner rummer mange muligheder, men også risici. Fx risici for, at man med droner udsætter liv
eller ejendom for fare eller anden unødig ulempe, herunder måske tilfældigt krænker privatlivets
fred. Derfor er der udarbejdet lovgivning, som i nogle tilfælde vil sætte rammer for, hvordan I
kan anvende droner.
Det er afgørende, at du og dine medarbejdere bliver bekendt med lovgivningen, inden I investerer i en drone eller udliciterer opgaven til en underleverandør. Du skal som leder sikre, at de
enkelte opgaver kan varetages inden for lovgivningens rammer.
Begynd med at afklare, hvad jeres opgaver kræver ved at bruge tjeklisten nedenfor:

9
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2.2

Kortlæg potentialet ved at anvende droner
Hvilken værdi giver det til jeres opgaveløsning at anvende droner? Det er et afgørende spørgsmål
at skabe klarhed om – ikke mindst i forhold til at få opbakning fra højere ledelsesniveau til en
eventuel beslutning om at anvende droner.

2.2.1 Lær samtlige anvendelsesmuligheder at kende
Første skridt er at afklare, hvilke opgaver i din opgaveportefølje der kan løses med droner. Hvis
det er på plads, kan du og dine medarbejdere gå videre med at kortlægge det totale potentiale
for anvendelsesmulighederne.
Droneteknologien udvikler sig hele tiden, så det er vigtigt, at du og dine medarbejdere prøver at
se fremad og vurdere både det nuværende og det kommende potentiale. Vær opmærksom på, at
potentialet ikke kun ligger i de opgaver, som kan varetages med droner i din egen afdeling. Potentialet for droner inkluderer i princippet alle de opgaver, som i fremtiden kan løses med droner,
og i samtlige afdelinger inden for din organisation.

2.2.2 Kortlæg potentielle fordele og ulemper
Beskriv fra starten de potentielle fordele og ulemper, det vil indebære at anvende droner. Det er
en væsentlig del af at skaffe et holdbart beslutningsgrundlag for eller imod at anvende droner.
Som støtte til at kortlægge fordele og ulemper finder du nedenfor en række refleksionsspørgsmål. Du kan besvare dem selv, eller du kan bruge dem som guide til at drøfte potentialet med
andre i eller uden for din organisation.
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På næste side finder du et konkret potentialeredskab, som du kan bruge til at samle dine og dine
medarbejderes overvejelser. Med redskabet kan du forberede strategiske drøftelser med et højere ledelsesniveau, som du skal fremlægge dine argumenter for at anvende droner for. Redskabet
kan også bruges som hjælp til dig selv, når du skal skabe overblik over den mulige værdi.

Foto: Rambøll
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2.3

Kortlæg, hvad det kræver at realisere de potentielle fordele
Efter at have kortlagt de potentielle fordele ved at anvende droner, bør du se på, hvad det kræver at realisere fordelene. Der er to veje at gå: Enten kan I varetage opgaven selv, eller I kan
udlicitere den til en ekstern operatør.

2.3.1 Afsæt tid til implementering
Uanset hvilken af de to veje du vælger, er det nødvendigt, at du og dine medarbejdere afsætter
den nødvendige tid til at implementere den nye praksis og drive den efterfølgende opgavevaretagelse.
Lav som det første en vurdering af, om der er tid og ressourcer til at implementere og varetage
den nye praksis.

15

Erfaringsbaseret guide til ledere i den offentlige sektor

2.3.2 Invester fra start i succes på sigt
Et overblik over omkostninger bør indgå i dit grundlag for at beslutte, om I skal anvende droner.
Omkostningerne afhænger af, om I vil påtage jer opgaven internt, eller om I skal samarbejde
med en ekstern leverandør. I infoboksen nedenfor finder du en oversigt over potentielle indkøb,
samt priseksempler. Vær opmærksom på, at priserne blot er eksempler ud fra aktuelt bedste
viden. Ved udlicitering af opgaven kan du indhente tilbud på den konkrete løsning fra eksterne
leverandører.

2.3.3 Forvent tilpasninger af den interne organisation
Implementering af droneteknologi indebærer en forandring af, hvordan dine medarbejdere arbejder i dag. Det betyder, at flere elementer i din organisation påvirkes. Eksempelvis påvirkes den
interne organisationsstruktur og stillingsbeskrivelser, der opstår nye krav til medarbejdernes
kompetencer, der kan være brug for nye teknologiske hjælpemidler, og opgaverne skal udføres
på en ny måde.
En vurdering af, hvad disse ændringer indebærer for din organisation, bør indgå i bedømmelsen
af, om det er realistisk og fordelagtigt at anvende droner.

16
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2.4

Kortlæg potentielle risici, forbundet med at anvende droner
Der vil være risici forbundet med at implementere en ny praksis og flyve med droner. For at sikre
overordnet forretningsmæssig levedygtighed for den nye praksis bør du sørge for, at potentielle
risici kortlægges og vurderes. Eksempler på risici er præsenteret nedenfor.

2.5

Udarbejd et samlet strategisk beslutningsgrundlag
Når du har afklaret alle ovennævnte punkter, bør du samle samtlige overvejelser i et beslutningsgrundlag. Dette kan danne grundlag for interne strategiske drøftelser om, hvorvidt anvendelse af droner er en god løsning for jer.

17

Erfaringsbaseret guide til ledere i den offentlige sektor

3.

OVERVEJ, OM DU VIL VARETAGE OPGAVEN SELV
Er du blevet overbevist om, at droner er oplagt for jer, venter der dig som leder en ny overvejelse: Skal I håndtere dronen eller dronerne selv, eller kunne det være en ide at udlicitere opgaven?
Den optimale løsning kan afhænge af den enkelte opgave, der skal varetages. Derfor kan en
kombination af intern varetagelse og udlicitering også være en mulighed, hvis I beslutter jer for,
at flere opgaver skal varetages med droner.
Overvejelserne nedenfor bør indgå i dit valg mellem intern varetagelse og udlicitering.

Ud over ovenstående overvejelser er der argumenter for begge løsninger, som du kan inkludere i
den endelige beslutning.
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Når du har taget beslutningen om enten at varetage opgaven selv eller udlicitere den, er næste
skridt at sætte implementeringen i gang.
Du skal læse afsnit 4, hvis du beslutter at varetage opgaven internt. Læs afsnit 5, hvis
du vælger at udlicitere.

19
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4.

SÅDAN KOMMER DU SELV I GANG
Bemærk!
Indholdet i afsnit 4 og 5 overlapper til en vis grad. Du bør vælge at læse enten afsnit 4
eller 5 afhængig af, om du vælger intern varetagelse eller udlicitering.
Når du har taget beslutningen om at varetage opgaven internt, vil det typisk være dit ansvar
som leder at forberede og løbende styre den nye praksis. Det er en betingelse for, at medarbejderne kan gennemføre og drive den nye praksis på bedste vis.
Figuren nedenunder skitserer forslag til de faser og aktiviteter, som din organisation bør gennemgå. Hver fase og aktivitet er beskrevet i de efterfølgende underafsnit.

At starte op med droner som del af intern opgavevaretagelse er lig med en større eller mindre
forandring af den nuværende praksis. Forandringsprocessen kræver involvering fra både ledelsen
og medarbejderne, som hver har følgende ansvarsområder inden for de enkelte procesfaser:

4.1

Planlæg den nye praksis
Begynd med at identificere konkrete målsætninger for droneaktiviteterne. Lav derefter en plan
for, hvordan disse målsætninger skal realiseres.
Som leder vil det typisk være din opgave at definere:




I hvilket omfang droneteknologien skal anvendes
Hvordan den skal anvendes
Hvad der skal til for at gennemføre planen
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Opgaven indebærer blandt andet, at du kortlægger, hvilke ressourcer og investeringer der skal
til, og hvordan organisationen skal indrettes, for at implementeringen kan lykkes og blive værdiskabende.

4.2

Forbered den nye praksis
En forandring påvirker forskellige elementer i en organisation, som illustreret i modellen nedenfor. Forberedelsen af den nye praksis kan derfor tage udgangspunkt i følgende elementer:

4.2.1 Sørg for at have din organisation på plads
Det er et vigtigt første skridt i retningen af vellykket implementering og daglig drift at se på, om
organiseringen i forhold til opgaven er på plads.
Sammensæt evt. et droneteam af medarbejdere,
som kan varetage de forskellige aktiviteter relateret
til droneflyvningen. Teamets medlemmer skal have
roller og ansvar, som er defineret fra start. Efter
teamets etablering er din rolle at sikre gode ledelsesmæssige rammer, fx med beskrivelse af feedbackprocesser, regler for dialog og aftaler om, hvordan arbejdsgangene skal være.
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4.2.2 Forbered dine medarbejdere til at varetage opgaven
Det er afgørende, at dine medarbejdere er klædt på til opgaven. Det indebærer, at du sætter
ledelsesmæssigt fokus, og at du både motiverer og opkvalificerer dem.
Kommuniker forandringshistorien
Sørg for at kommunikere baggrunden for, at I skal til at
anvende droneteknologi. Stræb også efter at skabe
engagement blandt medarbejderne, så de både forstår
formålet og har lyst til at arbejde med droner.
Forståelse og engagement bidrager til, at dine medarbejdere opfatter dronerne som relevante.
Interesse fra medarbejdere er fx afgørende for at kunne uddanne kyndige og dygtige dronepiloter.
Refleksionsspørgsmålene nedenfor kan være inspiration til at skabe forandringshistorien.

22
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Kvalificer dine medarbejdere til at varetage opgaven
Det kræver forskellige typer af viden og kompetencer at flyve med droner og anvende dem hensigtsmæssigt. Det er derfor afgørende, at dine medarbejdere er opkvalificerede til opgaven.
Først og fremmest skal nogle medarbejdere uddannes som dronepiloter og erhverve sig et dronebevis.
Derudover skal du sikre dig, at dine medarbejdere
er klædt på til at håndtere de data, der indsamles i
forbindelse med flyvningen. Dette indebærer:



Bearbejdning af data (indsamle, lagre og analysere data)
Sikker datahåndtering i forhold til lovgivningen om privatlivets fred.

Det er vigtigt ikke at undervurdere de krav, databehandlingen stiller til medarbejdernes kompetencer.
Hvis ikke dine medarbejdere har erfaring med at
bearbejde og håndtere data, bør de opkvalificeres til
opgaven.
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4.2.3 Anskaf nødvendige teknologiske hjælpemidler og udstyr
Det er nødvendigt at have de teknologiske hjælpemidler til rådighed, som opgaven kræver. Du
skal derfor vurdere behovet for teknologiske hjælpemidler og investere i de hjælpemidler, der
skal til.
De teknologiske hjælpemidler og tilhørende udstyr kan overordnet set deles op i tre kategorier:




Hardware, fx drone, kamera, sensorer og ground station
Software, fx til at indsamle, bearbejde og lagre data
Tilhørende udstyr, fx tilbehør til drone og pilot.

Du skal være opmærksom på, at droneflyvning typisk vil forøge mængden af data, som skal sorteres, analyseres, opbevares og håndteres på forsvarlig vis. Dette stiller krav til organisationens
it-udstyr og teknologiske platform.
Analyse og bearbejdelse af data kræver fx særlig software, ligesom håndtering af data kræver en sikker server
samt procedurer for, hvordan data håndteres forsvarligt.
Du bør bl.a. være opmærksom på, at de indsamlede data
er underlagt lovgivningen, relateret til privatlivets fred.

4.2.4 Identificer de nye opgaver
Droneflyvningen indebærer nye procedurer og arbejdsopgaver. Tænk processen
for den nye praksis igennem, identificer
hvilke opgaver der er tale om, og beskriv
procedurerne for, hvordan de løses. På
den baggrund kan du kommunikere klare
opgaver og retningslinjer til dine medarbejdere.
Overvej arbejdsopgaverne nøje fra start.
Ændringer i opgaverne – skære fra, omprioritere, tilføje nye – kan have indflydelse på struktur, teknologi og medarbejdere i organisationen. Du kan i afsnit
4.4 læse mere om, hvad det indebærer
at gennemføre og drive den nye praksis.
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Sørg for politikker, procedurer og tjeklister til den nye praksis
Vejen til sikker, ensartet kvalitet og et minimum af risici ved droneflyvning går gennem at udarbejde en kvalitets- og sikkerhedspolitik. Ud fra politikken kan du sikre, at din organisations droneaktiviteter udføres forsvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen.
Kvalitets- og sikkerhedspolitikken indebærer, at du og dine medarbejdere udarbejder procedurer
og tjeklister for droneaktiviteterne. Procedurerne og tjeklisterne skal give medarbejderne en klar,
fælles forståelse af, hvad der skal gøres og hvornår. Se eksempler på procedurer og tjeklister
ovenfor.

4.3

Understøt driften af den nye praksis
Når du har forberedt organisationen på forandringen, er det vigtigt, at du understøtter medarbejdernes daglige drift ved at kridte banen for deres opgaver klart op. Det gør du ved at kommunikere opgaverne samt rammer og retningslinjer, som medarbejderne kan arbejde indenfor. Du
kan bryde opgaven op i tre klare dele:




Før flyvning
Under flyvning
Efter flyvning

Figuren herunder giver dig et indblik i, hvilke opgaver det kan indebære at varetage opgaven internt
før, under og efter flyvning – fordelt på henholdsvis
lovpligtige aktiviteter og almindelig praksis.
De lovpligtige aktiviteter i modellen tager udgangspunkt i flyvning i bymæssigt område, da det
er de mest restriktive. Lever I op til denne lovgivning, kommer I ikke galt af sted – heller ikke uden
for bymæssigt område.
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4.4

Sørg for løbende styring, evaluering og opfølgning
Det er din opgave som leder at implementere den nye praksis, samt realisere de ønskede resultater. Det er derfor vigtigt, at du løbende leder og styrer implementeringen, samt evaluerer og
følger op på, om den nye praksis skaber værdi.
Først og fremmest bør du agere som sponsor gennem hele implementeringen. Det kræver løbende involvering og støtte, herunder:






at
at
at
at

du
du
du
du

er en aktiv fortaler for den nye praksis
sørger for opbakning fra højere ledelsesniveau
prioriterer ressourcer til implementeringen
håndterer eventuel modstand eller andre udfordringer

Løbende evaluering og opfølgning sikrer, at anvendelsen af droner kan tilpasses ud fra jeres erfaringer. Det vil holde den nye praksis relevant og effektiv – og dermed værdifuld for jeres forretning. Sørg derfor for løbende at hente feedback fra droneteamets medarbejdere og gennemføre
en evaluering i dialog med alle involverede.
Foruden at sikre god styring af jeres droneaktiviteter er det op til lederne at sørge for læring
blandt medarbejderne. Som en del af den løbende evaluering og opfølgning, bør du derfor sørge
for, at dine medarbejdere løbende oparbejder og anvender viden og erfaringer.
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Brug evalueringen til at sætte gang i opfølgende aktiviteter og ændringer, som forbedrer den nye
praksis.
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5.

SÅDAN UDLICITERER DU OPGAVEN
Bemærk!
Indholdet i afsnit 4 og 5 overlapper til en vis grad. Du bør vælge at læse enten afsnit 4
eller 5 afhængig af, om du vælger intern varetagelse eller udlicitering.
Når du har taget beslutning om at udlicitere opgaven, er det dit ansvar som leder at sørge for at
planlægge, forberede, sætte rammer for og løbende styre den nye praksis. Det er en betingelse
for, at medarbejderne kan gennemføre og drive den nye praksis på bedste vis.
Figuren nedenunder skitserer forslag til de faser og aktiviteter, som din organisation bør gennemgå, når du har besluttet at udlicitere opgaven til ekstern operatør. Hver fase og aktivitet
er beskrevet i de efterfølgende underafsnit.

At tage hul på at anvende droner i samarbejde med ekstern operatør er en forandring af den
nuværende praksis. Forandringsprocessen kræver involvering fra både ledelse og medarbejdere,
som hver har følgende ansvarsområder inden for en række faser:

5.1

Planlæg den nye praksis
Begynd med at identificere konkrete målsætninger for udliciteringen af droneaktiviteterne og lav
en plan for, hvordan disse målsætninger skal realiseres.
Som leder vil det typisk være din opgave at definere:




I hvilket omfang droneteknologien skal anvendes
Hvordan den skal anvendes
Hvad der skal til for at gennemføre planen
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Punkterne indebærer bl.a., at du kortlægger, hvilke ressourcer og investeringer der skal til, og
hvordan organisationen eventuelt skal tilpasses.
På side 21 finder du en boks med refleksionsspørgsmål, som du kan anvende til at sætte gang i
planlægningen.
Et vigtigt punkt, når du vælger at udlicitere opgaven, er at
afgrænse klart, hvad I håndterer internt, og hvad den eksterne leverandør tager sig af. Vil I fx fortsat selv håndtere
data fra den eksterne leverandørs flyvninger, er det lig med
forøgede krav til medarbejdernes kompetencer og organisationens teknologiske hjælpemidler. Simpelthen fordi en drone ”høster” store mængder data og risikerer at krænke privatlivets fred.
Det er derfor meget vigtigt at tænke grundigt igennem, hvor stor en del af opgavevaretagelsen,
som skal udliciteres.
5.2

Forbered den nye praksis
Udlicitering af droneflyvning medfører nye opgaver og arbejdsgange, og det skal din organisation
være klædt på til at håndtere.
I forhold til at varetage droneflyvning internt, kræver udlicitering af opgaven ikke forandring i og
forberedelse af alle fire elementer i organisationen, som vist i figuren nedenfor. Ved udlicitering
er der ikke behov for at etablere nye interne stukturer – fx i form af et droneteam. Udliciteringen
kan varetages af de medarbejdere, der normalt ville varetage opgaven.

5.2.1 Forbered dine medarbejdere til at varetage opgaven
Sæt fokus på motivation og kompetenceudviklling, når du skal sikre, at medarbejderne bliver klar
til at agere i de nye arbejdsgange.
Kommuniker forandringshistorien
Som første skridt bør du kommunikere baggrunden
for, at I skal til at anvende droner. Stræb også efter
at skabe engagement blandt medarbejderne, så de
både forstår formålet og ser værdien af at anvende
droner.
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Erfaringer viser, at introduktion af droner kan medføre skepsis og frygt blandt medarbejdere for,
at dronen ”overtager” deres arbejde. Vær opmærksom på, om denne skepsis opstår og håndter
den, så der ikke opstår usikkerhed og modstand blandt medarbejderne.
På side 22 finder du refleksionsspørgsmål som en hjælp til at udarbejde forandringshistorien.
Kvalificer dine medarbejdere til opgaven
En god udliciteringsproces kræver, at dine medarbejdere har de rette kompetencer. Du skal derfor sørge for, at dine medarbejdere bliver kvalificeret til at varetage udliciteringen, jf. tjeklisten
nedenfor.

Vælger I selv at behandle data, er kompetenceudvikling muligvis påkrævet. Dine medarbejdere
skal kunne:



Bearbejde store mængder af data (indsamle, lagre og analysere data)
Sikre korrekt datahåndtering, jf. lovgivningen om privatlivets fred

Det er vigtigt ikke at undervurdere de krav databehandlingen stiller til medarbejdernes kompetencer.
Hvis ikke dine medarbejdere har erfaring med at bearbejde og håndtere data, er det en god ide at sende
dem på kursus.
5.2.2 Anskaf nødvendige teknologiske hjælpemidler og udstyr
Behovet for at anskaffe teknologiske hjælpemidler afhænger i høj grad af, hvorvidt du beslutter
at udlicitere hele eller kun dele af droneaktiviteterne. Udliciteres opgaven samlet, behøver I ikke
anskaffe jer teknologiske hjælpemidler.
Vælger I at behandle data internt, er det nødvendigt at have de teknologiske hjælpemidler til rådighed, som opgaven kræver. Det handler fx om
sikre servere og komplekse databehandlingsprogrammer. Begynd med at vurdere, om det nuværende teknologiske udgangspunkt er tilstrækkeligt
og hensigtsmæssigt i forhold til at håndtere data
på sikker vis.
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5.2.3 Identificer de nye opgaver
Samarbejdet med ekstern leverandør om droneaktiviteter indebærer nye procedurer og arbejdsopgaver. Tænk
processen for den nye praksis igennem, identificer hvilke opgaver der er tale om og beskriv procedurerne for,
hvordan de løses. På den baggrund kan du kommunikere klare opgaver og retningslinjer til dine medarbejdere.
Du kan i afsnit 5.3 læse mere om, hvad det indebærer at gennemføre og drive den nye praksis.
Sørg for, at der bliver udarbejdet politikker, procedurer og tjeklister
Hvis I vælger at håndtere data internt, er det en god ide at udarbejde og kommunikere procedurer for at håndtere data forsvarligt, sikkert og i overensstemmelse med lovgivningen.
5.3

Understøt driften af den nye praksis
Når du har forberedt organisationen på de nye opgaver og arbejdsgange, er det vigtigt, at du
understøtter medarbejdernes daglige drift ved at kridte banen for deres opgaver klart op. Det gør
du ved at kommunikere opgaverne, samt de rammer og retningslinjer, som medarbejderne skal
agere indenfor.
Som vist i figuren nedenfor, kan du bryde opgaven op i tre klare dele:




Før flyvning
Under flyvning
Efter flyvning

Figuren giver et indblik i, hvilke opgaver det kan indebære at udlicitere opgaven til ekstern leverandør. Som det kan ses, kan en stor del af opgaverne, forbundet med droneflyvning, varetages
af den eksterne droneoperatør. Udlicitering af droneaktiviteter minder om udlicitering af andre
ydelser, dog er det vigtigt at være opmærksom på det ansvar, der ligger i relation til lovgivningen. Derfor er aktiviteterne fordelt på henholdsvis lovpligtige aktiviteter og almindelig praksis.
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Supporter medarbejderne i at varetage udliciteringen
Når du har kommunikeret opgaverne klart til dine medarbejdere, kan du støtte deres arbejde
yderligere ved at give konkrete input til, hvordan de kan varetage opgaven. Eksempelvis ved at
forsyne medarbejderne med vejledning og konkrete værktøjer.
Nedenfor præsenteres forskellige tips, et redskab
til valg af leverandør og en tjekliste for vigtige
punkter til kontrakten med leverandøren. Det er
eksempler på de konkrete værktøjer, som du som
leder kan give til medarbejderne.
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5.4

Sørg for løbende styring, evaluering og opfølgning
Det er din opgave som leder at implementere den nye praksis, samt realisere de ønskede resultater. Det er derfor vigtigt, at du løbende leder og styrer implementeringen, samt evaluerer og
følger op på, om den nye praksis skaber værdi.
Først og fremmest indebærer det, at du agerer som sponsor gennem hele processen. Det kræver
løbende involvering og støtte, herunder:





At
At
At
At

du
du
du
du

er en aktiv fortaler for den nye praksis
sørger for opbakning fra højere ledelsesniveau, hvis nødvendigt
prioriterer ressourcer til implementeringen
håndterer eventuel modstand eller andre udfordringer

Løbende evaluering og opfølgning sikrer, at anvendelsen af droner kan tilpasses ud fra jeres erfaringer. Det vil holde den nye praksis relevant og effektiv, og dermed værdifuld for jeres forretning. Sørg derfor for løbende at hente feedback fra droneteamets medarbejdere og gennemføre
en evaluering i dialog med alle involverede.
Foruden at sikre god styring af jeres droneaktiviteter, er det op til lederne at sørge for læring
blandt medarbejderne. Som en del af den løbende evaluering og opfølgning, bør du derfor sørge
for, at dine medarbejdere løbende oparbejder og anvender viden og erfaringer.
På side 27 finder du en tabel med refleksionsspørgsmål, som kan indgå i den løbende evaluering
og opfølgning på den nye praksis.
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6.

BILAG

6.1

Bilag 1: Oversigt over anvendelsesområder for droner
Nedenfor præsenteres en oversigt over, hvordan droner anvendes i dag. Vær opmærksom på, at
listen ikke er udtømmende.
Opgavetype
Inspektioner/
monitorering

Geografisk Mapping/
landmålinger
Fotografisk virksomhed/
film- og tvproduktion

Område

Eksempler








Energi
Byggeri
Infrastruktur
Forsikring
Teleindustri
Ejendomsadministration









Byggeri
Infrastruktur
Landinspektion
Bymiljø
Affald og genbrug








Energi
Byggeri
Infrastruktur
Grund- og ejendomsadministration
Reklame og
markedsføring
Borgeroplysning og
kommunikation



Naturgenopretning
Tilskudsordninger
Kontrol af lovgivning
Præcisionslandbrug
Forskning
Naturbeskyttelse
Grundadministration
Sagsbehandling





Natur- og miljøovervågning /
præcisionslandbrug





























Overvågning/
beredskab




Politi
Brandvæsen





Inspektion og monitorering af bygge-, anlægs- og
infrastrukturprojekter, samt stormskader og oversvømmelser
Inspektion af bygninger, installationer, vindmøller,
master, højspændingsledninger, broer, tage og
skorstene
Termografering af fjernvarmerør og bebyggelse
Trafikmonitorering og -kontrol
Produktion af 3D-terræn- og overflademodeller,
skråbilleder og ortofotos
Landskabsanalyse og kortlægning
Ressourcestyring
Volumenmålinger
Visualiseringer og statusbilleder ifm. offentlige projekter
Luftfotos ved grund- og ejendomshandel
Videoproduktion

Inspektion, kortlægning, registrering, estimering,
samt monitorering af forskellige vegetationstyper
Kortlægning af kyststrækninger
Kontrol af ulovlige fangstredskaber, kontrol af dyrebestand, inspektion af afgrøder på svært tilgængelige marker, samt vandløb
Monitorering af svovludledning fra skibe, samt sporing af metanudslip fra lossepladser
Dokumentation af afbrænding af heder, samt sager
med tilknytning til naturbeskyttelsesloven
Visualiseringer som et redskab ifm. beslutninger om
opstilling af vindmøller, konstruktion af høje bygninger for at vurdere udsyn, samt i sager vedrørende
naturgenopretningsområder
Videooptagelser og livestreaming af ulykkessteder
Eftersøgninger i vand og i øde og svært tilgængelige
landområder
Overbliksbilleder og 3D-modellering af udendørs
gerningssteder, herunder anvendelse af termisk
kamera. Trafikmonitorering og -kontrol
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6.2

Bilag 2: Oversigt over offentlige myndigheder med droneerfaring
Oversigten nedenfor er ikke udtømmende.
Offentlige droneoperatører

Dronekategori

Assens Kommune
Beredskabsstyrelsen

1A og 1B

Bornholms Regionskommune
Danmarks Radio

1A, 1B og 2

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Dansk Politi
Det Natur- og Biovidenskablige Fakultet

1A

Egedal Brandvæsen
Esbjerg Kommune
Faxe Kommune
Fredericia Brandvæsen

1A og 1B

Frederikshavn Kommune
Frederikssund Kommune
Geodatastyrelsen
Geoforum
Gladsaxe Brandvæsen

1A

Glostrup Kommune
Guldborgsund Kommune
Halsnæs Kommune
Hedensted Kommune
Helsingør Kommune
Herning Kommune
Hjørring Kommune
Horsens Kommune
Institut for Agroøkologi

1A, 1B og 2

Ishøj Kommune
Jammerbugt Kommune
KMC Nordhavn

1A

Københavns Brandvæsen

1A

Køge Kommune
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

1A og 1B

Mariagerfjord Kommune
Norddjurs Kommune
Nordsjællands Brandvæsen

1A

Nyborg Beredskabsdrone

1B

Nyborg Brandvæsen
Nyborg Kommune
Næstved Kommune
Odder Kommune
Odense Brandvæsen
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Odense Kommune

1A og 1B

Odsherred Forsyning A/S

1B

Rebild Kommune
Region Syddanmark

1A og 2

Roskilde Kommune
Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø

1A

Skanderborg Kommune
Skive Kommune
Solrød Kommune

1A

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

1A

Syddjurs Kommune

1A

Teknologisk Institut
University College Sjælland

1A og 1B

Varde Kommune
Vejen Kommune
Vesthimmerland Kommune
Vestsjællands Brandvæsen I/S

1B

Aalborg Kommune

1A

Aarhus Kommune

1A og 1B

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

1A
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6.3

Bilag 3: Tjeklister for droneflyvning og vedligehold
Tjeklisterne er udarbejdet med baggrund i en række offentlige og private virksomheders eksisterende tjeklister og er dermed en konsolidering af flere lister.
Tjeklisterne er ikke udtømmende og bør derfor tilpasses yderligere af den enkelte dronepilot eller
myndighed. Tjeklisterne kan med fordel tilpasses til myndighedens egen dronetype og dennes
specifikke hard- og softwarekarakteristika.
Uagtet denne tjekliste er det altid dronepilotens ansvar, at dronen er fuldt funktionsdygtig, og at
opgaven varetages forsvarligt og i henhold til gældende lovgivning.

Tjekliste: Forberedelse før opgavevaretagelse
Dispensation



Sørg for, at operationstypen ligger inden for en eventuel godkendt dispensation

Afstandsopmåling



Sørg for, at afstande er målt op og ligger inden for området af den god-

Batterikapacitet



Flyvehøjde



NOTAM



Tjek, at der ikke er oprettet NOTAM i luftområdet

Varsling af



Ved flyvning inden for bymæssigt område skal lokal politimyndighed

kendte operation
Tjek, at flyvningsvarighed kan holdes inden for batterikapaciteten. Husk
at tage højde for hurtigere afladning i koldere vejr
Sørg for at flyvehøjden ikke er planlagt til at overskride den godkendte
operationstype

politimyndighed

orienteres senest 24 timer forinden

Tjekliste: Procedurer før take-off
Arme



Arme sidder fast og kan ikke drejes

Propeller



Propeller er ubeskadiget uden hakker og passer i forhold til motorens
omdrejningsretning

Motorer
Batteri
Fjernbetjening



Motorer kan med håndkraft bevæge sig fejlfrit rundt



Ved start af dronen kører motorer med jævn hastighed uden mislyde



Batteriet er fuldt opladt



Batteriet er uden synlige skader



Fjernbetjeningens antenne og kontakter er opladte, virksomme og ubeskadiget

Andre dronekom-



Landingsstel er ubeskadiget

ponenter



Ledninger og stik er ubeskadiget



Sensor, kamera eller andet tilbehør er ubeskadiget og sikkert fæstnet til
dronen

Signal



Skærm/display til kontrol af dronen er fuldt opladet



Der er signal mellem pc og ground station



Der er signal mellem drone og ground station

GPS-forbindelse



Tjek, at der er forbindelse til GPS-satellitter. Hvis forbindelsen er lav (få

Dronen



Dronen er fuldt funktionsdygtig og uden skader

Interferens



Sluk unødvendig elektronik

Varsling af politi



Orienter det lokale politi hurtigst muligt. Dette gøres kun, såfremt det ik-

satellitter), bør sikkerheden vurderes

ke har været muligt at orientere politiet 24 timer før flyvningen
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Tjekliste: Procedurer ved take-off
Fjernbetjening og



Tænd fjernbetjening og skærm

display/skærm



Tjek skærm for forbindelse til fjernbetjening

Dronen



Tænd dronen

Motorer



Start motorer



Tjek, at motorer responderer på fjernbetjening

Batteri



Tjek batteristatus

Sikkerhedszone



Tjek, at sikkerhedszonen er opretholdt

Nødlandingszone



Kontroller retning og afstand til nødlandingszoner

Andre dronekom-



Tænd og tjek funktion af sensor, kamera eller anden tilknyttet teknologi



Tjek signalkvalitet mellem pc og ground station



Tjek signalkvalitet mellem drone og ground station

Dronepilot



Vurder, om piloten er ’fit-for-flight’

Take-off



Sig højt: “Der flyves”

Flyvestabilitet



Vurder dronens stabilitet i lav flyvehøjde

ponenter
Signal

Tjekliste: Procedurer ved landing
Sikkerhedszone



Tjek, at sikkerhedszonen er opretholdt

Positioner dronen



Flyv dronen i position over landingspladsen

Varsel



Sig højt: “Der landes”

Landing



Land dronen



Sluk motorerne



Sluk dronen



Afmonter batteriet



Sluk den tilknyttede teknologi

Fjernbetjening og



Sluk fjernbetjening

display



Sluk display

Dronen

Tjekliste: Procedurer efter landing
Flyvelog
Rapportering af



Personlig flyvelog udfyldes og underskrives



Dronens flyvelog udfyldes og underskrives



Rapportering af eventuelle hændelser til Trafikstyrelsen, herunder ulyk-

hændelser

ke, havari eller andre hændelser der indebærer personskader, skader på
tredjemands ejendom samt materielle skader, som medfører erstatningskrav

Vedligehold og reparationer



Gennemgå dronen fra ende til anden. Vurder behov for vedligehold og
reparation

38

Erfaringsbaseret guide til ledere i den offentlige sektor

Tjekliste: Nødprocedurer
Bevar overblikket



Undgå panik og bevar overblikket

Hold kontrollen



Kontroller dronen i rolige bevægelser



Hold kontrollen over dronen så længe som muligt



Advar personer i nærheden om, at nødlanding/nødprocedure er iværksat



Råb højt: ”se op – drone på vej”



Vurder egnetheden af de planlagte nødlandingssteder og vælg den bed-

Advar
Foretag nødlanding

ste lokation til nødlanding
Ved havari



Nødland dronen på lokationen



Hold fjernbetjeningen tændt



Eftersøg dronen ved seneste position

Tjekliste: Vedligeholdelse af dronen
Etablering af intern



driftsafdeling eller

Etabler en driftsafdeling for droner eller indgå en serviceaftale med en
ekstern leverandør

ekstern serviceaftale
Løbende vedlige-



holdelsestjek

Sørg for løbende at gennemføre obligatoriske vedligeholdelsestjek af det
enkelte systems komplette tilstand og funktionalitet med bestemte intervaller

Opmærksomheds-



Om der er brug for softwareopdatering

punkter



Om dronen har synlige skader eller slitage, der kan påvirke flyvning



Om propeller er bukkede, hakkede eller på anden måde beskadiget



Om understel har synlige skader eller slitage, der kan påvirke flyvning



Om kompasset er virksomt



Om GPS modtager nok satellitter i frit område



Om autopilot system melder om fejl/kan ikke starte



Om der er defekte reservedele



Om skallen har synlige skader eller slitage, der kan påvirke flyvning



At bolte og møtrikker er sikret
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6.4

Bilag 4: Links bag QR-koder
Nedenfor findes en oversigt over de links, som der refereres til gennem guidens QR-koder. Linksene kommer kronologisk i forhold til, hvornår de optræder i guiden. Linksene er inddelt ift. de
bokse, som de er en del af. Når du har læst en boks i guiden og ønsker at tilgå linket, skal du
derfor blot kigge efter bokstitlen i dette bilag.

Info: Hold dig opdateret gennem relevante netværk, aktører og arrangementer
Find mere information om UAS Denmark her
Find mere information om FOSAKO her
Find UAS Denmarks Operatørdebat her

Info: Lovgivningen om droner
Find mere information om de generelle droneregler her
Find mere information om lovgivning i bymæssigt område her
Find mere information om lovgivning uden for bymæssigt område her

Info: Privatlivets fred
Find mere information om retningslinjer her
Find vejledning her
Info: Droneweb – se, hvor du ikke må flyve
Find beta-version af Droneweb her
Info: Dronebevis – uddannelse af dronepiloter
Find de godkendte uddannelsessteder her
Tip: Overvej at udarbejde en driftshåndbog
Find skabelon og vejledning til driftshåndbog for kategorierne 1A og 1B her
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