
1 (8)

EFFEKTIV OCH  SÄKER  INSPEKTION
AV  OTILLGÄNGLIGA  BETONGYTOR

MED  DRÖNARE



UPPTÄCK SKADOR  
PÅ BETONG I TID

Storvretens Vattentorn i Botkyrka Kommun. 
Foton från inspektionen med drönare inzoomat  
på pelarskadorna strax under hatten på tornet. 

De vanligaste orsakerna till skador på utomhuskonstruktioner av 
 betong är armeringskorrosion. I oskyddade utomhuskonstruktioner  
är fuktinnehållet ofta så högt att korrosionen går relativt snabbt. 
 Korrosionsprodukterna (rosten) har mycket större volym än det 
 ursprungliga  stålet, vilket medför så kallad rostsprängning.
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Hos konstruktioner som utsätts för tösalter, som till ex
empel broar och garage kan klorider komma in i betong
en utifrån. Klorider kan också vara ingjutna på grund av 
att man förr ofta använde kalciumklorid som accelerator 
i betong. För att bedöma risken för armeringskorrosion 
orsakad av klorider kan man ta ut prov från betongen 
och undersöka kloridinnehållet.

Betong kan också skadas av sura medier och vissa sal
ter, till exempel sulfater. Dessa angrepp sker i regel som 
en successiv nedbrytning av betongens ytskikt.

Betongskador kan upptäckas på ett tidigt stadium och 
då blir reparationsinsatsen inte lika kostsam som om 
man låter betongkonstruktionen brytas ner så mycket att 
den måste rivas. I värsta fall kan konstruktionen kollapsa 
och människor kan komma till skada. 

För att reparera och underhålla betongkonstruktioner 
finns olika produktsystem och metoder. Val av metod och 
produktsystem görs med hänsyn till en rad olika faktorer 
där de omgivande förutsättningarna har stor betydelse. 

Utbildning inom betongreparation och ytskydd genom 
Ytskyddsakademien är en bra grund att stå för att få för
ståelse och kunna upptäcka skador i tid, innan det blir 
onödigt kostsamt att reparera och återställa skador som 
uppstått.

TEXT  Nils Davant, Ytskyddsakademien.

”Betongskador kan upptäckas på ett tidigt stadium 
och då blir repa ra tions insatsen inte lika kostsam 
som om man låter  be tong konst ruk tionen bry tas 
ner så mycket att den måste rivas.”  
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FÅ KONTROLL SNABBT

För att du ska ha kontroll och undvika kostsamma repa
rationer så är det bra att ta tag i inspektionen av betong
en i god tid.

Men att utföra en granskning på svåråtkomliga platser 
exempelvis på hög höjd är komplicerat. Då du kan behö
va bygga ställning, anlita fasadklättrare eller hyra in sky
lift och dessutom bli både kostsamt och tidskrävande.

Då kan istället en undersökning med hjälp av en  operatör 
och drönare vara ett mer ekonomiskt fördel aktigt  
 alternativ.

Effektiv och smidig besiktning 
Vi på Drone Inspection Nordic AB vill gärna stötta  
dig så att du ska kunna upptäcka  eventuella betong
skador snabbt och på ett tidigt stadium. 

Därför erbjuder vi professionella drönartjänster vid  in
spektioner och översyn av bland annat byggnads 
konstruktioner och fastigheter på hög höjd och otillgäng
liga ytor.

Att fotografera med drönare vid besiktningar på dessa 
platser är både kostnadseffektivt och smidigt. Det kan 
komplettera eller ersätta användandet av bland annat 
byggnadsställningar, liftar och klättring. 

För att inte behöva köpa in en dyr  drönare och lägga  
tid på att lära dig flyga den själv så är det smart att ta 
stöd av en erfaren drönaroperatör ur vårt team på Drone 
Inspection. 

Då har du möjlighet att helt kunna fokusera på besikt
ningen av objektet. Samtidigt manövrerar vår operatör 
drönaren som fotograferar och ser till att 100 procent 
av ytan på byggnadskonstruktionen blir täckt vid inspek
tionen. Detta blir mycket effektivt för din besiktning.

”Spännande att se drönarnas framtida  
användning inom besiktning och 
tillstånds  bedömning av betong-
konstruktioner.” 
Nils Davant, Ytskyddsakademien.

Storvretens Vattentorn i 
Botkyrka Kommun. FOTO  Wikipedia.
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Fördelar att ta hjälp av operatör med drönare vid din inspektion:
 � Kostnadseffektivt.
 � Resurseffektivt. Räcker med endast en drönar operatör för fotograferingen vid inspektionen.
 � Tidseffektivt. Inspektören behöver inte vara på plats utan kan styra inspektionen och opera

tören på distans och i realtid. 
 � Ger en snabb och smidig inspektion.
 � Vid användandet av drönare blir 100 procent av ytan inspekterad.
 � Kan komplettera eller ersätta användandet av byggnadsställningar, liftar och klättring.  
 � Hög säkerhet. Det eliminerar risken för fallolyckor.
 � Även säkert för människor inom inspektions området då drönare ofta är utrustade med 

nödskärm.
 � Bra dokumentation med god precision i form av högupplösta bilder och 3Dmodell att 

granska och utreda.
 � Fotomaterialet ger hög kvalitet på underlaget vid upphandling av underhållsarbete och 

renovering.
 �  Miljövänligt. Låg miljöpåverkan då drönaren drivs av el.
 � Möjliggör inspektion av slutna utrymmen.
 � Ett brett spektra på besiktningsmaterialet ger en fördjupad inspektion som till exempel 

möjlighet att se värmeläckage, termografiska kartor och mätningar av skikttjocklekar mm.  
Detta med hjälp av olika sensorer att utrusta drönaren med som bland annat Termo,  
Lidar, Foto, Film. 

Underlag med hög kvalitet  
för din  inspektionsanalys 
Efter inspektionen med drönaren tar vi fram en digital 
3Dmodell från bilderna på objektet. Den ger dig möjlig
het att vid datorn i lugn och ro undersöka byggnadskon
struktionen och smidigt förflytta dig runt den i 3D. 

 

När du vill inspektera en yta mer ingående zoomar du 
in och får tillgång till högupplösta foton på det specifika 
området. Materialet ger en tydlig överblick och du kan 
utvärdera det grundligt och detaljerat för vidare analys 
och åtgärdsplan.

”Med rätt inspektioner, tillståndsbedömningar, åtgärdsplaner, 
moderna metoder och materialval så är det möjligt att renovera 
och ytskydda och därmed ge konstruktionerna ökad livslängd.”
Tommy Thörn, Ytskyddsakademien.



Möjlighet till mer inspektionsstöd
Du anlitar oss på Drone Inspection i första hand för 
drönartjänsterna. Vid behov har vi genom vårt stora 
kontaktnät och som medlem i Ytskyddsakademien även 
möjlighet att ta in en kompetent besiktningsman. Då 
stöttar inspektören dig med att utvärdera och analysera 
3D och fotomaterialet för eventuella åtgärder. 

Leverans med eller utan 3Dmodell
Vi erbjuder idag två olika paket av tjänster. Leverans i ett 
system med objektet som en digital 3Dmodell  eller utan 
den. I paketet utan 3Dmodell levereras materialet som 
högupplösta fotografier på byggnadskonstruktionen.

Du kontaktar oss via  info@ droneinspection.se för  
att diskutera ditt inspektionsprojekt vidare.
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Mätning på 3D-modellen 
av betong  skadorna på 
Storvretens Vattentorn 

i Botkyrka Kommun.

”Bilderna var av hög kvalitet och möjligheten 
att mäta i  bilden underlättar en hel del.”
Anders Samuelsson, efter drönarinspektionen  
av Storvretens Vattentorn i Botkyrka Kommun.

Drönare är mycket smidiga, kostnadseffektiva 
och säkra att an vända vid exempelvis in spek-
tioner av byggnads konstruktioner och fastigheter 
på hög höjd samt otillgängliga ytor.

Exempel på byggnads konstruk tioner 
och uppdrag, utvändig kontroll:
• vattentorn 
• ledningar
• fastigheter
• tak och skorstenar
• broar
• kranar 
• vindkraftverk
• master.

Exempel på byggnads konstruktioner  
och uppdrag, invändig kontroll:
• cisterner
• tankar
• rör
• pannor
• andra slutna utrymmen.

”Att använda dig av drönare är en  mycket 
bra metod för att inspek tera bland annat  
vattentorn då vi tillsammans inom 
Ytskyddsakademien  erbjuder: 
 � Piloter som kan köra kvalitativa drönare.
 � Betongexperter som kan tyda bilderna.
 � Betongexperter som kan lämna 

åtgärdsplan.
Tommy Thörn, Ytskyddsakademien.
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”Vi fick en bättre bild av framför allt armeringsdistansernas 
tillstånd. Även de skador på pelaren som noterades vid  
inspektionen kunde utforskas närmare.”
Anders Samuelsson, efter drönarinspektionen 
av Storvretens Vattentorn i Botkyrka Kommun.

Kostnad för inspektionsstöd  
av en drönaroperatör
Priset för att anlita en av våra drönaroperatörer beror  
på flera faktorer som storlek och typ av byggnadskon
struktion. Vart i landet den ska inspekteras. Om du vill 
ha med eller utan 3Dmodell. Dessutom om du själv 
gör inspektionsanalysen eller även vill ha stöd av en 
besiktningsman.
 
Därför är det bra att kontakta oss i god tid via   
info@droneinspection.se för att få en offert. Medde
la vilken sorts byggnadskonstruktion du vill  besiktiga, 
övriga förutsättningar och framför allt hur bråttom du 
har med din inspektion. 

Få bättre kontinuitet och abonnera  
på dina inspektioner
Du har även möjlighet att abonnera på våra drönar
tjänster för att få inspektionen utförd fortlöpande. När 
du väljer ett abonnemang utför vi en drönarfotografe
ring för inspektion exempelvis varje, vart tredje eller 
 femte år. Detta gör att du får en sammanhängande 
kontroll och kan jämföra din 3Dmodell och dina bilder 
historiskt från föregående tillfälle. Det visar hur skador 
med mera utvecklas och blir även ett billigare alterna
tiv för dig. 

Drone Inspection Nordic AB följer alltid BCL (Bestäm
melser för civil luftfart – ett regelverk för den civila luft
farten i Sverige) och våra drönaroperatörer innehar 
företagsförsäkringar. Vi är verksamma i hela landet. 
Dessutom medlemmar i Ytskyddsakademien som till
sammans kan erbjuda dig ett brett utbud av tjänster 
inom ytskydd. 

Välkommen med dina frågor
Läs mer på www.droneinspection.se. Prenumerera 
 gärna på vårt nyhetsbrev och följ vår nyhetsblogg på 
webben. Då får du information om det som är aktuellt 
hos våra kunder, oss och senaste nytt inom drönarin
spektioner.

Vi ser fram emot att höra av dig med dina frågor via  
info@droneinspection.se. Du når även vår kontaktper
son Charlotta Tilder på 070256 15 19 så ser hon till att 
du får kontakt med rätt person som kan svara på alla 
dina frågor.

Kolla filmen på Youtube från drönarinspektionen 
av  Vattentornet i  Storvreten, Botkyrka Kommun via 
 länken: https://youtu.be/LeupkstW7Ho

KONTAKTA 
OSS VIA 

INFO@ 
DRONEINSPECTION.SE

http://www.droneinspection.se/
mailto:info@droneinspection.se
https://youtu.be/LeupkstW7Ho
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Drone Inspection Nordic AB
Västertorpsvägen 135, plan 2
129 44 Hägersten

www.droneinspection.se
info@droneinspection.se

FÖLJ OSS 
PÅ NYHETS- 
BLOGGEN

DRONEINSPECTION.SE

UTFÖR DIN  INSPEKTION SNABBT 
OCH SMIDIGT  TILLSAMMANS MED  
EN  AV VÅRA  DRÖNAROPERATÖRER. 

KONTAKTA OSS DIREKT VIA 
INFO@DRONEINSPECTION.SE 

GRAFISK FORM  Tilder Kommunikation                             FOTO  Wikipedia    Footolia    Drone Inspection    Pixprovider

http://www.droneinspection.se/
mailto:info@droneinspection.se
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Drone Inspection Nordic AB    Västertorpsvägen 135, plan 2    129 44 Hägersten    info@droneinspection.se    www.droneinspection.se 

Drone Inspection Nordic AB erbjuder professionella drönartjänster vid inspektioner 
och översyn av bland annat byggnadskonstruktioner och fastigheter på hög höjd, 

otillgängliga ytor och i trånga utrymmen. Att använda dig av drönare 
vid besiktningar är både kostnadseffektivt och miljövänligt.

Vi utför uppdrag i hela Sverige och är lyhörda för dina problem och 
utmaningar samt flexibla och kreativa när det gäller lösningar. Läs mer 

på www.droneinspection.se och prenumerera gärna på vårt 
nyhetsbrev. Du når oss via info@droneinspection.se


