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Rocket mission
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Europas mest avanserte

Test- og treningsområde for 

våpensystemer og droner 





ASC UAV TJENESTER

• ISO 9001 sertifisert

• Safety Management System

• Kvalitetssikrede operasjonelle- og tekniske prosedyrer

• Innomhus ekspertise - flyvedlikehold, avionikk, telemetri, osv.

• Erfarn BRLOS operatør (droneoperasjoner m. styring via satellitt, dronen er ute av syne og radiokontakt)

• Ekspertise og erfaring med operasjoner i arktiske områder



ASC UAV TJENESTER

Operasjonell UAV service

 Inspeksjoner

 Infrastruktur, natur, osv.

 Kartlegging og overvåkning

 Land og sjø

 Vitenskapelige målinger

 Luft, land, sjø

Testing

 UAV

 Styring/com

 Sensorer

Assistanse

 Operasjonell trening

 Regulatorisk assistanse

 Kapasitetsbygging

 Komplette løsninger

 Fremtidig DOA

Kommersiell Vitenskap Militær Beredskap



Cruiser II

Schiebel S-100

Airbus DT25-55

Robot Aviation FX-450

DJI Matrice og Phantom



Permanent fareområde på ca  
24.800 km²
Ubegrenset høyde



Beredskap

Brann

– Raskt overblikk (360 og gorillarunde)

– IR gir gode indikasjoner på omfang 

og fare for gjennomslag

– Oversikt gjennom hele aksjonen

– Dokumentasjon av åsted under og 

etter brann

Søk og redning

– Unikt redskap for søk

– Kan dekke relativt store områder 

over kort tid

Streaming

– Til KO, 110, HRS, nettbrett, 

mobiltlf., etc.

Forebyggende 

Brann

– Oppdatert dokumentasjon av viktige 

objekter og infrastrukturen rundt 

disse

– Krever planmessig registrering og 

vedlikehold av dokumentasjonen

– Legges inn på 110-sentral

– Feiervesen



BRANNDRONE

Komplett løsning

 Drone

 EO & IR kamera

 Kurs og trening

 Operasjonsmanualer (alltid oppdaterte)

 Elektronisk logg

 Mulighet for profesjonell COM-løsning

 Forsikring

 Teknisk service

 RO-3 Operasjonstillatelse + unntak

Maksimal operasjonell kapasitet



Videre utvikling – brann og redning

 Videreutvikle materiell og løsning for å optimalisere effekten ved bruk av 
droner innenfor brann og redning

 Bredere spekter av sensorer
• Bruk av sniffere for gass og kjemiske stoffer
• Samarbeid med NRPA/Statens strålevern

 Taktisk bruk av drone og sensorer
• Dronen skal være et effektivt verktøy som beslutningsstøtte for innsatsledelsen

 Beredskap
• Brann, Politi, Sivilforsvaret, Kystvakten, Sysselmannen, NRPA/Statens strålevern
• Intern versus ekstern
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Live demo mai 2017
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UAV-MOB



Noen av våre samarbeidspartnere og leverandører

• Andøy brannvesen

• Hadsel brann og redning

• IUA Lofoten og Vesterålen

• DJI og Elefun

• FLIR

• Incendium

• DroneLogbook

• Opscom Systems




