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WeFly er en innovativ dronevirksom-
hed der siden 2013 har foretaget spe-
cialiseret dataindsamling fra luften, 
og afholdt uddannelse heri. Virksom-
heden udmærker sig ved et højt pro-
fessionelt niveau og har i ejerkredsen 
flere tidligere piloter med indgående 
kendskab til luftfart og der igennem 
arbejde med sikkerhed, kvalitet og 
procedurer.

WeFly er landsdækkende med +200 
fjernpiloter i WeFly Network og kon-
torer i både Esbjerg og Værløse.

2013
Etableringsår

+200
Fjernpiloter

+1.000
Kunder

42.993 km2

Landsdækkende

HVEM ER 

WEFLY
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BYGNINGS- 

INSPEK TIONER

Komplet fotoregistrering af bygninger udført med moderne drone- 
teknologi. WeFly sikrer dig digitalt overblik over skader på belægning, tag, 
facade, døre, vinduer, sålbænk, altan samt trapper. Uanset højden på din 
bygning.

Al billedmateriale indsamles af certificerede dronepiloter. 



WeFly er usædvanlig løsningsorienterede 
og altid fleksible – uanset om det er store 
eller små opgaver. 

Thomas Dinsen
Specialist i COWI A/S
Utility, Legal and Surveying
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BYGNINGS- 

INSPEKTION 

Du kan tilgå data i brugervenligt soft-
ware, hvor du og dit team kan arbejde i 
2D eller 3D modeller af bygningen. Zoom 
ind og lav annoteringer, arbejd med et 
specifikt billede for analyse, beskriv ska-
der, dokumentér udført arbejde, mål og 
beregn arealer og meget mere.

  Komplet fotoregistrering af bygninger 
– uanset højden

  Belægning, tag, facade, døre, vinduer, 
sålbænk, altan, trapper mv.

  Al billedmateriale indsamles af certifi-
cerede dronepiloter

  Zoom ind og lav selv annotering, ana-
lysér og beskriv skader samt beregn 
arealer



Rapporten er blevet et værktøj, som 
bygherre fremover vil bruge til  
generel drift og vedligehold af ejen-
dommen.

Ulrik De Svanenskjold
Bygningskonstruktør i Schedio
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Du kan også tilvælge inspektionsrapport 
udført af en bygningskonstruktør, der 
annoterer relevante skader og prioriterer 
dem fra 1-5 samt opsummerer på de en-
kelte kategorier.

  Tilvælg inspektionsrapport udført af 
en bygningskonstruktør

 Få annoteret relevante skader 

 Prioritetsliste fra 1-5 

  Skriftlig opsummering på de enkelte 
kategorier

BYGNINGS- 

INSPEKTION 

Inkl. tilstandsrapport



Jeg har brugt WeFly til at kortlægge vores fjern- 
varmerør, de rykkede hurtigt ud, og gav os et overblik 
over mulige lækager, som har været afgørende for at 
vi nu kender tilstanden på vores anlæg. Vi vil fremad-
rettet også benytte rapporten til energioptimering

Flemming Knudsen
Konstitueret Ejendomsleder, DAB
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Fra enkeltstående bygninger over bolig-
foreninger til kortlægning af hele byers 
fjernvarmenet. Med højopløseligt ter-
misk kamera monteret på dronen får du 
overblik over dit varmetab. Du får en let 
overskuelig rapport så du effektivt kan 
opdage kuldebroer, utætheder og gene-
rel varmespild.

  Vi undersøger isoleringsstanden af 
bygninger og/eller fjernvarmerørene i 
jorden

 Benyt rapporten til energioptimering

  Få digitalt overblik med et interaktivt 
kort, du selv kan zoome i

  Opnå nem sammenligning ved gen-
tagene flyvninger

BYGNINGS- 

INSPEKTION 

Inkl. termisk rapport
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ORTOFOTO  

TILVALG

Få udarbejdet et målfast overbliksbillede af din ejendoms område. Et så-
kaldt ortofoto. Du vil i billedet kunne foretage opmålinger og arealbereg-
ninger af alle udendørsarealer. Det gælder selvfølgelig alt fra p-pladser til 
hæk – og det gøres nemt med blot et par klik på musen.



Jeg synes prisen for jeres arbejde er 
ingen ting ift. hvad vi får ud af det

Gökhan Koca
Projektchef i Bonava

14  15

Tilvælg ortofoto og få:

  Digitalt overbliksbillede over dit 
område

  Foretag opmålinger og arealbe-
regninger

  Sammenlign nemt udviklingen 
over tid

ORTOFOTO
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FILMPRODUKTION  

TILVALG

I forbindelse med bygningsinspektionen kan du også tilvælge at få ud- 
arbejdet en præsentationsfilm af din ejendom. Med flotte svævende  
droneskud får du en film, der giver potentielle lejere eller ejere en indsigt 
i, hvordan området er. 
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Tilvælg filmproduktion og få:

  Stilren præsentationsfilm af din 
ejendom

  Visuelt udtryk som jeres corporate 
design

  Film til hjemmeside, nyhedsbreve 
og sociale medier

Scan QR koden og se eksempel:

Der er tonsvis af folk der kan flyve 
med droner i dag. Altså det er jo ikke 
det! Det er mere forståelsen af at ud-
nytte en drones fulde potentiale

Hanne Sehested 
Marketing Manager, Gefion Group

FILM- 

PRODUKTION



2020  21 21

SPECIAL-  

T I L L A D E L S E R
I WeFly har vi kompetencerne samt de lovplig-
tige certifikater til droneflyvning. Du skal intet 
gøre. Du skal blot vide, at det er vores ansvar at 
leve op til gældende lovgivning. Det indbefat-
ter, at medmindre vi selv indhenter tilladelse til 
andet, er følgende gældende jf. BEK 2253: 

 Max. 120 meters flyvehøjde over terræn 
   Minimum 2 km afstand til en lægehelikop-

terplads (HEMS). 
     Da vi har kompetencecertifkat A2 må 

flyvningen i afstanden 1-2 km ske i mak-
simalt 50 meters højde 

  Minimum 5 km afstand til en offentlig  
flyveplads og minimum 8 km til en militær 
flyveplads

   Da vi har kompetencecertifikat A2 må 
vi flyve indtil 2 km fra både offentlig og 
militær flyveplads i maksimalt 40 me-
ters højde

  Minimum 150 meters afstand til konge- 
husets bygninger 

  Minimum 300 meters afstand til militære 
områder, luftfartøjer og flådefartøjer 

  Minimum 15 meters afstand til jernbaner og 
bybaner 

   Ikke overflyvning af offentlige veje, hvis  
vejens hastighedsgrænse er over 70 km/t 

  Minimum 5 meters afstand til luftledninger 
  Minimum 150 meters afstand til indsats- 

steder (ulykker, brand, e.lign) 

Foruden ovenstående generelle krav, kan der 
være særlige tilladelser eller opmærksom-
hedsområder ift. dine ønskede droneoptagel-
ser. Du skal dog intet gøre. Du skal blot vide, 
at det er vores ansvar at leve op til gældende 
lovgivning.



Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har 
spørgsmål eller ønsker et uforpligtende 
tilbud.

Kasper Due Bække
Head of Sales and Development

kb@wefly.dk
+45 42 99 27 33


