
Bilag 
 
Bilag 1: 
 
Interview med Steven fra Danish Aviation System onsdag den. 08/05-19.  
 
Maria: Vi er i gang med at skrive det her projekt om droneteknologi indenfor erhvervslivet og 

er blevet opmærksomme på alle de her barrierer der er om blandt andet lovgivning, som vi 

godt kunne tænke os at høre lidt mere om. Men også lære lidt om hvordan en drone egentlig 

er bygget.  

  

Martin: Vi har hørt at I flyver med erhvervsmæssige formål. Skulle I igennem mange 

tilladelser for at få lov til at flyve med droner? 

  

Steven: Jeg kan komme med en kort introducering. Herude har vi blandt andet Danish 

Aviation Systems og andre firmaer. Danish Aviation Systems har eksisteret i 11 år og er de 

næste inden for civil droneflyvning i Danmark. Det vi laver er primært udvikling indenfor den 

her teknologi for større virksomheder. Men eksempelvis opererer vi ikke, men er meget tæt 

på operatørerne, fordi det er vores kunder. Mange af de større virksomheder, der gør brug af 

droner er kunder hos os. Og vi er også med til at påvirke reglerne. Jeg sidder for eksempel 

selv i bestyrelsen i Drone Danmark, som er dem der repræsenterer de danske drone 

operatører. Jeg sidder derudover også i bestyrelsen for de danske flyingeniører, som 

arbejder tværfagligt med både bemandet og ubemandet luftfart. Udover det sidder jeg også 

i US Danmark, der har deres testcenter i Odense, som jeg også selv har været med til at 

bygge op med støtte herfra. Jeg har også repræsenteret Danmark flere gange ved det der 

hedder European Cockpit Association. De er tværfaglige i EU med folk i flyvevåbnet fra hele 

verden. Der sidder folk fra den kommercielle luftfart og folk fra General Aviation. Det er den 

helt normale luftfart der f.eks. flyver med helikopter og privatpiloter der flyver fordi de synes 

det er sjovt. Jeg har også et par gange prøvet at sidde i EU kommissionen og været med til 

at diskutere de europæiske regler for droneflyvning. Luftfartslove er jo ikke er som helt 

normale love, det er en meget langsom proces og det tager årtier at få store ting igennem. 

Dengang jeg startede, var der faktisk slet ikke nogle regler for flyvning med droner. Det er 

der jo så den dag i dag, og der sker hele tiden noget nyt. Lige nu kommer der både noget fra 

Danmark og fra EU, og alle skal altid harmonisere hen med EU’s regler, så det skal være 
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den vej man arbejder sig hen imod. Hvis man kender til luftfartsregler generelt, ved man at 

der altid er mange barrierer, da man altid skal have en sikkerhedsmargin. Man plejer altid at 

sige at der skal være mindre en 10-9 risiko for et dødeligt udfald. Det skal man statistisk 

kunne garantere.  

  

Martin: Arbejder I også med autonomi af droner? Så den på sigt kommer til at flyve helt uden 

pilot. 

  

Steven: Ja, for eksempel den du ser derovre IBIS er en af de mest brugte. Den bliver både 

brugt til den store Ringstedbane og de flyver ovre i Odense ved deres letbane inde i byen. 

Den bliver også brugt til de større sygehuse og motorvejsanlæg. Naturstyrelsen og mange 

andre gør også brug af den. Den der model kan på En flyvning lave et komplet kort og 3D 

model af 7 kvadratkilometer. Det er helt autonomt. Du skal ikke gøre andet end at markere 

det området den skal flyve i.  

  

Martin: Så man fortæller den egentlig bare hvad den skal og så gør den det hele for dig? 

  

Steven: Ja, lige præcis. 

  

Martin: Hvor lang tid har det taget jer at opbygge alt det her og alle de tilladelser I har? 

 

Steven : Vi bruger jo ikke tilladelser til at gøre de ting vi gør fordi det egentlig ikke er os der 

gør det. Vi er mere på supply-siden. Vi leverer tingene til det, til vores kunder og vil ikke 

være vores kunders konkurrenter. Derfor går vi ikke ud og udfører opgaver med vores 

udstyr. Vi leverer vores udstyr til vores kunder, men vi er meget opmærksomme på og går 

meget op i hvad der foregår og hvilke krav der er. Eksempelvis hvis man kigger på hele 

normal luftfart er den også bygget op af VFR (Visual flight rules red.) og IFR(Instrument flight 

rules red.). Indenfor droneflyvning er der også en stor skildring mellem det der hedder BVlos 

og Vlos. Vlos betyder ”Visuel line of sight”og vil sige at man hele tiden kan se dronen og 

dermed også har mulighed for at stoppe dronen hvis der sker noget. BVlos står for ”Going 

beyond visuel line of sight”. Her kommer der lige pludselig en masse kontrolforanstaltninger. 

For hvem skal kunne få dronen til at reagere som et menneske ville eller tage 

sikkerhedsforanstaltninger når du ikke kan se den?  

  

Martin: Altså om Fallback Proceduren skal være et menneske eller en computer? 
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Steven: Ja, men du kan ikke rigtig bruge et menneske til at styre dronen hvis du ikke kan se 

den mere.  

  

Martin: Heller ikke hvis dronen er udstyret med et kamera? 

  

Steven: Det kan selvfølgelig være, men det er der ikke altid mulighed for at have. Der er en 

masse andre udfordringer ved at have et kamera. Eksempelvis rækkevidde. Jorden er jo 

rund og derfor skal man tage hensyn til radiosignaler, da antenner skal kunne se hinanden. 

Hvis du flyver ”Over det horisont”, hvilket vil sige, at du flyver længere væk end det 

antennerne kan se hinanden. Det gør, at du ikke bare kan sende et videosignal. Desuden vil 

et videosignal typisk kigge ligeud, men med luftfartsregler er det jo sådan at du ikke bare kan 

tage skyklapper på og kun kigge ligeud. Du er nødt til at kunne orientere dig og kigge hele 

vejen rundt. Næste ting er at der bliver brugt andre teknologier til at sende videosignalet, 

f.eks. 4G. Der er dog mange steder i verden hvor der ikke er 4G dækning, så derfor findes 

der ikke én komplet løsning.  

 

Martin: Hvilke sensorer bruger I?  

  

Steven: Det er meget forskelligt og kommer meget an på kunden. Nogle kunder bruger 

Lidar, andre bruger kamera. Det kan også være multispektralt kamera eller et termisk 

kamera. Der kan endda også være nogle der bruger hyperspektrale kameraer. Hvis man 

f.eks. gerne vil have meget præcise 3D modeller er det Lidar man skal bruge. Hvis man 

gerne vil have et zone målbart kort skal man bruge et kamera. Er man interesseret i at finde 

f.eks. sygdomme i afgrøder bruger man et multispektralt kamera. Men hvis man ikke helt ved 

hvad man leder efter, men finde en artefakt eller anormalitet, gør man brug af et 

hyperspektralt kamera. Hvis man gerne vil finde mennesker eller huller på fjernvarmerør 

bruger man et termisk kamera. Derfor kommer valget af sensor an på opgaven.  

  

Martin: Vores gruppe arbejder jo mest med droner til logistisk transport, f.eks. HealthDrone, 

altså transport af medicinsk udstyr og blodprøver. Vores gæt og håb for fremtiden er at 

droner også vil brugt til at levere f.eks. pakker af b.la. Postnord og Amazon. Ser du det som 

en mulighed inden for f.eks. 20 år? 
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Steven: Nogle af de ting er allerede mulige nu, men der er også nogle ting der gør, at det 

bestemt slet ikke er en mulighed. Det er vigtigt at forstå, at uanset hvad kan en drone aldrig 

blive høj juridisk ansvarlig. Der er en hel masse både etiske og juridiske problemer i det. Det 

er ikke noget problem at tage en drone og bede den om at flyve fra ét sted til et andet. 

Problemet er bare at finde ud af hvem der er ansvarlig, hvis der f.eks. er et barn eller dyr der 

løber ind foran dronen og bliver ramt af dronen i f.eks. halsen. Er det ham der bestilte 

pakken, ham der sendte dronen afsted, ham der programmerede den, ham der ejer den? Vi 

så lidt samme problematik da Uber-chaufføren i USA kørte ind i en person. Hvem var 

ansvarlig for det? Vi lever i den vestlige verden, som er et retssamfund, hvilket vil sige at der 

skal kunne stilles en til ansvar juridisk for alt hvad der foregår. Det er ikke gældende når der 

er krigstilstand. Her skal der ikke stilles nogen til ansvar juridisk, hvilket betyder, at man kan 

gøre hvad man har lyst til. De normale juridiske systemer bliver fjernet. Det kan ikke fungere 

i den vestlige verden. Ja det er fedt. Du sparer en masse brændstof og pakkerne kommer 

hurtigere frem, men hvad hjælper det hvis man ikke kan stille nogen ansvarlig, når der sker 

ulykker? Hvis man ikke kan stille nogen ansvarlig, er der heller ikke nogen der har ansvaret 

for at det ikke sker igen. Så der er både nogle etiske og juridiske problemer der ikke er løst 

og som skal løses. At det kan lade sig gøre teknologisk er én ting, men om det kan 

accepteres, er en helt anden ting. Man kan også sige det på en anden måde. Cigaretter, 

alkohol og biler ville aldrig blive godkendt den dag i dag. Det ville de ikke, da de slår for 

mange mennesker ihjel hvis man skulle undersøge konsekvenser af det. Man accepterer at 

der ved brugen af biler, bare et gæt, på verdensplan dør 10.000 om dagen i trafikulykker. 

Hvis vi skulle acceptere at droner påførte samme antal dødsfald mod at vores liv til gengæld 

blev meget nemmere, det er en anden ting man også skal holde det op imod. Den måde 

verden har udviklet sig på, er at vi ikke engang passer på mennesker mere. Kig forskel på 

personen, om det er en mand eller en kvinde eller om det er et barn, og så videre og så 

videre. At man begynder at lave våben som selv kan tage beslutninger, men det er jo også 

farligt amerikanske forsvar har udviklet våben der selv kan tage beslutinger, der sekv vælger 

om de skal skyde eller ej. Problemet er, når vi fjerner manden i loopet så fjerner du også 

vanskeligheden i loopet, derfor kan du jo sagtens købe en Tesla der kan køre selv i dag, 

mercedes, har du kunne købe en mercedes S klasse allerede for 5 år siden, der kunne køre 

selv, bare du vidste det så skulle du bare holde hænderne på rattet. Teslaerne i dag og 

audierne i dag, de nye biler kan godt køre selv, du skal bare holde hænderne på rattet. 

Fjerner du hænderne fra rattet så stopper automatikken, selvom de kan køre og styre så 

skal du bare holde hænderne på rattet. Det er det sidste vi har set mellem det juridiske 

ansvar, det er fordi der faktisk er en der har hænderne på rattet der kan gøre noget ved det.  
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Martin: Hvor tænker du så at dronens samfundsrolle vil ende med at være hvis du kunne.. 

(afbrudt)  

 

Steven: Droner kommer til at blive indført til mange af de her logistikopgaver i alle mulige 

steder, hvor risikoen er så minimal, igen man kigger altid på 3. part. Hvad er chancen for et 

dødeligt udfald? Det skal være mindre end 10 i - 9. ergo, så begynder du at se allerede nu at 

der bliver transporteret medicin og blod, det har der været gjort i flere år i Afrika. Det vil nok 

heller ikke være noget problem at skulle transporterer ting i øde områder, både i Norge og 

Sverige og Rusland og store øde områder, der ville det heller ikke været et problem, at gøre 

det, hvorfor? fordi hvis lortet styrter ned, så styrter lortet ned, øh altså  der er ikke særlig stor 

risiko for at du rammer nogle mennesker, øhm derfor så kommer man til at se det de steder 

først og opposition skal være proportionalt med risikoen og man kommer til at se det der og 

det kommer til at være en succes der og stille og roligt så vil det blive indfaset mere og mere, 

som teknologierne bliver mere og mere modnet og som etikken den bliver accepteret, eller 

at man finder ud af at sætte eksempelvis nogle boundaries omkring det. Eksempelvis 

Amazon de har da droppet det der med at de skal ligge og lande i din have altså den lander 

mellem nogle pots der er distribueret rundt omkring, så slipper du i det mindste for trafikken 

og du har kort afstand til pots, dyr måde at løse det på for så kan de kun lande der. Det er 

afspærrede områder, der kan ikke komme nogle mennesker ind, der kan ikke komme nogle 

dyr ind eller noget som helst, du kan ikke kravle derop eller nå derop og så videre. Sådan er 

det med de her pots. Ligesom en pakkeautomat, så kommer pakken ned i de her 

pakkeautomater og så er der en chauffør der lige køre dem de sidste 100 meter. Eller 

eksempelvis går de sidste 100 meter og henter lortet. Det er jo den måde man begynder at 

sætte boundaries for det.  

 

Martin: Hvad så når for eksempel når der kommer mange droner lad os sige i luften og der 

så bliver fyldt og man så skal have nogle luftkorridorer hvor de flyver, skal dette så være en 

form for infrastruktur? Hvor at der ligesom lad os sige en server hvor måske dronen (Afbrudt) 

 

Steven: Altså den slags ting er der slet ikke noget nyt i. 

 

Martin:  Er der slet ikke noget nyt i det? 
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Steven: Det er der slet ikke noget nyt i Det bruger man jo i civile luftfart i forvejen. Alt IFR 

flyvning foregår gennem kendte ruter motorveje i luften, altså hvis du skal herfra og hertil så 

skal du jo kunne flyve gennem den her, den her, den her, den her, den her og den her for at 

kunne komme der til. Det er der allerede både eksisterende systemer til i civil luftfart og 

mange virksomheder, der har udviklet løsninger til, som hedder UTM “Unman traffic 

Management” og det er der mange som der ligesom arbejder med. Det er jeg sådan set ikke 

i tvivl om fordi det er en rimelig triviel ting. Det er hvad man skal både ruteplanlægning og 

ligesom og sætte nogle hvad skal man sige nogle former for haraways. 

 

Martin: Jamen jeg tænker også bare mere sådan områder hvor for eksempelvis områder 

hvor lad os sige militærer områder og sådan noget det er jo lidt svært og administrerer 

droner end lad os sige måske et privatfly 

 

Steven: Altså militære områder og i forvejen restriktionsområder privatfly kan også flyve ind i 

dem hvis de vil ligesom droner kan, men hvis de bliver opdaget så kan de blive skudt ned, 

øh restriktionens fra områder, er åbnet  og lukket i, hver eneste dag, de kan se i sådan et 

rum der, kan vi også slå op, det hedder droneluftrummet.dk, der kan du også hvor at 

ambassader og alle mulige andre områder er lukket af, og hvor du ikke må flyve med droner, 

sikkerheds destinationer og så videre, der skal du have tilladelse til at flyve ind, eller området 

skal være lukket ned. Det gælder både for civile men også fart certificerede droner. Det har 

man altid haft for civil luftfart, det er der ikke noget nyt i, og der er stort straffe ansvar hvis du 

bliver taget i det. I og med i dag så skal du også ligesom når du har et køretøj så skal en 

drone også være indregistreret. Falder lortet ned, skal man kan se hvem der ejer den. Du 

kan selvfølgelig også altid købe en bil i tyskland uden nummerplade og køre rundt med og 

øh køre rundt i, i Danmark ligesom du kan køre rundt i den i et eller andet land og køre rundt 

uregistreret, men hvis du bliver taget for det, så er straffen selvfølgelig endnu hårdere. 

 

Martin: Men jeg tænkte også på sådan ligesom du ved i Heathrow blev der fløjet en drone 

ind fra for eksempel, hvor den så stoppede alt lufttrafik vil man kunne gøre det så den for 

eksempel selv kunne sige, at der ligesom var en virtuel barrierer, hvor den ikke kunne 

krydse, hvis man kan sige det sådan? 

 

Steven: Se det er jo det der er det sjove for at. Er der nogen der har set den drone i 

Heathrow? 
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Martin: Nej. 

 

Steven: Okay, nu laver vi jo også rigtig meget til kunder, blandt andet kunder der laver anti 

drone systemer, hvis man ved hvordan den politiske verden hænger rundt, fungere så ved 

man også godt at der er nogle store virksomheder nogle som der gerne vil have noget 

igennem så kan man skabe nogle ting. Der er ikke nogle der har set den drone. Nummer to 

der er rigtig mange der vil kunne tjene rigtig mange penge på at skulle sælge anti drone 

systemer til Heathrow. Anti drone systemer fungere faktisk i praksis ikke særlig godt. den 

anden ting det er at den drone den anti drone type der blev spottet var en GDI drone, eller 

der omtalte at blive spottet var en GDI drone. Den har indbygget geofence til alle 

restriktioner og lufthavnsområder i hele verden, hvilket betyder, at den kan ikke flyve 

indenfor 5 kilometer af dem.  

 

Martin: Okay så der er faktisk implementeret i dem sådan så at... 

 

Steven: Der er implementeret og det hedder geofencing og det findes i alle, stort set alle 

konsumer droner der er på markedet indbygget geofencing, som begrænser dig i at flyve ind 

i nærheden af lufthavne og restriktionsområder, og hvis man skal afvige fra det så skal man 

have en speciel tilladelse i og med du har din telefon du har din ICloud og alt muligt andet, 

så skal du være logget på når du bruger dronen, og så skal den tilladelse, det er en masse 

papirarbejde der skal foregå før så kan det her geofenc blive fjernet, men så ved man også 

lige præcis hvem det er, og man kan se når det sker, hvor man kan sige, at der er 100% 

traceability  på hvem der ville have gjort det hvis det var, altså dronen kan ikke flyve derhen 

med mindre der bliver givet tilladelse til det i en central server, som er givet til en bestemt 

bruger, med en drone, med et specielt serienummer, som ved at man har fået 

godkendelsen, når man har fået beviset på plads før at det kan lade sig gøre, og så kan den 

kun blive givet i et hvis dato tidsrum, det er ikke en uendelig oplåsning. Jeg plejer at sige at 

dem der kommer for sent til drone festen de er dem der starter anti drone festen og de 

næste som kommer efter den fest, det er Unman traffic management festen. Det vil sådan 

set sige at der er jo rigtig  mange der troede at droner ikke vil blive så stort, så blev det 

måske alligevel ret okay stort, så er der jo selvfølgelig dem der kom lidt for sent til den fest, 

og som står ude foran og tænker, hvis der kommer så meget om droner så skal der også 

laves nogle anti drone systemer og så er der nogle andre der tænker længere ud, hvis der 

kommer så meget om droner så skal vi også regulere dem hvor de skal flyve og regulere 
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dem med med med Traffic management så derfor så øh kan det være nogle der hang lidt for 

meget i bremsen på et tidligere tidspunkt så sådan er det.  

 

Martin: Hvordan vil de lad os sige stoppe en drone, hvad hvad hvad er ideén blandt, baseret 

på, er det bare at skyde den ned med noget…(afbrudt) 

 

Steven: Altså der er jo måder at gøre den slags ting på, der er jo øh Kinetisk, mekanisk, 

skyde den ned, kaste et net på den, alt mulig andet meget ineffektivt dyrt, og du tager en 

risiko for alle mulige andre mennesker, skyder du den ned med lad os bare sige en eller 

anden form for våben, så kan du ramme alle mulige andre, næste ting det er at du kan skyde 

den ned med et net jammen så rammer du også alle mulige andre, men du har ikke lyst til at 

ligge og kaste ting op i nærheden af et luftrum eller lufthavn altså det giver sig selv, du har 

heller ikke lyst til, der er nogle der snakker om at træne sådan nogle ørne og sådan nogle 

ting, for får du en ørn ind igennem en flymotor, så koster flymotoren altså lige meget meget 

mere. Så er der jamning. jaming det er hvor du går ind og jamer de frekvenser der bliver 

styret på men i og med at jaming er ret ineffektivt så, fordi hvis du gerne vil have en drone til 

at gøre noget så kan den plan programmeres fuldstændig ligesom den der også er derovre 

kan, der er vi ligeglad med om den har mistet forbindelsen den er plan programmeret, så 

den gør bare det den skal.. Telefon ringer… Den gør bare det den skal, og selvfølgelig har 

den så den opgave, men så kan man sige at man så kan jame GPS, det vil sige, så den ikke 

ved hvor den er. Det kan både være farligt og ufarligt. Først og fremmest hvis du jamer en 

GPS, så kan den jo finde på at gøre hvad som helst, så kan den jo flyve længere ind hvor 

den skal flyve bare for at holde sin retning eller hvad den skal gøre. Men problemet er også 

bare at når du kombinere en GPS med et optical flow kamera så kan du faktisk navigerer 

videre så vil du miste GPS signalet, fordi optical flow kamera måler eksempelvis det kamera 

der kigger ned af, og så måler den, jammen den laver en vektor, hvor den har fløjet, lad os 

sige vi satte en stol her og her så tegner den retningen mellem de to, hvad skal man sige 

længden på de her to, og så kan man bruge den til at beregne nye koordinator hele tiden, så 

du kan faktisk flyve uden GPS. Så du kunne jamme en GPS, og hvad så? 

 

Martin; Så det er.. sådan.. man har ikke helt fundet ud af det? 

 

Steven; Nej, det er ren og skær bare at kalde det for et våbenkapløb ligesom alt muligt andet 

er. Nogle laver et modtræk, også er der nogle der laver et modtræk. Også er det nogle der 

laver et modtræk. Og det er jo ligesom alle mulige andre våbenkapløb, pisse dyrt fordi der 
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hele tiden skal udvikles noget nyt, og det er kun et spørgsmål om tid før at der er nogle der 

har lavet et modtræk til.  

 

Martin; Har i også lavet et samarbejde med det danske forsvar om deres droner? 

 

Steven; Vi laver ting i det danske forsvar.  

 

Martin; Okay. Er der gennem jeres brug af droner, nogle vigtige erfaringer i har gjort jer 

omkring, lad os sige, bare generelt noget i ikke tog udgangspunkt i. Altså en uforudset 

konsekvens af det?  

 

Steven; Vi bruger ikke rigtigt droner, så det er lidt svært for mig at skulle.. svare på.  

 

Martin; Ja, det er selvfølgelig rigtigt.  

 

Tobias: .. Men det er ikke rigtigt noget du kender til? Altså kan tale om i forhold til jeres 

kunder, om de har oplevet noget?  

 

Steven; Nej, altså jeg vil jo helst ikke tale om vores kunder.  

 

Tobias; Nej nej, selvfølgelig. Okay. Jeg læste en artikel omkring at man bruger droner til at 

undersøge Storebæltsbroen for betonen, her stødte man ind i det problem, at de her flere 

meter beton og stål, gjorde at signalet bliver for dårligt.  

 

Steven; Jaja, men det er jo en teknologisk udfordring. Det er KOVI, det er en af vores 

kunder. Men altså det er jo.. en lavpraktisk ting. Det er igen nogle udfordringer og det er jo 

fordi man skal kende begrænsningerne. Der er også måder at komme omkring det på, ved 

at finde den rigtige løsning.  

 

Tobias; Ja.  

 

Martin; Danmark har jo en ambition om at blive førende indenfor drone-teknologi.  

 

Steven; Ja?  
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Martin; Hvordan ser du det? Er det muligt eller hvordan?  

 

Steven; Hvad læser i på RUC?  

 

Martin; Jeg læser datalogi. Vil I sige hvad i læser eller..?  

 

Tobias; Jeg læser også datalogi.  

 

Steven; Okay. Er der nogle der har hørt om ordsproget “Den der betaler er den der 

bestemmer hvad der står”?  

 

Martin; Mm.. Nej, ikke rigtigt.  

 

Steven; Okay. Eksempelvis så findes der ZEPOS, der findes alle mulige analyseinstitutter. 

Også bestiller man en rapport, med et resultat man gerne vil have. Også analyserer de sig 

frem til at resultatet bliver det her. Selvfølgelig er der fremgang i droner, men eksempelvis at 

sige at der er hvad, 35.000 eller 50.000 nye arbejdspladser inden 2030, det er med.. hvad 

skal man sige.. store.. hvad kalder man sådan noget.. antagelser på et sivende grundlag. 

Man skal jo huske hvad der står men småt, udover konklusionen og hvordan de kommer 

frem til dette resultat. Altså, dem der bestiller rapporten er også dem der betaler for hvad der 

skal stå i den. Det bliver bare et politisk instrument. Og sådan er det med alt hvad man hører 

i politik.  

 

Martin; Ja, men fordi -  

 

Steven; Statistik kan man bruge til alt det som man lige har lyst til hvad der skal stå. Kommer 

bare an på hvordan du skærere kagen, så ser det anderledes ud.  

 

Martin; Vores indtryk var også at i forhold til at de gerne vil være førende, er det politikerne i 

hvert fald siger -  

 

Steven; Jaja, men altså Danmark kommer aldrig til at være førende. Der er ikke nogle drone 

virksomheder, der laver droner af sig selv, som har overlevet danmark. Jeg har set dem alle 

sammen, rejse sig op og gå konkurs, adskillige gange. Det er også derfor at vi ikke laver 

droner, vi laver komponenter til droner, vil laver ting for større virksomheder. Selve Danmark 
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er ikke en luftfarts nation. Vi har ikke kompetencerne i vores uddannelsessystem eller i vores 

arbejdsstyrke som har de kompetencer der gør at vi kan være konkurrencedygtige. Det kan 

godt være, at vi har nogle folk der er dygtige, men det er ikke nok til at vi kan være 

konkurrencedygtige. For hvis du har nogle der er rigtig dygtige, så er de også rigtig dyre, og 

hvis du skal være konkurrencedygtig, skal du lave noget hvor du faktisk også kan tjene 

penge. Danmark er et ineffektivt land, og luftfart er meget meget meget dyrt. Der er en grund 

til at en airbus passager-maskine koster 900 millioner easily. Eller et jagerfly koster 4-5 

milliarder stykket. Altså. Smelt lortet om, der er jo ikke for 5 milliarder dér i hverken stål eller 

komponenter. Det er fordi, at der kræves så meget omkring certificeringer, tests, alt muligt 

andet der gør, at det er Danmark slet ikke gearet til. Sverige er næsten gearet til det. De har 

jo SARP, men det er jo ikke engang fordi at det er et særligt stort luftfarts nation. Der findes 

to store luftfarts nationer i verden, det er USA også er det Frankrig. Det er dem som der 

sætter dagsordenen for hvordan luftfart sidder. Det er også derfor at det er Frankrig der 

sidder ogs bestemmer nede i EU-kommisionen  hvordan luftfarts reglerne skal være, fordi 

det er dem der har den største økonomi indbygget i det. Men. Når det så er sagt, så er 

droner selvfølgelig en billig indgangsbarriere. Men det ændre stadig ikke ved, at vi ikke kan 

være konkurrencedygtige på droner i Danmark. Nr. 1, vi har ikke volumen i Danmark, til at 

der kan blive solgt droner i en prisklasse der er interessant. En drone som den der ovre, 

koster hurtigt en 3-400.000, dem som i tror, og som er dem som man kender til, det er jo 

sådan nogle som folk køber nede i Elgiganten og alt muligt andet til 5-10.000 og nogle 

gange den lidt dyrere udgave til 20.000. Jamen, de er lavet i Kina og alligevel hvis du skulle 

købe sådan en der er lavet i Europa, kan den koste 5 gange så meget, og der er kun fordi 

det firma der laver dem, de hedder DJI de er fuldstændig statsstøttet ligesom Huawei og alle 

mulige andre, til at de skal være længst fremme på markedet.  Ligesom at et firma reelt set 

ikke tjener nogle penge, de er bare statsstøttet med alt fra både medarbejdere og med 

kapital. Det gør sådan set, at du ikke ville kunne konkurrere på et frit marked og slet ikke i 

Danmark med droner. Det vi laver, eksempelvis, det er først og fremmest at vi har 

specialiseret os i det helt høje segment som bliver brugt til yderst professionelle. Det kan 

godt være at de nye bliver der ikke solgt særlig mange af, så derfor er det også stadig noget 

vi lavet ved siden af. Det vi laver primært, det er udvikling på større virksomheder som  bla. 

SIEMENS og alle mulige andre større virksomheder laver vi udvikling for. Vi har fek.s 

udviklet 13 forskellige inspektions helikoptere til SIEMENS til Windpower og Offshore 

inspektioner med vindmøller. Men. Så har vi også en anden virksomhed, Uikken 

performance, som blandt andet laver kontrolstationer og radio links, motorstyringer, censorer 

og så videre til droner. Der laver vi små komponenter til dronerne, til de helt store 
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virksomheder, som BORING og alle mulige andre, som der gør at det gør det nemmere for 

dem. Men det er noget man kan lave i danmark fordi det er eksalertbart. Hvis vi lærer vores 

kunde at bruge vores ting én gang, bliver de ved med at købe. Det er interessant fordi 

forretningsmodellen er ekskalerbar. Investeringen ligger tidligt i tiden, også en eskalerbar 

operation. Hvis vi skulle ligge og sælge droner, jamen problemet er, at hver kunde koster 

meget tid, men koster også meget tid bagefter fordi der er meget vedligeholdelse, der er 

meget after-support, også ringer han. Og det er jo ikke en certificeret uddannelse på samme 

måde som piloter. Du kan jo få et drone føre bevis på hvad? en weekend?  

 

Martin; Ja, det er bare en multiple-choice test.  

 

Steven; Præcis. Det er jo ingenting i forhold til en pilotuddannelse hvor du skal gå igennem 

jeg ved ikke hvor mange teori-kurser, og det tager to år eller noget. Derfor så er de folk jo 

heller ikke på samme niveau. Derfor så.. hvem kan de ringe til? jamen de kan ringe til dem 

de har købt lortet af. Derfor så hænger det sammen på den måde, og det er dyrt at have folk 

til at sidde på telefonen på den måde. Det koster bare meget overalt. Der er der så ikke 

nogle der kan overleve på det. Jeg vil sige, at dem der findes, de har fået likvidationer og 

kapitalindskud, og nogle af dem endda flere gange.  

 

Martin; Laver i fysiske komponenter eller laver i også software-komponenter?  

 

Steven; Primært fysiske komponenter.  

 

Martin; Okay, primært fysiske.. Hvad bruger i til at fabrikere? 3D printer eller hvordan?  

 

Steven; Det er altså en 3D printer vi bruger. Vi bruger en 3D printer til at finde ud af hvordan 

mekanikken den skal formes. Mekanik-folk bruger 3D printer, indtil det sidder rigtigt. Så 

bliver tingene fræst, eller støbt eller hvad det nu skal. Eksempelvis sådan et produkt som det 

her, bliver jo brugt til at styre meget store droner, ikke? Der laver vi elektronikken, vi laver 

mekanikken og så videre. Et af vores development-kits.  

 

Martin; Den er godt nok stor i forhold til.. det man ellers har set.  

 

Steven; Ja, men altså sådan en der koster også hurtigt 100 klik. (100.000 kr. red.) så..  
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Tobias; Hold da kæft. 

 

Martin; Må jeg spørge hvad din baggrund er? Hvad er du uddannet som?  

 

Steven; Jamen jeg har faktisk ikke nogen uddannelse.  

 

Martin; Nå 

 

Steven; Jeg startede en virksomhed da jeg var 19, så det er snart 11 år siden. Det var efter 

at jeg kom ud af gymnasiet, og faktisk søgte jeg ind i flyvevåbnet først,og kom videre, men 

så lukkede de uddannelsen fordi de skulle købe nye fly. Før det, så var jeg Danmarks yngste 

pilot, jeg startede med svævefly da jeg var 14, fløj alene da jeg var 15, og flycertifikat da jeg 

var 16, samtidig med at jeg gik ud af folkeskolen. Men ellers så, hvad hedder det, så har jeg 

ikke nogen formel uddannelse som sådan, men altså.. medarbejderne her er selvfølgelig 

ingeniøre, også har jeg selv undervist på adskillige universiteter både her i Danmark  og i 

udlandet i droneteknologi og den slags ting. Så.. det betyder, at man ikke altid behøver at gå 

i skole.  

 

Martin; Nej, nej, nej.. det.. det er vi ikke i tvivl om. Man kan jo sagtens få succes uden. Altså..  

 

Steven; Det kan man ja.  

 

Martin; Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har i overvejet og hvilke bruger i til når i laver 

komponenter? Har i overvejet, lad os sige, en faldskærm? Noget så simpelt?  

 

Steven; Jamen altså vi laver komponenter, så hvis der er nogle der gerne vil have et 

faldskærms system, så gør vi det. Vi laver jo ikke dronen. Hvis du for eksempel kigger på 

min bil derude; Motoren kommer fra BOSCH, lydsystemet kommer fra BOSE, dækkene 

kommer fra Michelin og så videre. Folkevogn eller hvad det nu er der sidder og laver bilen, 

er jo bare en systemintegrator. De ER en integrator, De vælger bare hvordan lortet skal 

laves, så køber de en karosse også køber de delene fra en OA leverandør. Lidt det samme 

laver vi, bare inde for drone og robot-industrien. Vi laver alle de sub-komponenter der gør 

det nemt for dem, så de bare skal finde ud af hvordan lortet skal limes sammen og putte 

deres navn på. Så vi laver ikke selve.. hvis man skal sige det sådan; hvis der er stor vækst i 
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bilindustrien og bilerne begynder at vinde frem. Skal man så lave biler? Nej, det skal man 

ikke, man skal lave motor og gearkasse.  

 

Martin; hm-mm. 

 

Steven; Det er da meget smartere. Alle sammen har brug for motorer. Alle sammen har brug 

for gearkasser. Alle sammen har brug for dæk. Hvis du laver bilen, så kommer du bare til at 

ligge og konkurrere med kunderne.  

  
Martin: så det er mere et spørgsmål om efterspørgsel hvis man kan sige det sådan? 

 

Steven: nej vi har sådan et koncept som i hvert fald er unikt, som der bliver taget rigtig godt                   

imod af markedet. Hvis nogen skal lave en drone som skal kunne et eller andet specielt, så                 

er det jo ikke vigtigt for dem. Så vil de jo bare have en lækker ground station, et radiolink der                    

fungere godt , eller de vil gerne have at drone skal kunne manøvrere godt, eller flyve i lang                  

tid etc.  

 

Martin: laver i komponenter til alle slags droner? 

 

Steven: Ja 

 

Martin: Og det er så alt efter hvilken opgave der skal udføres? 

 

Steven: Vi har en række Development kits/produkter, som man kan teste og det synes de               

som regel er meget fedt altid. Hvis de er glade for det producere vi så en version til dem. 

 

Martin: Hvilken type drone søger kunderne oftest? 

 

Steven: Det er hovedsageligt multikoptere, eller hybrid droner. Multikopterende er klar mest            

udbredt, men det er mest pga. DJI. Men det kommer helt an på kundens behov. Vi har de                  

her hybrid droner, som er en blanding mellem fixed wing og multicopter. Den har flyve i lang                 

tid, men den bliver også lettere påvirket af vinden og den vejer mere. Den er ligesom et                 

kompromis mellem de to drone typer 

 

Martin: Hvad tænker du i forhold til batteriteknologien? 
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Steven: Det er jo ikke det store problem. Hvor lang tid tror i droner har eksisteret? 100 år +                   

et fjernstyret missil er som sådan også en drone. Hvorfor tror i vi dødelige mennesker først                

begynder at hører om droner nu? Det er fordi computerteknologi kan være på en chip på                

størrelse med en negl, og batteriteknologien er også blevet god og billig. Teknologien er              

blevet mindre og billigere og derfor har den spredt sig til den almindelige befolkning.              

Indgangsbarrieren har været det økonomiske aspekt. I forhold til batteriteknologien sker der            

store fremskridt i dag pga. elbiler, de kan jo oplades på en halv time. I fremtiden vil vi også                   

se droner der kan flyve 2 timer og oplade på 10 min, det er bare sådan teknologien udvikler                  

sig. 

 

Martin: Hvis Amazon kom til dig i morgen og sagde vi skal have en drone til at levere pakker,                   

hvor stor ville du så bygge den? 

 

Steven: Problemet er ikke at spørge hvad jeg vil, for i sidste ende så er det luftfarts reglerne                  

der bestemmer. Der forskellige klasser 1a 2a 3a, som henviser til hvor meget dronen vejer               

og hvor meget kinetisk energi den kan overføre. Hvis en drone vejer 125 kg er det meget                 

simpelt så skal den igennem alle de samme certificeringer og regler som et bemandet fly               

skal og det bliver meget dyrt, der kommer slet ikke droner op i den klasse i den nærmeste                  

fremtid. Jeg vil sige at hvis en pakke vejer 1 til 5 kg kan den blive leveret med en drone og                     

hvis den vejer mere end det skal man se på kvantiteten af pakker der vejer det i gennemsnit                  

af hvor mange pakker Amazon giver ud. Meget af det er jo kosmetikprodukter, en oplader               

eller Macbook. Så hvis en pakke vejer mere end 5kg, må der komme en traditionel chauffør                

ud og levere den med en el-bil. Man kan jo ikke have en transaktions periode som heder                 

*fløjter* det vil være en overgangsfase, hvis man skal sidde og lege med krystalkuglen lige               

nu, så kan man sidde og tænke på hvordan tingene vil komme til at foregå. 

 

Tobias: Nu har I snakket om at en af de største barrierer i starten med droner var det 

økonomiske.. 

 

Steven: Ja den gang det teknologiske og økonomiske Den kom jo til at veje afsindigt meget 

og være afsindig dyr. Så på grund af hvad der skete med teknologien med mobiltelefoner, 

begyndte den at veje mindre og blive mindre dyr. 

 

Tobias: Hvad vil du mene begrænser teknologiens udbredelse lige nu? 
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Steven:  Det der er en begrænsende faktor lige nu, det er selvfølgelig brugsscenaier der er 

mange ting man ikke må lige nu. Altså ikke ting du ikke kan, men fordi man ikke må. Der er 

ting der ikke er tilladt, der er fx ikke særlig meget tilladelser, det er sådan set en kritik. Hvad 

hjælper det, hvis man gerne vil ligge overflyve alle de danske kyster helt automatisk med 

droner både sørge for at folk ikke drukner og alt muligt andet, hvis der skal stå en person 

ved 500 meter. Så er det jo lidt lige meget. Så kan du lige så godt stå med en kikkert. Altså 

igen skal man også stoppe med at tænke på at droner kan løse alt. Jeg har hørt om 

studerende, der har ringet til mig fra universiteterne om droner der kan vaske vinduer og alt 

muligt andet. Stop med at dronifisere alt. Brug det der hvor det giver mening og brug det til 

det. Der er umiddelbart også en masse områder hvor det giver mening, men hvor man bare 

ikke må endnu. Mange ting skal nok komme på et eller andet tidspunkt, det er både 

spørgsmål om bureaukrati, social accept, etik, regler og alt muligt andet. 

 

Martin: Ja fordi da vi ligesom blev enig om at tage det som et emne, blev vi også enige om 

at Danmark egentlig godt kunne få noget gavn af at bruge droner eftersom vi har så mange 

ø’er og yderområder hvor man fx kunne levere ting til eller et eller andet. 

 

Steven: Ja ja der er jo heller ikke særlig stor risiko hvis 90 eller 95% procent af de transport- 

eller transitområder er henover vand, så er der ikke særlig stor chance hvis lortet falder ned, 

taber man kun det man fløj med og dronen. Du skal bare sørge for at have nogle 

afgrænsede sikkerhedsforanstaltninger i begge ender og du kommer stadig ikke til at kunne 

gøre det fuldautomatiske. Du skal stadig sørge for at der er noget overvågning både i 

forbindelse med at der ikke er andre fly der kan flyve ind i dit luftrum når det foregår. Og det 

foregår selvfølgelig i samarbejde med radarer fra trafikstyrelsens tjenesten af. Og at du 

selvfølgelig har kameraer med ombord osv og at du selvfølgelig ved hvilken afgrænsning af 

hvornår du kan og hvornår du ikke kan. Men selvfølgelig er det kun spørgsmål om tid før 

hvornår man kan tage de her scenarier hvor risikoen er lav og hvor afkastet er højt. Altså 

gøre noget hvor der er lav risiko. Og det er jo ved at flyve over vand. Jeg er ked af det sige 

det, men der er ikke særlig mange der skriver et læserbrev hvis man rammer et par fisk. 

 

Martin: Tror du en dag at teknologien vil blive sådan at et opstartsfirma vil kunne bruge det til 

at levere imellem deres interne lager og sådan noget. At det bliver så billigt at de bare kan 

gå ud og erhverve sig en drone. I stedet for en el-bil, at det bliver så billigt at dronen er et go 

to choice. 
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Steven: Jeg vil nok sige at en el-bil bliver en robot, der kan køre selv i stedet for flyver. Det 

vil nok i mange scenarier være det de ender med at købe. Det er ikke kun pga. risiko men 

også pga. værdien af det de evt. transportere mellem de to positioner. Som jeg siger er det 

ikke dronen der skal gøre alt, det er ikke et mirakelmiddel, som jeg startede med at sige. Jeg 

har oplevet i 11 år at folk mener at dronen skal kunne løse alle verdens problemer og det er 

jeg ikke enig i. Det er jo ikke altid at en skruetrækker er bedst til at hamre søm i med. Bare 

fordi skruetrækkeren er fed.  

  

Steven: Droner i vores verden bliver brugt til mange ting i det civile liv. Det bliver brugt til 

sygehuse, grusgrave, motorveje, jernbaner og kyst overvågninger og alt muligt andet. 

Marker, landmænd og alt muligt andet. Det bliver der brugt droner til i forvejen fordi vi ser jo 

alle de steder hvor det bliver brugt til i forvejen. Så det er ikke fordi den for os er en aha når 

jeg støder på en eller anden løse en eller anden opgave med drone, imens jeg går en tur 

med hunden. Vi kommer bare til at se mere af det. Så er der selvfølgelig first movers og dem 

der gør det senere de tjener mindre sådan vil det altid være. Og dem der slet ikke gør noget, 

de går glip af noget for så har de andre gjort det og de kan løse nogle opgaver hurtigere og 

billiger. Eksempelvis de landmålere, der bruger en drone jamen eksempelvis før i tiden hvor 

de skulle måle en grusgrav op så målte man det op med en differentielt gps, dvs. man laver 

tilpas mange punkter man kan tegne imellem dem, altså konturerne,  og så kan man måle 

ca. hvad volumen er. Så vader man rundt i sådan en grusgrav i en uge og så laver man 

måske et par tusinde punkter og så går man hjem og præciserer det her og interpolere det 

her og finder ud af hvor meget volumen er. Det kan man gøre op et kvarter med en drone og 

i stedet for du har et par tusinde punkter, så har du 7-8 millioner punkter. Og så har du også 

en tidsmæssig snitflade dvs. at det kan gøres på et kvarter i stedet for at det skal gøres over 

en uge. Jamen grusgraven står ikke stille i den her uge, de kommer til stadig at grave og 

hælde jord på bunkerne og alt muligt andet. Så det giver jo et meget mere konsistent billede. 

Desuden så ham der landmåleren plejer at gå til 1400kr. i timen så han kan enten sende den 

samme regning for en hel uges arbejde, som kan udføres på et kvarter eller han kan nå 

mange flere. Så der er et vækstscenarie, vi har masser af kunder, det kan godt være at en 

drone, af den slags, koster 4-500.000 tusinde, men hvis den er tjent hjem på efter 2 uger så 

er det da lige meget, så køber de da bare flere.  
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