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Abstract 

The main focus of the project is Technology, Systems and Artefacts. Apart from TSA, the report 

will also include Subjectivity, Technology and Society, also known as STS. The project's goal 

is to research whether the drone delivery service we have in mind is plausible or not, in which 

ways it is challenged, and what kind of technological system would be able to smoothen out 

the difficulties. We attempt to find a solution to drones having to deliver packages to 

apartments, with inspiration from a short film called SKYWATCH. Drone delivery is not a new 

thing. It has been around through the last couple of years. The project’s aim is to define and 

solve the problems in the drone delivery service industries.  The solution we found to be the 

best fitting is a combination of already existing drone delivery systems, with a tower combined 

with a shaft to deliver packages. That way people can get their packages everywhere, we found 

this to be the best solution.  
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Indledning 

I dette projekt vil vi undersøge teknologien bag droner og leverings systemer med droner.  

Dette har vi valgt at gøre, da vi personligt i gruppen, mener at droner er utrolige interessante, 

og et projekt omhandlende droner, ville være utroligt spændende. Det der inspirerede os til at 

vælge drone leverings emnet var en kortfilm ved navn SKYWATCH. I SKYWATCH 

kortfilmen er droner den primære leveringsmetode, hvilket vi fandt utroligt interessant, og vi 

valgte dermed at undersøge dette emne, da vi ikke havde set sådan et teknologisk system før. 

Vi har valgt at kalde vores projekt “The New Drone Order” da vi i gruppen tror at droner 

kommer til at have en stor rolle i fremtiden, samtidigt med at det kan lyde dramatisk, og 

spændende. 

I dette projekt vil vi undersøge, om hvorvidt det er muligt og realistisk at implementere et 

leveringssystem med droner i Danmark. Vi vil redegøre for vores semesterbinding, som i dette 

semester er TSA, altså Teknologiske Systemer og Artefakter, samt vores tilvalg af STS, altså 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund.Vi vil i dette projekt blandt andet undersøge hvilke 

relevante regler og love der er i forhold til droner generelt, og hvordan det eventuelt kan påvirke 

et muligt leveringssystem med droner. Vi vil i denne opgave først og fremmest redegøre for og 

sammenligne forskellige drone leveringssystemer, som allerede eksisterer og er funktionelle, 

samt nogle drone leveringssystemer som er i udviklingsfasen. Derefter vil vi redegøre for 

droners, altså ubemandede luftfartøjers, teknoligske historie, ud fra bogen ”Small Unmanned 

Aircraft Systems Guide : Exploring Designs, Operations, Regulations, and Economics” fra 

2017 skrevet af  Brent Terwilliger, David C. Ison, John Robbins og Dennis Vincenzi, samt en 

model af ubemandet luftfartøjers historie af Consortiq, som er et konsulentfirma specialiseret i 

droner. Derefter vil vi gennemgå forskellige relevante danske regler og love, som er i Danmark. 

Herefter vil vi undersøge om drone levering er et etisk forsvarligt leveringssystem, samt tage 

forskellige etiske problematikker op, omhandlende droner. Derudover vil vi også redegøre for 

begrebet overvågningskapitalisme, og undersøge hvordan det kan påvirke et drone 

leveringssystem. Herefter vil vi redegøre for hvordan forskellige former for teknologi kan 

påvirke menneskers jobs. Ydermere vil vi undersøge hvordan drone levering eventuelt kan 

påvirke miljøet og klimaet og om det er mere eller mindre skadeligt for miljøet end traditionelle 

leveringsmetoder.  
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Vi vil derudover sammenligne et drone leveringssystem med de nuværende leveringsservicer 

som der benyttes i dag, som for eksempel GLS, Dao osv. Derefter vil vi analysere drone 

teknologi ved brug af Trin-modellen, samt vise en animation af vores foreslåede drone 

leveringssystem. Til slut vil vi diskutere hvorvidt et drone leveringssystem er muligt at 

implementere i dagens Danmark, samt vil vi konkludere på vores problemformulering.  

 

 

 

Problemformulering 

I hvilken grad er drone leveringsservice udfordret og hvilket teknologisk system ville kunne 

udglatte problematikkerne, med inddragelse af dimensionerne TSA og STS? 

 

Som man kan se ud fra denne problemformulering vil vi gerne arbejde med hvilke udfordringer 

der kan være for at indføre droner på det danske marked og i det danske samfund.  

 

 

 

Arbejdsspørgsmål 

- Hvilke love er der for droner og hindrer de at drone levering kan blive en del af det 

danske samfund?  

- Hvordan ville et drone leveringssystem i Danmark kunne se ud? 

- Hvordan undgår man at dronerne i et leveringssystem bliver hacket eller udnyttet både 

udefra og fra ejeren i forhold til kriminalitet, overvågning og overvågningskapitalisme? 

- Er der den nødvendige teknologi i dag til at skabe et drone leveringssystem? 

 

Semesterbinding 

Hovedfokuset i vores opgave er teknologiske systemer og artefakter. Vores emne har en 

størstedel af dens fokus på den teknologiske del, da vi har med et helt nyt drone leveringssystem 

at gøre. Grundet at vores emne handler om droner og levering, har vi stor mulighed for at dykke 

ned i hvordan en drone fungerer, hvordan de forskellige modeller teknologisk er opbygget for 
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at kunne fungere og meget mere. Derudover vil det være meget teknologi iblandt selve 

leverings systemet, da det skal være en form for sikkerhed i forhold til at dronerne ikke 

kolliderer, ikke flyver under dårlige vejrforhold mm. 

Dette fører os videre til dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Der er selvfølgelig 

mange aspekter på det teknologiske man kan tage fat på, men før dette overhovedet kan blive 

en realitet, er der mange aspekter der skal undersøges. Såsom, er det etisk korrekt at droner 

flyver rundt omkring i luften og dermed har potentiale for at forstyrre det daglige menneskeliv 

med deres larm? Hvis dronerne har kamera installeret, vil det være okay at mennesker er under 

en form af overvågning? Vil det være lovmæssigt korrekt at lave et nyt drone leveringssystem, 

hvor dronerne flyver over mennesker og deres hjem? 

Den sidste dimension vi kommer til, er Design og Konstruktion. Denne dimension har vi valgt 

ikke at have et stort fokus på i vores projekt, men den er stadig blevet anvendt for at analysere 

designs og overveje hvad der er bedst muligt. Denne dimension kunne have haft en vigtig rolle 

for selve leveringssystemet, da der skal designes et nyt system fra bunden af, som vil hjælpe 

dronerne til at kunne levere kunders ordre uden problemer. Såsom at prøve at finde et design 

som vil kunne gøre at en drone er i stand til at flyve i alt slags vejr, et vejr med stærk vind eller 

regn som et eksempel. Derudover skal der også designes specifikke ruter som vil være bedst at 

tage, samt hvilken højde dronerne skal flyve i. 

Vores inspiration 

Vores inspirationskilde er SKYWATCH som er en kortfilm der er skrevet og lavet af et meget 

lille crew. Denne beskrivelse giver de på filmen, efterfølgende vil vi give en forklaring på hvad 

der har inspireret os fra filmen.  

“When two outcast teens hack into a ubiquitous drone delivery system to pull a prank on their 

neighbor, they accidentally crash-land a dangerous prototype – and find themselves entangled 

in a life-and-death conspiracy.” (SKYWATCH, 2019) 

Ligesom med vores system, flyver dronerne hen til lejligheden som bestillingen kommer fra, 

og de får deres varer direkte ind i stuen. De har et tårn oppe på toppen af lejligheden som 

dronerne flyver hen til. Vi synes det leveringssystem de bruger i filmen egentlig er en god idé, 

til hvordan sådan et system rent faktisk kan laves i virkeligheden. Det har så været vores opgave 

at se på hvilken slags teknologi der skal til for at realisere dette. I filmens univers virker det 
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uden yderligere forklaring, mens vi i den virkelige verden skal undersøge og finde ud hvilke 

artefakter der skal indgå i sådan et system.  

 

Idéudvikling og afgrænsning  

Vi startede med at benytte os af en brainstorm. Dette gav os meget inspiration til forskellige 

emner som vi overvejede. De fleste omhandlede droneteknologi, da vi alle følte at dette var et 

spændende emne. Vi endte med en ide om droner i sammenhæng med leveringsservices, da 

dette virkede relevant for den nære fremtid og derfor var et oplagt emne. Vores originale idé 

indeholdte en plan om at programmere en drone, for at vise, hvordan den ved hjælp af GPS og 

sensorer, kunne navigere, lande og kunne levere en pakke til systemet fra SKYWATCH, uden 

en pilot. Denne del af planen måtte vi desværre opgive, da Covid-19 virussen satte en stopper 

for vores fysiske møder, hvilket gjorde det yderst problematisk at arbejde på en fysisk drone. 

Oven i det lukkede RUCs FABLAB som vi havde håbet på at få hjælp fra. Vi har dog holdt 

mindre brainstorms gennem hele forløbet, da dette har hjulpet os til yderligere inspiration og 

ideer til nye og relevante dele af opgaven. 

 

Trinmodellen - vi har valgt at benytte os af trinmodellen til at analysere droneteknologi og 

drone leveringssystemer. Dette gøres for at skabe et overblik over hvordan droner virker og 

hvordan de ville blive brugt i et eventuelt drone leveringssystem. Ydermere kan det give en idé 

om, hvilke udfordringer, samt hvilke fordele, der ville være ved et sådant drone 

leveringssystem. 

 

Etisk Analyse - vi har lavet en løst opstillet etisk analyse af drone leveringssystemet, for at 

påvise at et drone leveringssystem vil være etisk forsvarligt i det moderne danske samfund. 

Denne analyse giver også et godt indblik i eventuelle problemer som systemet kunne skabe, 

samt debatter der muligvis vil opstå, omhandlende droner i menneskelige sammenhænge. 

Spørgeskemaet 

Vi startede ud med at vi gerne ville lave et spørgeskema, men vi løb tør for tid og kunne derfor 

ikke gennemføre det. Hvis vi alligevel prøvede, kunne der have været stor chance for at vi 

havde fået dårlig data ud af skemaet. Af den grund valgte vi det fra. Vi vurderede at det kunne 

være relevant hvis vi fik tid til det, men ikke en af topprioriteterne. Spørgeskemaet skulle 

bruges til at sætte en grundlinje som vi kunne lave interviews ud fra, da vi i et tidligere projekt 
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har haft gode oplevelser med dette. Det ville betyde at vi ud fra et simpelt spørgeskema, kunne 

lave et interview, hvor svarene på vores spørgeskema ville give os en generel idé om hvad der 

er mest relevant. Disse er de idéer vi havde til spørgsmål for vores spørgeskema. 

1. Ville du være interesseret i at kunne få leveret mad og andre varer med droner? 

2. Ville du være okay med at leveringsdroner fløj over din grund til daglig? 

3. I hvor høj grad tror du droner i dagligdagen ville forstyrre dig? (Slet ikke – en smule – 

mellem – meget) 

4. De kan larme lige så meget som en græsslåmaskine. I hvilken grad tror du det ville 

forstyrre dig?  

5. Ville det være vigtigt for dig, at leveringsdronerne ikke ville være udstyret med kamera? 

 

Kort definition af teknologi 

 

Teknologi dækker over mange forskellige ting og processer (Jørgensen, 2009). Teknologi er 

noget, som berører alle borgere i moderne industrielle samfund. Teknologi er en integreret del 

af det moderne samfund og er med til at forme mange af samfundets borgeres hverdag. 

Ydermere er teknologi en generel del af verdens fremtidsbillede og ikke noget menneskeheden 

regner med at skulle leve uden igen. Men hvad er teknologi helt præcis? Teknologi er et 

artefakt, eller et system af artefakter, skabt af mennesker, som bliver brugt i praksis til at løse 

et menneskeligt problem (Jørgensen, 2009). Dette vil sige at et artefakt (f.eks. en bil) som bliver 

benyttet af mennesker til et formål (transport) betegnes som teknologi. Dette vil sige at f.eks. 

en sten, som bliver brugt af et urmenneske, til at åbne skallen på en nød, ikke er teknologi, da 

det ikke er et artefakt designet af mennesker. En drone, som er omdrejningspunktet for vores 

opgave, er teknologi i den forstand at det er et menneskeskabt objekt, som løser menneskelige 

problemer. Den er tilmed (i vores opgave i hvert fald) en del af et teknologisk system, da 

transportservice også er et menneskeskabt fænomen, som benytter sig af teknologiske 

artefakter, til at løse menneskelige problemer. Ud fra denne definition kan det konkluderes at 

teknologi er tæt knyttet til mennesker på mange måder, og at den i stigende grad er blevet en 

vital del af vores hverdag samt vores måde at leve på. 
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Redegørelse for et drone system 

I dette afsnit vil vi forsøge at kigge på forskellige eksempler af drone leveringsservicer, som 

findes i dag. Vi vil også kigge på regler og love i forhold til droner for at kunne tage hensyn til 

dem i det drone system vi skal analysere. Vi vil derudover lave en forklaring af hvordan vi tror 

et drone system kunne se ud i fremtiden. Dette vil være hvad vi analyserer ud fra. 

 

Eksempler på drone leveringsservicer 

Droner er en af de mest banebrydende teknologier, i skrivende stund, og derfor arbejder flere 

forskellige virksomheder med at få deres droner på markedet. Dette er blandt andet droner som 

skal bruges til levering af varer. I dette afsnit vil vi gennemgå forskellige virksomheders bud 

på brug af drone levering. 

Det første eksempel er et firma ved navn Zipline (Zipline, leveringsdroneproducent, 

https://flyzipline.com/, besøgt 17-05-2020.). Zipline producerer leveringsdroner som har til 

formål at levere blod og medicin, on-demand. Dette gør de ud fra distributionscentre, som er 

placeret centralt i et givent område. Et af Ziplines distributionscentre kan levere pakker til et 

hvilket som helst sted, inden for 22.500 kvadratkilometer af et distributionscenter 

(https://flyzipline.com/how-it-works/, besøgt 17-05-2020). Ziplines leveringsproces virker på 

følgende måde: 

1. Zipline modtager forskellige varer fra deres kunder. Disse varer kan for eksempel være blod, 

medicin, eller mere almindelige hverdags varer, som bliver opbevaret i et distributionscenter. 

 

2. Zipline modtager en bestilling på et produkt, som så derefter bliver pakket i dronen. 

 

3. Dronen bliver derefter slynget af sted, af en drone katapult. 

 

4. Når dronen nærmer sig det aftalte leveringssted, frigøres pakken som derefter svæver ned 

med en faldskærm. 

 

https://flyzipline.com/
https://flyzipline.com/
https://flyzipline.com/
https://flyzipline.com/how-it-works/
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5. Derefter vender dronen om, og flyver tilbage til distributionscenteret, og gøres dermed klar 

til en ny flyvning (https://flyzipline.com/how-it-works/, besøgt 17-05-2020). 

 

Zipline har allerede etableret flere distributionscentre i Rwanda, hvor Zipline bruges til at 

levere blod og medicin over lange afstande på kort tid. Ziplines droner fungerer i svingende 

vejr, både dag og nat. Derudover kan Ziplines droner flyve omkring 100 km/t, med en bæreevne 

på 1,75 kg og en service radius på 85 km. 

  

Det andet eksempel på en drone leveringsservice er Prime Air af Amazon. Prime Air er et drone 

leveringskoncept af Amazon. Prime Air skal ifølge Amazon kunne levere pakker, på omkring 

2 kg indenfor 30 minutter, med leveringsdroner (https://www.amazon.com/Amazon-Prime-

Air/b?ie=UTF8&node=8037720011, besøgt 17-05-2020). Amazons Prime Air droner skal 

ifølge Amazon kunne flyve op til cirka 24 kilometer med en 2 kg tung pakke 

(https://blog.aboutamazon.com/transportation/a-drone-program-taking-flight, besøgt 17-05-

2020). Ifølge Amazons koncept videoer, skal Amazons droner lande for at levere en pakke, på 

et designeret landingsområde, frit for forhindringer. Dog er det værd at notere, grundet 

Amazons Prime Air droner stadig er i udviklingsfasen, er der ikke udgivet nogle endelige, eller 

specifikke specifikationer på deres droner. 

  

Det tredje eksempel er drone producenten Flytrex. Flytrex har blandt andet udviklet og lanceret 

deres drone leveringsservice i Reykjavik, hvor forskellige former for varer bliver leveret af 

Flytrex droner. Ifølge Flytrex kan deres droner bære op til 3 kg, og kan flyve ud i en radius op 

til 10 km, med returflyvning inkluderet (https://flytrex.com/support/faq/, besøgt 17-05-2020). 

Flytrexs droner leverer deres pakker ved at sænke pakken ned ved hjælp af et langt kabel, til 

jorden, hvorefter modtageren tager imod pakken, som det kan ses i denne video af Flytrex 

https://youtu.be/lWyLZjWFUaY (besøgt 17-05-2020). Flytrex har som tidligere nævnt allerede 

lanceret brugen af deres droner i Reykjavik, hvor de blandt andet bliver benyttet til at levere 

mad og drikkevare. Flytrexs droner har ikke nogen kameraer, og bruger udelukkende GPS og 

forskellige sensorer til at navigere. 

  

https://flyzipline.com/how-it-works/
https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?ie=UTF8&node=8037720011
https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?ie=UTF8&node=8037720011
https://blog.aboutamazon.com/transportation/a-drone-program-taking-flight
https://flytrex.com/support/faq/
https://youtu.be/lWyLZjWFUaY
https://youtu.be/lWyLZjWFUaY
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Det fjerde eksempel er en drone leveringsservice ved navn Wing, skabt af firmaet X. X har 

produceret dronen Wing udelukkende til leverings formål. Wing er en fuldt automatiseret 

leveringsdrone, som benytter sig af samme koncept som Flytrex’ droner, da den bruger et kabel 

til at sænke dens pakke til jorden. Ifølge X kan en Wing drone levere en pakke med stor 

præcision, og skulle ifølge X kunne præcist levere en pakke til et område på størrelse med et 

dørmåtte (https://x.company/projects/wing/, besøgt 18-05-2020). Wing kan ifølge X flyve op 

til 113 km/t, med en bæreevne på 1,5 kg og en leverings radius op til 10 km 

(https://wing.com/how-it-works/, besøgt 18-05-2020). 

  

Dette er blot fire eksempler på drone leverings virksomheder, i og med at drone levering er et 

relativt urørt marked, er mange forskellige virksomheder i gang med at udvikle droner til netop 

dette. 

Der er dog nogle fællestræk og uligheder ved disse fire nævnte eksempler. For eksempel bruger 

dronerne fra både Flytrex og X brug af et langt kabel, som sænker deres pakke ned til jorden, 

mens Ziplines droner leverer deres varer ved brug af faldskærm og Amazon Prime Air dronerne 

lander og levere pakken til jorden. Derudover er der også forskel på hvilke typer varer de 

forskellige droner har til formål at levere. Ziplines primære leveringer er forskellige typer 

medicinske vare, som blod, medicin osv. mens Amazons droner primært levere pakker bestilt 

hos Amazon. Og så er der Flytrex og X, som skal fungere som en tredjeparts leveringsservice 

af alt fra mad og drikke, til andre varer fra internethandel. 

 

Hvorfor er der brug for et drone leveringssystem? 

I det moderne samfund er der et stigende behov for effektivitet og fart. Dette gælder også, når 

det kommer til levering og derfor er kravet til diverse leveringsservicer sat højt. I dag, hvis du 

har brug for at få leveret en pakke hurtigt, kan du betale dig fra at få det leveret inden for 24 

timer. Dette er imponerende hurtigt og vil sandsynligvis kunne dække de fleste kunders behov. 

Dog vil der være situationer, hvor det vil være praktisk at kunne få leveret din pakke inden for 

30 minutter. Ifølge Amazon, vil deres ”Amazon Prime Air” service kunne levere en vare på 

under 2.25kg på under 30 min (Amazon, 2020). Denne leveringstid vil gøre det langt nemmere 

https://x.company/projects/wing/
https://wing.com/how-it-works/
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at skaffe diverse varer for kunder, der benytter sig af drone levering. Dette vil sige at et firma, 

som benytter sig af drone levering, generelt vil have en fordel mod deres konkurrenter. Det kan 

ses som en form for naturlig evolution af kortdistance levering, og at dronerne vil overtage for 

den traditionelle pakke vognskørsel.   

 

Droners historie 

I dette afsnit vil vi ved brug af 2 forskellige kilder beskrive, hvordan luftfartsteknologi har 

udviklet sig gennem tiden og helt frem til i dag, hvor vi har mulighed for at bruge droner til 

ubemandet og automatiseret flyvninger. I dette afsnit vil vi gennemgå det første brug af et 

ubemandet luftfartøj i 1900-tallet, hvorefter vi vil gennemgå hvornår og hvordan teknologien 

udviklede sig. Den første kilde er en bog skrevet af Brent Terwilliger, David C. Ison, John 

Robbins og Dennis Vincenzi, bogen hedder ”Small Unmanned Aircraft Systems Guide : 

Exploring Designs, Operations, Regulations, and Economics” fra 2017. Vi vil gøre brug af 

kapitel 1 fra denne bog. Den anden kilde vi vil gøre brug af er en artikel fra Consortiq’s 

hjemmeside, som er et konsulentfirma som specialiserer sig i droner. Consortiq tilbyder blandt 

andet oplæring i droneflyvning, til kommercielt brug (https://consortiq.com/, besøgt 26-05-

2020). 

I dette afsnit vil vi bruge betegnelsen “Ubemandet luftfartøj” der bedre kendes som “UAV” 

altså Unmanned Aerial Vehicle. Dog vil vi også redegøre for hvordan denne betegnelse, ifølge 

Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi, er forældet, og den nuværende teknologi i stedet burde 

betegnes som et Unmanned Aerial System altså “UAS”. 

I bogen ” Small Unmanned Aircraft Systems Guide : Exploring Designs, Operations, 

Regulations, and Economics” nævner de at brugen af ubemandede luftfartøjer ikke er en ny 

opfindelse, men det derimod er en teknologi som er blevet udtænkt og videreudviklet på, siden 

1900-tallet. Begge tekster nævner hvordan Østrig i 1849 brugte ubemandede luftballoner til at 

bære bomber ind over Venedig. Men som der nævnes i ” Small Unmanned Aircraft Systems 

Guide : Exploring Designs, Operations, Regulations, and Economics” havde det ikke 

nødvendigvis den optimale strategiske effekt, ”Although these efforts most likely caused more 

psychological harm than any sort of strategic value, it presented the potential value of 

employing such mechanisms.” (Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi, 2017). Som der bliver 

https://consortiq.com/
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sagt i citatet, selvom det ikke nødvendigvis havde den optimale effekt, inspirerede østrigernes 

brug af et ubemandet luftfartøj forskellige fremtidige udnyttelser af denne teknologi. 

Det næste større fremskridt i denne teknologi skete i løbet af Første Verdenskrig. For eksempel 

nævnes det i ”Small Unmanned Aircraft Systems Guide : Exploring Designs, Operations, 

Regulations, and Economics” at der blev udviklet et ubemandet luftfartøj, som kunne 

fjernstyres. Efter dette begyndte det amerikanske militær at udvikle ubemandede luftfartøjer, 

som for eksempel en ”kettering bug”, som både nævnes af Consortiq og i “Small Unmanned 

Aircraft Systems Guide : Exploring Designs, Operations, Regulations, and Economics”. Det 

nævnes dog at luftfartøjer som for eksempel en kettering bug, og lignende, aldrig nåede at blive 

brugt i kamp. Det var nemlig først efter Første Verdenskrig udviklingen af ubemandet 

luftfartøjer virkelig tog fart. I Mellemkrigstiden begyndte den amerikanske flåde at 

eksperimentere med forskellige typer af ubemandede luftfartøjer, for eksempel blev ”Queen 

Bee” udviklet, som blev brugt til skydetræning. I bogen “Small Unmanned Aircraft Systems 

Guide : Exploring Designs, Operations, Regulations, and Economics”, nævner de at Queen Bee 

er krediteret med at introducere begrebet ”drone” som sidenhen, er blevet brugt til at 

kategorisere ubemandede luftfartøjer (Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi, 2017). 

I løbet af Anden Verdenskrig blev yderligere udvikling af ubemandede luftfartøjer eskaleret. 

Amerikanerne udviklede nemlig det såkaldte ”Radioplane OQ2” som både nævnes af 

Consortiq, og Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi, det var det første ubemandede luftfartøj 

som blev masseproduceret. Ifølge Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi blev cirka 15.000 

Radioplane OQ2 produceret. Efterfølgende blev forskellige andre typer ubemandede 

luftfartøjer udviklet af både de allierede og aksemagterne. Blandt andet blev ”Project Fox” 

udviklet, som var det første ubemandede luftfartøj som havde et fjernsynskamera installeret, 

som kunne kontrolleres fra et andet luftfartøj (Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi, 2017).  

I kølvandet af Anden Verdenskrig, samt eskaleringen af den kolde krig, mellem USA og 

Sovjetunionen, eskalerede udviklingen af ubemandede luftfartøjer yderligere. For eksempel 

gjorde det amerikanske militær brug af ubemandede luftfartøjer som en skydeskive og som en 

type lokkedue, mens nogle typer også blev brugt som bombefly i Korea Krigen. De nævnte 

ubemandede bombefly var dog kun succesfulde i omkring 50% af missionerne (Terwilliger, 

Ison, Robbins & Vincenzi, 2017). Efter endnu flere succesfulde flyvninger af ubemandede 

luftfartøjer, samt at U-2 spionflyet blev udviklet i 1960, fik ubemandede luftfartøjs teknologien 

endnu et skub. For eksempel blev flere forskellige nye modeller udviklet, blandt andet en 
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ubemandet helikopter, ved navn QH-50, som havde til formål at være en anti-ubåds helikopter. 

Derudover blev der også udviklet ubemandede rekognosceringsfly, som for eksempel 

Lockheed Martins D-21 (Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi, 2017). Ifølge Terwilliger, 

Ison, Robbins & Vincenzi blev der fløjet omkring 3.500 ubemandede flyvninger i løbet af 

Vietnam krigen.  

Efterfølgende i 1970’erne var der endnu et skub i udviklingen af ubemandet luftfartøjs 

teknologi, da ubemandede luftfartøjer begyndte i stigende grad at bruges til 

efterretningsarbejde og rekognoscerings opgaver, men blev stadig også brugt som et våben 

(Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi, 2017). Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi nævner 

at ubemandet luftfartøjer blev brugt af det israelske militær i Yom Kippur Krigen. Det israelske 

militær brugte både ubemandede luftfartøjer som et rekognosceringsfartøj, men også som 

jagerfly. Consortiq nævner også på deres nedenstående billede (Side 15), at i 1973 udviklede 

det israelske militær to forskellige ubemandede rekognosceringsfartøjer, nemlig Mastiff UAV 

og IAA Scout. Ydermere nævner Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi at i løbet af 1970’erne 

og 1980’erne begyndte man at udvikle ubemandede luftfartøjer, som havde mulighed for at 

blive genanvendt, i stedet for at være et engangs fartøj. Dermed blev mere pålidelige 

ubemandede luftfartøjer udviklet, som havde en større brugbarhed. I løbet af 80’erne begyndte 

det amerikanske militær at investere mere i ubemandede luftfartøjer som mindede om den 

israelske RQ-2 ”Pioneer”, som var et genanvendeligt ubemandet luftfartøj, som kunne fanges 

i et stort sikkerhedsnet, og dermed bruges igen. RQ-2’eren kunne lette og lande igen, fra både 

land og fra vand. Den kunne flyve både dag og nat, og var udstyret med optiske og infrarøde 

kameraer, men med denne mængde udstyr krævede det at udvikle en større platform af 

ubemandede luftfartøjer. (Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi, 2017)  GNAT 750’eren var 

i drift fra 1989, og blev først erstattet af RQ-1 Predator dronen i 1995. Predatoren fik hurtigt 

succes i både Balkan konflikten, og i Irak. Predatoren var nemlig utrolig alsidig, og blev 

klassificeret som en ”Medium-Altitude, Long-Endurance” eller ”MALE” platform, en 

MALEUAV, altså et ubemandet luftfartøj som kan flyve i medium højde (mellem 3.000 – 

9.000 meters højde) i mange timers varighed. Predatoren blev udviklet til at kunne udføre 

efterretningsopgaver og rekognosceringsopgaver, og senere hen blev den også anvendt som et 

ubemandet jagerfly. Den kunne bære cirka 1.000 kg og kunne dække en radius på cirka 1.000 

km, den armerede udgave af predatoren kunne bære to Hellfire missiler (Terwilliger, Ison, 

Robbins & Vincenzi, 2017). Efter predatorens succes blev en videreudviklet udgave produceret 

ved navn RQ-9 Reaper, også kaldt Predator B. Dens formål er det samme som Predatoren, men 
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Reaperen er principielt en første generations Predator, som kan flyve længere, i længere tid, 

kan bære flere våben og har et opgraderet rekognosceringssystem. Udover Reaper dronen, blev 

et andet ubemandet luftfartøj også udviklet, det er nemlig RQ-4 Global Hawk, som er High-

Altitude, Long-Endurance, eller HALE drone. Som modsat Reaperen, er udelukkende til 

rekognosceringsopgaver. Det kan dog udføres ved store højder, i lange tidsperioder. Global 

Hawken kan nemlig dække et område på næsten 20.000 km i over 34 timer ad gangen. Global 

Hawken, eller lignede HALE ubemandede luftfartøjer skulle ifølge Terwilliger, Ison, Robbins 

& Vincenzi i fremtiden erstatte de nuværende U-2 spionfly i det amerikanske militær 

(Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi, 2017). I takt med udviklingen af et utal af forskellige 

militære ubemandede luftfartøjer, som de tidligere nævnte, eller for eksempel MQ-2 Fire Scout, 

en ubemandet militærhelikopter, er flere og flere droner blev udviklet til civilt brug. Brugen af 

civile ubemandede luftfartøjer, som oftest bliver kaldt droner er blevet til allemandseje. Droner 

er nu ikke udelukkende til militært brug, men er nu tilgængelige for alle til en overkommelig 

pris (Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi, 2017). Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi 

nævner blandt andet, hvordan droner i alverdens afskygninger er blevet udviklet til hobby brug 

og til kommercielt brug. De nævner blandt andet at nogle droner kan købes til så lidt som $20. 

Samtidigt nævner Consortiq, på deres billede, hvordan droner nu kan bruges til at levere 

pakker, som Amazon har foreslået, men også at droner nu kan bruges til at filme 

reklamevideoer osv. Alt i alt har droneteknologien udviklet sig fra at være udelukkende en 

teknologi, som har været i militært brug til at være en teknologi, som kan benyttes af alle, fra 

kommerciel brug, som film, reklame videoer, osv. til mindre og mellemstore droner som kan 

bruges til hobbybrug.  

Derudover nævner Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi, at nyere tids ubemandet 

luftfartøjsteknologi, bør defineres anderledes end det har gjort førhen. De mener nemlig at 

definitionen UAV, altså Unmanned Aerial Vehicle, bør ændres til UAS, altså Unmanned Aerial 

System, da ubemandede luftfartøjer er blevet utroligt komplekse i nyere tid, og i dag er en 

drone ikke bare en drone, det er nemlig et system af forskellige mekanismer, artefakter og 

mennesker som definerer et ubemandet luftfartøj i dag. Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi 

nævner for eksempel hvordan en RQ-4 Global Hawk bliver kontrolleret af tre forskellige 

mennesker (Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzi, 2017).                

Det er klart ud fra både Consortiq’s billede og Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzis bog, at 

ubemandet luftfartøjsteknologi ikke er en ny banebrydende idé, men det er en teknologi som 
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er blevet udviklet siden 1900-tallet, som dog først er blevet en kendt teknologi i nyere tid, især 

ved Predator dronen. Terwilliger, Ison, Robbins & Vincenzis bog giver dog et klart overblik 

over, at ubemandet luftfartøjs teknologien har fået sine største teknologiske fremskridt i 

krigstid, og især er blevet udviklet med krigs- og rekognoscerings formål, men i nyere tid også 

bliver udviklet til civile formål. 
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(https://consortiq.com/en-gb/media-

centre/blog/short-history-unmanned-aerial-vehicles-uavssimplificeret model af ubemandet 

luftfartøjer, besøgt 26-05-2020)  

https://consortiq.com/en-gb/media-centre/blog/short-history-unmanned-aerial-vehicles-uavs
https://consortiq.com/en-gb/media-centre/blog/short-history-unmanned-aerial-vehicles-uavs
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Droneregler 

I dette afsnit har vi valgt at indsætte de love og restriktioner der er på droneflyvning i Danmark. 

I bunden af afsnittet beskriver vi, hvorfor disse love eller restriktioner eventuelt kunne 

skabe/være problemer for drone levering. 

 

Kort over områder du må flyve og ikke må flyve (https://www.droneluftrum.dk/) 

 

 

Hvor må droner være nu? 

https://droneregler.dk/(besøgt den 02/06/2020) Denne hjemmeside har de nuværende, 

gældende droneregler. Vi har valgt at indsætte de vigtigste regler og love, for et drone 

leveringssystem og derefter skrive lidt om hvilke udfordringer disse kan have for systemet. Vi 

har valgt at indsætte de relevante love, derfor kan der forekomme usædvanlige citeringer. Dette 

er gjort for at undgå plagiat. “Private droneførerer må kun flyve med droner uden for 

byområder, og flyver de med droner over 250 gram kræver det et dronetegn.” 

https://www.droneluftrum.dk/
https://droneregler.dk/
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“Dronetegnet giver førerne ret til at flyve med drone uden for bymæssigt område. Det er gratis 

at få et dronetegn, men for at få det, skal føreren gennemføre og bestå en teoriprøve med 12 

spørgsmål.” https://droneregler.dk/(besøgt den 02/06/2020). 

Det vil sige, at et individ som privat dronefører ikke må flyve i områder, der bruges til beboelse, 

erhverv eller rekreative formål, eksempelvis sportspladser, sommerhusområder, beboede 

campingpladser og bebyggede industri- og havneområder. Parker, strande eller andre 

rekreative områder, der ligger nær bymæssigt område, betragtes også som et bymæssigt 

område. 

Når du flyver med din drone, må du ikke udsætte andres liv og ejendom for fare eller anden 

unødig ulempe. Flyvehøjden må være op til 100 meter, og du skal hele tiden kunne se din drone 

under flyvningen. 

 

“Du skal som dronefører konstant overvåge luftrummet og afbryde flyvningen, hvis et 

bemandet luftfartøj nærmer sig.” “Du skal holde dig på 5 kilometers vandret afstand fra 

offentlige flyvepladser og 8 kilometers afstand fra militære flyvestationer.” 

“Det er kun tilladt at flyve med droner over beboelsesejendomme og dertilhørende arealer, som 

er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, hvis du har fået ejerens tilladelse. Når du flyver 

med din drone, må den ikke komme nærmere end 100 meter vandret afstand fra bygninger, 

som anvendes til beboelse, erhverv, rekreative formål eller dyrehold, uden ejerens tilladelse. 

Din drone skal altid være mere end 150 meter fra: 

● jernbaner og offentlige veje med trafik. 

● kongehusets ejendomme, ambassader, politiets ejendomme, kriminalforsorgens 

institutioner, fx fængsler, militære 

● områder og kolonne 3-virksomheder, som er risikovirksomheder, der fx opbevarer 

brændstoffer. 

● uheldssteder, hvor politi og øvrige beredskabsmyndigheder arbejder. 

En drone må i øvrigt ikke flyve så tæt på andre droner, at der kan opstå fare for sammenstød. 

Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 50 meter vandret afstand fra andre 

mennesker, medmindre disse er deltagere i eller tilskuere til flyvningen” 

(https://droneregler.dk/ besøgt den 02/06/2020). 

 

 

https://droneregler.dk/
https://droneregler.dk/
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Forhindringer i forhold til nuværende drone regler 

Da droner endnu ikke er en del af leveringsindustrien i Danmark, er der ikke et reglement for 

brugen af droner i leveringssammenhænge. Af denne grund vil vi tage udgangspunkt i de 

nuværende gældende regler for droneflyvning. Vi vil i dette afsnit se nærmere på, hvilke regler 

der skaber problematikker og hvordan disse regler eventuelt kan ændres i sammenhæng med 

dronelevering. 

 

Reglen om at droner kun må flyves uden for byområder er på ingen måde kompatibel, med 

idéen om omfattende dronelevering. Dette ville betyde at dronerne kun har mulighed for at 

levere til mennesker, som bor udenfor bygrænser, hvilket i høj grad vil reducere antallet af 

mulige leveringspunkter. Denne regel kan derfor ikke indgå i en eventuel 

droneleveringslovgivning. 

Reglen om at man ikke må udsætte andres liv eller ejendom for fare er ikke et problem i sig 

selv, da reglen selvfølgelig giver god mening og skal overholdes. Dog må der være en form for 

undtagelse, sådan at det ikke er et brud på loven, hvis dronen på nogen måde skulle skade den 

transporterede vare. Dog må der være et krav om erstatning, hvis varen skulle blive beskadiget 

under droneflyvningen.  

Reglen om at droner ikke må flyve højere end 100 meter kan være et problem, da dette f.eks. 

kan skabe støjforurening i et beboet område. Reglen skal muligvis ændres, dog med forbehold 

for sikkerhed for andre luftbårne fartøjer, som fly og helikoptere.  

Det at dronen hele tiden skal kunne ses under flyvning er ikke kompatibelt med vores 

forestillede system, da dronerne her er førerløse. Denne regel skal ændres, eller måske 

specificeres i forhold til selvstyrende droner.  

En selvstyrende drone vil ikke konstant kunne være under overvågning af et menneske og skal 

derfor selv være udstyret med sensorer, som kan opfange andre flyvende objekter og reagere i 

tide til at dronen ikke har nogen chance for at kollidere med objekterne.  

Reglen om at dronerne skal holde en bestemt afstand til lufthavne, offentlige flyvepladser og 

militære flyvepladser, er i vores øjne indiskutabel, da det er et spørgsmål om sikkerhed. Disse 

restriktioner skal vedblive i en eventuel lov om dronelevering.  

På nuværende tidspunkt skal ejere af beboelsesejendomme give tilladelse til droneflyvning 

over ejendommen. Dette kan måske gøres via en skriftlig kontrakt, når der bliver bestilt en vare 

med dronelevering. Dette bliver besværliggjort af f.eks. lejligheder, hvor det ikke nødvendigvis 
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er beboeren, der ejer ejendommen. Dette problem kunne eventuelt løses i de individuelle 

ejendomme mellem beboerne og ejeren. 

“Din drone skal altid være mere end 150 meter fra: 

● jernbaner og offentlige veje med trafik. 

● kongehusets ejendomme, ambassader, politiets ejendomme, kriminalforsorgens 

institutioner, fx fængsler, militære 

● områder og kolonne 3-virksomheder, som er risikovirksomheder, der fx opbevarer 

brændstoffer. 

● uheldssteder, hvor politi og øvrige beredskabsmyndigheder arbejder.” 

(droneregler.dk, besøgt 02/06-2020). 

Disse regler mener vi ikke skal ændres, da det igen er et spørgsmål om sikkerhed, hvilket er en 

højere prioritet end droneleveringen i sig selv. Dog er det et problem at droner ikke må være 

mindre end 50 meters vandret afstand fra andre mennesker, da dette kan gøre det umuligt i 

nogle byområder at flyve med dronerne. Af den årsag må en eventuel droneleveringslov ændre 

denne regel, da det ellers vil være noget nær umuligt at levere til mange ejendomme. 

 

 

Forsikring 

Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, hvis du flyver med drone. 

Forsikringen skal leve op til en række betingelser - blandt andet at dække skader på op til 7 

millioner kroner, hvis der skulle ske et uheld. 

Ansvarsforsikringen dækker, hvis du med din drone gør skade på andre mennesker eller deres 

ejendom. Du kan også tegne en dronekaskoforsikring, som dækker din drone, hvis den bliver 

ødelagt på grund af nedstyrtning eller sammenstød. En dronekaskoforsikring er ikke lovpligtig. 

 

Sensor regler 

Hvis du bruger din drone til at filme eller fotografere, skal du følge reglerne for fotografering 

på offentlige og private steder. 

Reglerne for fotografering fremgår af 'Tv-overvågningsloven', 'Persondataforordningen' og 

'Straffeloven'. 

Tv-overvågningsloven 
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“Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som 

benyttes til almindelig færdsel.” (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/1190 - Besøgt 

02/06/2020). 

“Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved 

hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende 

apparat. Lovens regler om tv-overvågning finder tilsvarende anvendelse på opsætning af sådant 

apparat med henblik på overvågning.” (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/1190 - 

Besøgt 02/06/2020). 

Dette betyder at vi ikke kan anvende et kamera som sensor på vores droner, da den derfor vil 

bryde tv-overvågningsloven. 

 

 

Natflyvning 

“Der gælder særlige krav, hvis du flyver med drone i tidsrummet mellem solnedgang og 

solopgang. 

Ved natflyvning skal dronen skal være udstyret med lys, som gør det muligt for dig at se dronen 

under flyvningen, herunder hvordan dronen er orienteret i luften start- og landingsområde skal 

være belyst, så du kan se mennesker i området.” https://droneregler.dk/(besøgt den 02/06/2020) 

 

Konklusion på drone regler 

I dette afsnit har vi valgt at starte med et kort over hvor droner ikke må være samt hvilken lov 

tekst der beskriver hvor droner må være. Det vigtige her er at hvis man ikke har drone tegn, så 

må du kun flyve droner uden for beboede områder, hvilket ville være en stor udfordring for et 

drone leveringssystem, hvis dronerne skal levere til huse samt at man ikke må anvende et 

kamera som sensor på dronen. Man kan derudover også forestille sig at der skal være en 

forsikring for firmaet, der ejer dronerne, som bliver brugt til levering, hvis deres droner er 

involveret i en ulykke. Ud fra dette er vi kommet frem til at det ville kræve en ændring i 

lovgivningen for at et drone leveringssystem ville være muligt. Derudover ville det også give 

mening at disse firmaer, der ville lave et leveringssystem med droner skal have forsikringer på 

deres drone system. Hvis firmaets droner gør skade på andre genstande, kan det betales gennem 

forsikringen. Det ville også give mening at firmaet, der ejer levering systemet, ville få godkendt 

deres system af staten på samme måde som du skal godkendes for at flyve med store droner. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/1190
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/1190
https://droneregler.dk/
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Her kunne de undtagelser der ville være behov for i lovgivningen, i forhold til drone 

leveringssystemer, være begrundet for at siden systemet i form af hardware og software er 

godkendt. Derfor ville der være en nødvendighed for at der skete forskellige lovændringer for 

at et drone leveringssystem kunne implementeres i Danmark. Disse inkluderer love om zoner, 

hvor droner må flyve, love om natflyvning samt skal der laves love specifikt for selvstyrende 

drone systemer. 

 

Drone Systemet 

Et drone system kræver først og fremmest droner, der kan bære pakkerne, der skal sendes med 

systemet. Hvilke droner der kan bruges, vil vi komme ind på senere i opgaven når, vi analysere 

drone teknologi. Droner skal sendes fra et varehus, hvor man skal anvende normale pakke 

metoder til leveringen, men dette vil vi dog ikke komme ind på i denne opgave. Derefter skal 

pakken pakkes i dronen. Dronen vil derefter flyve til kunden og aflevere pakken med samme 

system som med Flytrex metoden, som vi har beskrevet tidligere i opgaven. Vi har dog også 

en idé om hvordan et system kunne fungere med et lejlighedskompleks og et system der kan 

sende en pakke fra toppen af bygningen og ledes ned til individuelle lejligheder, som vist i 

kortfilmen SKYWATCH. 

Lejlighederne skal have en indbygget skakt som leder ned i folks lejligheder, og derved kan 

dronen aflevere pakken oppe i toppen. 
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Pakken vil have en form for identifikation som f.eks. radiofrekvens-ID (RFID), som bliver 

scannet i toppen over lejlighedskomplekset. Ved hjælp af dette system, vil pakken lande hos 

den korrekte modtager. Så behøver man ikke at være hjemme for at modtage sin pakke. I 

villakvarterer kan dronen levere pakken i haven med noget beskyttende plastik omkring, for at 

holde vejret ude. Leveringen af mad vil fungere på en lignende måde, udover at dronen bliver 

bestilt til opgaven fra varehuset og dermed flyver ud til restauranten, derfra sendes maden 

direkte til modtageren. Alt levering vil blive mere optimeret. Det vil være muligt at få pakken 

samme dag som den er blevet bestilt og muligvis allerede efter et par timer. Madlevering 

kommer til at gå hurtigt, nemt og sikkert. Idéen til drone leverings systemet kommer, som 

tidligere nævnt, fra en sci-fi kortfilm, som vi så før vi havde gruppe og emnevalg. Mange 

teknologier bliver udviklet ud fra sci-fi film, derfor har vi valgt at analysere denne teknologi 

og undersøge hvilket system der skal udvikles for at det rent faktisk kan lade sig gøre at få 

leveret pakker på denne måde. 

 

Der er flere forskellige måder man kan udvikle drone systemet på. Når dronen er tæt på 

leveringsadressen kunne dronen anmode om at blive fjernstyret fra base of operations, derfra 

vil den kunne få tildelt en dronepilot. Dette sørger for at dronen kan aflevere pakken på en 

forsvarlig måde, dog er dette kun relevant hvis man ikke har fået dronerne til at ramme præcist 

på deres mål endnu, uden hjælp. Eller hvis de ryger ud af kurs og skal tilbage til 

leveringskursen. Hvis man kigger på det med en TSA synsvinkel, ville man bruge radiosignaler 

til at fjernstyre dronerne da de kan have en lang rækkevidde. For at dette kan lade sig gøre skal 
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drone systemet kunne blive fjernstyret. Derfor skal man have en transmitter fra der hvor man 

er, til dronen som har en receiver der kan tage imod ordrerne. Dette har vi dog ikke gået i 

dybden med, da vi har fokuseret på et automatiseret system.  

 

 

Vi har valgt at bruge dette drone leveringssystem, som vi er blevet inspireret af fra filmen 

SKYWATCH, fordi vi føler at det er den bedste måde at levere pakker til lejligheder på og til 

andre typer husstande. Men det primære fokus er på lejlighederne og hvordan vi kan servicere 

dem og revolutionere vores leveringssystem i Danmark. Vi vil med dette system sørge for at 

nedsætte tiden det tager for folk at få deres varer. 

 

I dette afsnit vil vi lave en præcist gennemgang af hvordan leveringsprocessen vil foregå. Man 

skal bruge et varehus, en drone flåde med et teknologisk system der gør brug af en line med en 

spole der kan aflevere pakken uden at dronen skal flyve for tæt på bygningerne, en skakt, et 

intake med sikring sådan at uønskede objekter, ikke kan komme ned i skakten, QR kode 

scanner, en raspberry pi (Mikrocomputer) til koden og udregningerne samt database, en boks i 

lejligheden som holder pakken, en låge i skakten der er sikret, robot eller mennesker der sætter 

pakker fast til dronen? 

Med vores leveringssystem skal der stadig bruges nogen til at fragte pakkerne til varehuset, da 

drone leveringssystemet er det sidste trin af leveringssystemet.  

 

Vi skal bruge et varehus hvor pakkerne kan sendes fra og ud til kunderne, for at centralisere 

vores leveringssystem. Vi skal bruge en droneflåde for at kunne levere mange pakker, hurtigt 

til folk, uden nogen form for downtime. Dronen har en boks som pakken kan være i. Dronen 

bruger en line med en spole til at sende pakken ned uden selv at skulle lande, dette gør at den 

har mindre chance for at ramme ind i huse og så videre. Den har døre i bunden som åbner når 

den når destinationen. Den bruger GPS signaler for at kunne udregne ruten til destinationen. 

Vi skal bruge en skakt til fragten af pakker, ned igennem lejlighedskomplekset, så vi kan få 

vores varer inde i lejligheden. Der skal bruges et intake tårn oppe i toppen af 

lejlighedskomplekset, dette teknologiske system skal bruge en masse artefakter og 

undersystemer som arbejder sammen i et system. Herunder skal tårnet bruge en QR kode 

scanner, med denne teknologi vil koden på pakken blive scannet og sendt ned af skakten til den 

rette modtager. Tårnet skal have en automatisk lås med en låge der glider fra når dronen er 

ankommet til tårnet. I skakten skal der være et sorteringssystem der inddeler hvilken pakke der 
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skal ind til hvilken lejlighed. Samtidig skal skakten have døre ind til lejlighedernes boks, sådan 

at hvis du åbner lugen så kan du ikke stikke armen ind i skakten. Da det ellers kan være et 

kæmpe sikkerhedsproblem. Der skal bruges en raspberry pi til at have koden på, udregningerne 

og databasen. Raspberry pi giver mange muligheder for hvordan lejligheds-skakt systemet skal 

kunne fungere. den kan bruges til alt det som vores system skal kunne. I varehuset skal der 

være personer eller en robot som fæstner pakken på dronen. Det smarte ved at bruge personer 

er at det bliver nemmere at håndtere dronen, sætte dem på og sende den afsted igen. Hvis 

robotten bliver brugt er det automatiseret, ejeren har ikke brug for at betale robotter. Ejeren 

sparer penge men der er mulighed for at det er mere besværligt at bruge robotter end hvad det 

er værd.  

 

Forklaring på modellen 

 

Modellen ovenover er en repræsentation af vores nuværende drone leveringssystem idé. 

Intakesystemet kaldes også tårnet i vores beskrivelse af dette undersystem. Dens farvekode er 

blå. Den bliver brugt til at modtage pakken, scanne den og sende den videre ned i systemet. 

Den røde streg der går ned gennem bygningen kalder vi for skakten, men på tegning bliver den 

kaldt “pipe”, den kunne også have heddet “shaft”. Det er skakten som sørger for at pakken kan 

komme sikkert ned gennem lejlighedskomplekset. Inde i skakten er der en elevator som kan få 

pakken op og ned. Den gule streg der går igennem den røde streg, er vores output, der hvor 

pakken kommer ind i lejlighederne. Denne kalder vi også for lejlighedsboksen eller “boksen”. 
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De grønne streger repræsenterer de forskellige lejlighedsplan eller etager, sådan at man får en 

forståelse, af at det er et lejlighedskompleks. Apartments er grå fordi det er lejligheden. Dronen 

er en drone, der flyver med pakkerne. Meningen med illustrationen er at vi kan se hvordan 

systemet skal fungere, på et relativt simpelt plan.  

 

Lukket system 

I dette afsnit beskriver, vi hvorfor et drone levering system skal være et lukket system, for at 

undgå at det kan misbruges. Denne term er inspireret af fysikkens lukkede system. Vi benytter 

dog termen, til at vi kan gøre os forståelige for læseren. Denne term i fysikken handler om at 

der ikke er noget ude fra der kan komme ind og påvirke resultatet af en test. Der er ikke 

information der forlader systemet. Det sørger for at udefrakommende faktorer ikke kan påvirke 

vores system. Vi gør altså brug af et lukket system, så det er udelukkende firmaet og folk der 

er whitelisted som kan interagere med systemet. Dette sørger for at afleveringen af pakker 

bliver ved med at have det samme resultat. Det er en term vi selv har fundet på, med inspiration 

fra fysikkens lukkede system. 

 

(SKYWATCH: A SCI-FI story) 

Vores vision er at dette drone leveringssystem skal være et lukket system, sådan at uønskede 

faktorer ikke kan interagere med og muligvis ødelægge dronerne, eller på anden vis sørge for 

at pakker ikke kommer frem. Derfor er idéen, at der i lejlighedskomplekser vil der være en 

indgang til pakker, som via intaket kan blive leveret til de forskellige lejligheder i 

lejlighedskomplekset. Der skal kun være adgang til taget for arbejdende folk og ikke beboere i 

bygningen. På den måde sikrer vi at det bliver svært for uønskede individer at interagere med 

dronerne. Vi skal også sørge for at dronesystemet ikke kan hackes, ved at have en stærk 



Issa, L; Harder, L.S; Larsen, M.R.B; Meyer, J; Jacobsen, M.A.                Gruppe nr. S2024791764                                

03/06/2020 

28 

firewall. For at undgå den situation, som man kan se i SKYWATCH, hvor visse personers varer 

bliver ombyttet. Der vil altid være en risiko for at de kan blive hacket, men man må garderer 

sig mod det på bedst mulig vis. Dronerne må ikke være udstyret med kameraer,  da det gør at 

man ikke må flyve med dem i arealer, som har mennesker da man ellers vil kunne filme ind i 

folks lejligheder. Disse droner skal flyve i en  vis højde, så de ikke irriterer folks hverdag og er 

ude af rækkevidde. Der er dog nogle regler om hvor højt dronerne højest må flyve. Hvis et 

eventuelt  kamera bliver hacket så kan live feedet fra kameraet bruges, til at overvåge andre 

mennesker. Dette ville dermed være et brud på lovgivningen. Derfor skal man finde et 

alternativ til kameraet, selvom  kameraet er den bedste sensor. Derfor bliver vi nødt til at finde 

et alternativ til denne teknologi. Det kan for eksempel være en infrarød sensor som ville kunne 

virke i mørke. Den skal have GPS signal så den kan beregne ruten. Den kan anvende Artificial 

Intelligence (AI) til at beregne dens rute og sørge for at den ved hvor den er, hvor store 

bygningerne er ved hjælp af information den kan hente direkte fra en central database. 

  

“Et program, som kører på en computer, løser som regel en eller anden opgave, og ofte er det 

programudvikleren, som har udtænkt en løsningsmetode, som vedkommende derefter 

omskriver til en algoritme og pakker det hele ind i en pæn brugergrænseflade. Med 

maskinlæring – eller engelsk »machine learning« – er det anderledes. Her har man en generel 

løsningsmetode (eller klasse af sådanne), og gennem en automatisk undersøgelse af data 

tilpasses – eller »trænes« metoden i forhold til det specifikke problem. Denne tilgang kan være 

relevant i tilfælde hvor:  

● Man ikke kender en god løsningsmetode, som er nem at skrive om til en algoritme.  

● Man har ikke veldefinerede kriterier for, hvornår opgave er løst godt nok, men man har 

en række eksempler på opgaver og kendte løsninger.  

● Man har en velafprøvet, generel løsningsmetode og erfaring med, at en bestemt 

automatisk metode for læring rent faktisk giver gode resultater for den aktuelle type af 

problemer.” 

Alt info i parentesen over er hentet fra: (Christiansen, 2020) 

 

Ved hjælp af maskinlæring kan dette blive en realitet, den kan for eksempel lærer hvordan den 

skal flyve og hvordan den undgår at ramme ting m.m. Dette kan for eksempel foregå på den 

måde at hvis vi måtte have et kamera på så kunne den kende forskel på, græs og bygninger ved 

at den har benyttet sig af unsupervised learning. Det betyder at den har to grupperinger den kan 

inddele billederne i, bygninger og græs. Hvis den identificerer noget som græs så ved den at 
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den kan lande der. Dette skal den trænes til at gøre, og dermed anvende maskinlæring. Men da 

vi ikke må bruge et kamera på dronen, så er den anden metode at bruge GPS. GPS vil gøre at 

den meget præcist kan lande i en baghave, eller at den kan ramme vores tårn relativt nemt.  Den 

skal have indbygget GPS for at dette kan lade sig gøre bedst muligt. Den skal kunne modtage 

information fra andre droner, om hvor de er i luften, så de ikke flyver ind i hinanden. 

 

(SKYWATCH: A SCi-Fi story) 

 

For at terrorister eller andre ikke kan drage fordel af at der er så mange droner i luften. Bliver 

man nødt til at sørge for at de kan identificeres, dette kan gøres med en form for whitelisting 

af droner. Sådan at de er registeret, dem der ikke er registreret kommer til at lyse op. Dette 

kunne fungere som radarsystemet militæret bruger. 

 

Hvis dronen kommer uden for ruten, kommer det til at blive et problem. Hvis den kommer ud 

af kurs får centralen en alarm om det, dronen vil blive tildelt en drone operatør som kan flyve 

den ind på ruten igen. De kan teknisk set flyve hvor end de har lyst, men hvis man gerne vil 

have et design som vil forstyrre folk mindst muligt, kunne det være en idé at de flyver på 

allokerede drone motorveje.  

 

Ulempen ved et lukket system, er at folk ikke har adgang til at vide hvad for en data dronerne 

får og hvad den data bliver brugt til. Dette kan blive et spørgsmål om om det er etisk korrekt at 

gøre det på denne måde. Derved vil dataen kunne blive solgt videre til andre virksomheder der 

gerne vil sælge ting til folk. Hvis en kunde bestiller meget pizza så vil kunden få reklamer så 

de kan blive fristet og dermed vil der være en større chance for at kunden bruger penge hos det 
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lokale pizzeria. Overvågnings kapitalismen kan godt blive en farlig faktor når man bruger det 

her lukkede system.  

 

Overvågningskapitalisme 

Når man tænker på droner der flyver i luften, som skal kunne flyve til diverse huse for at levere 

kundens ordre, vil man automatisk spekulere over flere ting. Om dronen har et kamera er en ud 

af mange ting, som man vil undre sig over. Har den et kamera? Optager den alt den ser? Og 

meget mere. Det kommer an på om selve dronen bruger andre sensorer end et kamera til at 

flyve rundt og levere, eller om det bliver ved hjælp af et kamera, som vil gøre det mere præcist. 

Hvis der er et kamera, vil folk undre sig over om den optager. Pludseligt vil 

overvågningskapitalismen tage over. I princippet kunne drone selskaberne bruge kameraet til 

privat indsamling af data over personer, for eksempel hvad de laver i dagligdagen. Denne 

indsamling vil nogen måske synes ikke er etisk korrekt, da der vil blive indsamlet data af 

menneskers daglige rutiner, som dermed kan sælges videre, og bruges til diverse årsager. Samt 

vil det kunne have slemme konsekvenser, hvis hele drone systemet og deres kamera bliver 

hacket, hvor tredjeparter kunne indsamle den samme slags information på enkelte individer, og 

dermed misbruger det.  

 

Overvågningskapitalismen stammer meget fra dot com-boblen, som var en periode i 1990’erne, 

hvor der kom spekulationer om aktier som var baseret på internetvirksomheder der blev 

efterfulgt af et sammenbrud i de markeder. Google er et godt eksempel i dette sammenhæng. 

Google kan indsamle alt slags data i forhold til hvor mange der ser reklamerne de annoncere, 

hvor mange der klikker på dem osv. Alt den data som der bliver indsamlet, vil derefter blive 

solgt hen af tiden, til forskellige tredjepartsvirksomheder, som bruger reklamer til at sælge 

deres produkter. Alt den data vil kun være gavnligt for virksomhederne der køber data, og for 

Google som sælger. 

”A first challenge to comprehension is the confusion between surveillance capitalism and the 

technologies it employs. Surveillance capitalism is not a technology; it is a logic that imbues 

technology and commands it into action.” (Zuboff, 2019). 
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Dette er hvad Shoshana Zuboff har at sige omkring overvågningskapitalisme. Shoshana Zuboff 

giver altså udtryk for hvordan der bliver skabt forvirring mellem overvågningskapitalisme og 

teknologierne som der bliver anvendt. Shoshana Zuboff mener at overvågningskapitalisme ikke 

er en teknologi, men en logik som sætter teknologien ind og får den til at handle. 

Overvågningskapitalismen er noget som fik sin start ved 1990’erne fra dot com-boblen, men 

på længere sigt er det kun blevet større siden udbredelsen af smartphones osv. Ved hjælp af 

den store udvikling af teknologi, er overvågningskapitalismen også blevet mere udbredt. Siden 

der er kommet mange forskellige sociale medier hvor man kan skrive med hinanden, se eller 

dele billeder, videoer osv. er der også kommet mange forskellige måder for 

overvågningskapitalismen til at tage overhånd. På de sociale platforme, er der reklamer overalt. 

Selv udover de sociale platforme, vil man kunne finde en masse reklamer. Men i det at sociale 

medier blev udbredt, og folk kunne være i aktiv kontakt med hinanden døgnet rundt, begyndte 

den dominerende tid for informationskapitalisterne at opstå ifølge Zuboff, som blandt andet 

mener at det er forkert at de har så meget magt. Man ved ikke hvad de har omkring en selv, ens 

privatliv osv. hvilket skaber en kæmpe usikkerhed om man skal være bange for at 

informationskapitalister har privat information som ikke skulle deles. 

 

Etik Omkring Drone Levering 

Et af de problemer, der kan opstå ved drone levering, er den etiske diskussion. Der er mange 

forskellige perspektiver og interesser og derfor mange spørgsmål, der skal besvares, og 

problemer, som skal løses, inden et drone leveringssystem kan etisk forsvares. For at give nogle 

kvalificerede bud på, hvordan sådan en diskussion ville se ud, er det vigtigt at have en 

grundforståelse for, hvad etik er. Etik er læren om moral. Hvilket vil sige at det beskæftiger sig 

med menneskelig adfærd. Mere præcist hvordan mennesker bør opføre sig og hvad der er rigtigt 

og forkert at gøre i forskellige moralske situationer. Mange forskellige filosoffer har gennem 

historien diskuteret dette emne og er kommet med forskellige etiske teorier, eller regler for 

hvordan mennesker opfører sig. I denne del af projektet vil vi fokusere på to af disse etiske 

grene. Den ene er pligtetik og den anden er nytteetik. Pligtetikken er generelt blevet 

populariseret af den kendte filosof og tænker Immanuel Kant (Thorkild Sørensen, 2012). 

Pligtetik er ideen om at der er faste regler for, hvordan mennesker skal handle, når de står 

overfor et moralsk dilemma. Med andre ord er handlingen i sig selv det der tæller. Der tages 
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ikke hensyn til konsekvenserne af denne handling, men kun om handlingen i sig selv er den 

rigtige. Et eksempel på dette kunne være en regel der sagde “det er forkert at slå ihjel”. Ifølge 

nytteetikken vil det derfor altid være forkert at slå ihjel, ligemeget om det, at slå en person ihjel, 

vil redde 10.000 andre personer. Den anden gren af etikken vi vil beskæftige os med er 

nytteetik, populariseret af Jeremy Bentham. Nytteetikken er pligtetikkens modsætning. 

(Thorkild Sørensen, 2012) Her vil al fokus i et moralsk dilemma ligge i konsekvenserne af de 

forskellige valg. Der er altså ingen fokus på selve handlingen. Konsekvenserne af den 

pågældende handling måles i mest mulig lykke, hos flest mulige mennesker. Lykke er et 

abstrakt begreb, men i denne sammenhæng kan det reduceres til ting som lindring, glæde og 

lignende idéer. Et eksempel på en nytteetisk handling kunne være det samme dilemma som før, 

men denne gang ville det rigtige være at slå den enkelte person ihjel for at redde de 10.000, da 

dette vil bringe lykke til 10.000 mennesker og potentielt alle deres familier, venner og andre 

de omgås. Hvorimod den enes død kun vil bringe ulykke til dennes nærværende. Her kan 

eventuelt medregnes den potentielle tabte lykke som dette individ ville have kunnet opleve 

gennem dennes hypotetiske fortsatte liv. Dette er dog svært at medregne, da det ikke kan siges 

hvor længe livet ville vare eller hvor meget lykke dette ville indeholde. 

 

For eksempel kunne modstandere mod drone levering stille spørgsmål som ”hvorfor skal jeg 

forstyrres af lyden og synet af en drone midt i min eftermiddagskaffe, bare fordi naboen er for 

doven til selv at hente sin mad?” Der kan være mange af den slags problemer, hvor der kan 

argumenteres for, at dronerne er mere til besvær end til gavn. Ligesom mange danskere blandt 

andet har brokket sig over støjen fra vindmøller, selvom vindmøllerne i sidste ende er til stede 

for netop at hjælpe de selvsamme danskere (og resten af verden). Så spørgsmålet er om en 

eventuel drone industri, skal tage hensyn til den enkelte borgers bekymringer, eller om den i 

stedet skulle fokusere på det store billede og ignorere dem, der er uenige. Hvis vi kigger på det 

med nytteetiske øjne, så må vi først se på hvordan drone levering spreder lykke og fratager 

menneskers lykke. Det vil naturligvis sprede lykke i form af selve leveringsservicen. Dette vil 

effektivisere leverings industrien og derfor tjene penge ind til diverse leveringsselskaber. Det 

vil selvfølgelig også gøre det hurtigere for brugerne at få leveret ting som aftensmad eller 

dagligdagsvarer. Dog er der en chance for at dronernes støj vil forstyrre lige så mange eller 

flere mennesker, end selve leveringen vil hjælpe. Dette er dog svært at tage højde for, da det 

drejer sig om en individuel mening om dronernes niveau af forstyrrelse af dagligdagen. Nogle 
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mennesker vil måske blive påvirket i høj grad, mens andre knapt sanser dronernes 

tilstedeværelse. Dette problem kunne eventuelt minimeres, hvis dronerne kunne flyve højt nok 

over bebyggelser til, at larmen ville være minimal. Dog vil de stadig kunne høres, når de skulle 

aflevere deres varer. Eksemplet med vindmøllerne er derimod langt nemmere at takle med 

nytteetik, da de potentielle livreddende langtidseffekter de har, ville bringe langt mere lykke 

end støjen fratager lykke. Pligtetisk er den også lidt kringlet, da det er svært at tilsætte 

problemet nogle forudbestemte regler. Men umiddelbart ville de fleste mennesker 

sandsynligvis være enige om, at det er forkert at forstyrre andre i deres private hjem/haver. 

Hvis dette er tilfældet, så vil det være forkert at bruge leveringsdroner, medmindre de kan gøres 

noget nær lydløse. 

Et andet dilemma er, at dronerne kommer til at erstatte mange mennesker i leveringsindustrien 

og dermed koste mange mennesker deres arbejde. Dette vil komme til at gå ud over mange 

individer, hvoraf nogle er så økonomisk afhængige af deres jobs, at det kan koste dem store 

dele af deres liv (bolig, hobbyer, uddannelse). En mulig løsning kunne være at diverse firmaer, 

som benytter sig (eller vil benytte sig) af drone levering, ikke fyrer deres medarbejdere, men i 

stedet træner de gamle pakkevognschauffører som dronepiloter, da der vil være brug for mange 

kvalificerede dronepiloter. Rent nytteetisk vil dette ikke være et problem, så længe der ikke er 

flere der mister deres jobs end der er andre som får nye. Altså hvis alle chaufførerne 

genansættes som dronepiloter, eller hvis der bliver ansat lige så mange eller flere nye 

mennesker, end der bliver fyret, så vil det være etisk forsvarligt. Dog støder vi på et problem, 

hvis vi skal se på det som pligtetikerer. Der er en fælles konsensus om, at det ikke er en god 

ting at fyre folk, hvilket ville gøre det til en forkert handling, da der ville være mange fyringer. 

Dette ville selvfølgelig ikke være tilfældet, hvis alle chaufførerne blev genansat som 

dronepiloter.  

 

 

Teknologi og arbejdsløshed 

Der har siden 50’erne hersket en ide om at menneskelige jobs langsomt men sikkert vil blive 

erstattet af maskiner (Jørgensen, 2009), hvilket vil føre til stor arbejdsløshed og derfor 

økonomisk krise. Det kunne ses som et drømmescenarie at teknologien overtog alle de kedelige 
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og monotone jobs på fabrikker og lignende. Dette ville dog for mange være et mareridt, når 

man i det scenarie inkluderer vores nuværende globale økonomiske system. Systemet er 

afhængig af at folk får penge (deres løn for at udføre deres arbejde), sådan at de kan bruge dem 

på livsnødvendige ting. En fuldautomatisk maskinstyret industri ville ikke have brug for 

arbejdere (udover nogle få til reparationer, vedligeholdelse osv.). Dette ville føre til storstilet 

arbejdsløshed og mange mennesker, som derfor ikke har råd til et anstændigt liv. Dette er 

forholdsvis relevant for vores projekt, da vi har planer om at erstatte menneskelige arbejdere 

(pakkevognschauførere) med automatiske selvstyrende droner. Dette vil sandsynligvis betyde 

et faldende behov for chauffører og dermed stigende arbejdsløshed blandt den dertilhørende 

gruppe. Dog kan omvendingen også være med til at skabe nye jobs, da dronerne skal 

produceres, vedligeholdes og repareres. Dette vil muligvis gøre den negative effekt på 

arbejdsmarkedet mindre. 

 

 

Miljø 

Der er mange forskellige transporteringsmetoder nu om dage, samt en masse firmaer som står 

for det. Dette gælder alt fra skibe og toge til biler og lastbiler. Dog er denne transport ikke altid 

den hurtigste, og ikke den mest miljøvenlige. Blandt andet har transporten bidraget til en 

markant stigning af CO2 gasser som sendes ud i atmosfæren. Ud fra hvad drone firmaet X 

påstår, kommer 27% af drivhusgasemissionerne i USA alene fra transport. Hele verdenen står 

i den slemme situation af den globale opvarmning. CO2 fra transporten er en af de største 

bidrager til drivhusgasemissioner, som øger antallet af drivhusgasser. Her vil droner kunne 

give en reducering i antallet af både lastbiler og biler, som bruges til transport. Droner vil kunne 

hjælpe miljøet på denne måde, men også landbruget. Der vil være en mindre chance for trafik, 

hvilket blandt andet formindsker CO2 udslippet fra køretøjer generelt på vejene, da de oftest 

er tændte men holder stille i trafikken. Derudover er der for restauranter der udleverer mad, 

ikke brug for at have adskillige køretøjer, men kan i stedet for erstatte det med droner. Dette 

vil både formindske CO2 udslippet af alle transportbiler for restauranter men også tiden det 

kan tage for kunden at få sin mad. Ifølge J. Koiwanit, som har lavet en undersøgelse omkring 

hvordan transportleverings droner kan bidrage til miljøforurening i Thailand, kan det ses at 

tempoet af online shopping stiger markant. I 2016 havde Thailand en vækstrate på 17.95%. Alt 
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online shopping udvides generelt i byerne, men også ude på landet, hvilket giver negative 

konsekvenser i forhold til veje og forurening grundet de sommetider lange distancer. Selvom 

droner kan hjælpe på den globale opvarmning og formindske antallet af transportkøretøjer, der 

er i brug, skal dronerne stadig produceres. Produktionen af droner er det der har den største 

virkning på den globale opvarmning, i forhold til når dronen er færdig og bruges til transport. 

  

(https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1026/1/012020/pdf - Model af droners 

virkning på den globale opvarmning, besøgt 29-05-2020) 

Her kan det ses at fra starten af produktionen af droner til når dronerne skal bruges, er ifølge J. 

Koiwanit 99,2% af dronernes bidragelse til den globale opvarmning udelukkende fra selve 

produktionen. Her er CO2, CH4 og N2O inkluderet. 

 

Analyse af drone teknologier 

I dette afsnit har vi valgt at bruge Trinmodellen som inspiration til at analysere droneteknologi. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1026/1/012020/pdf


Issa, L; Harder, L.S; Larsen, M.R.B; Meyer, J; Jacobsen, M.A.                Gruppe nr. S2024791764                                

03/06/2020 

36 

Forklaring af trinmodellen 

Vi har valgt at anvende trinmodellen som inspiration til en analyse af drone levering systemer 

da den kan give en bedre forståelse af de mindre og større dele af systemet samt hvordan 

systemet fungerer som helhed. 

Trin 1: 

På dette trin forsøger man med Trinmodellen at komme ind til kernen af en teknologi eller et 

teknologisk system. 

Trin 2: 

Dette trin handler om at redegøre for de forskellige artefakter som bidrager til 

teknologisystemet. 

Trin 3: 

Trin 3 handler om at prøve at forudsige nogle af de effekter som teknologien man analyserer 

kan udrette. Disse effekter er både positive og negative effekter.  

Trin 4: 

På trin 4 prøver man at analysere systemet som et system af artefakter men også som et system 

sammen med andre teknologier og samfundet. 

Trin 5: 

Trin 5 bruges til at anvende modeller til at analysere teknologier. Disse kunne være som i vores 

tilfælde en model af en teknologi til at hjælpe med forklaring. Udover dette kan man lave 

modeller som kan bruges på anden vis til at hjælpe med forståelsen om andre aspekter af 

teknologien. 

Trin 6: 

Her analyserer man teknologien hvis det er en udbredt teknologi, hvordan den blev udbredt og 

hvis det er en ny teknologi analyserer man, hvordan denne teknologi kunne blive udbredt og 

sammenligner den med andre teknologier som er udbredt eller fejlet for at se om man kunne 

forudsige hvordan den teknologi man analysere ville blive udbredt. 

Hvis man vil have mere info om Trinmodellen kan man læse kilden “Digital signatur. En 

eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer.” skrevet af Niels 

Jørgensen (nielsj@ruc.dk). 
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1 Teknologiers indre mekanismer og processer 

De centrale mekanismer og processer af en drone er at have en processor, der kan styre et eller 

flere motorer til at opnå flyvning. Dette opnår den med propeller og info fra flere forskellige 

sensorer. Dette kan være en tilt sensor, en controller der styrer den eller meget andet. 

Der er dog også indre mekanismer og processer for et drone leveringssystem. Disse er at levere 

pakker, det kunne være mad, elektronik med mere. Dette opnår systemet med droner, en kasse 

på en line og GPS lokation sendt fra modtageren af pakken.   

 

2 Teknologiske artefakter 

Et teknologisk artefakt er et menneskeskabt objekt, som derfor adskiller sig fra et objekt skabt 

gennem naturlige processer. En menneskeskabt genstand er et teknologisk artefakt, når det har 

en teknologisk funktion. Oftest (hvis ikke altid) vil et teknologisk artefakt være skabt til at 

opfylde et menneskeligt formål. Forstået på den måde, at det er skabt af og til menneskelige 

behov. Et eksempel kunne være et stenalderspyd, som er skabt til at jage med og på den måde 

opfylde et behov for mennesket.  

 

Dronen 

Droner er komplekse maskiner, der oftest er lavet af et let materiale, sådan at de kan indeholde 

alt det nødvendige udstyr (fjernstyringsenhed, motorer og eventuelt kameraer eller sensorer). 

Dronens vigtigste del er rammen (eller kroppen) som holder alt på plads. Denne del kan 

sammenlignes med karosseriet på en personbil. Denne del af dronen er lavet af et let men 

holdbart materiale som for eksempel hård plastik eller et hult, let metal. Oftest har rammen en 

X form, som gør det nemmere at styre dronen og giver den en mere holdbar og stærk form. 

Et andet artefakt er propellerne, som oftest er placeret inde i rammen i X’ets spidser. Disse 

propeller er dem, som gør det muligt for dronen at flyve. Samme princip som med en helikopter 

og lignende, flyvende propeldrevne fartøjer. 

De fleste droner har en motor til hver propel, da dette forbedre flyveevnen og forlænger 

flyvetiden for dronen. 
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Droner har også et til flere opladelige batterier. Disse giver strøm til motorerne. De er forbundet 

med strømdistribution kortet og motorerne for at generere energi til at drive motorerne. 

Droner skal også bruge elektrisk fartkontrol (ESC), sådan at dronens fart kan kontrolleres. 

ESC’erne bruges til at føre strømmen ud til motorerne. Derfor skal der bruges en ESC til hver 

motor. 

Der skal ydermere være et strømdistribution kort og ledninger, sådan at strømmen bliver fordelt 

korrekt mellem dronens mekanismer. 

Endnu en del af dronen er en radio kontrol modtager. Denne bruges til at modtage 

kontrolsignaler fra transmitteren, sådan at dronen kan styres på afstand. Droner kan dog også 

styres automatisk og dette kan gøres med et GPS lokation hvor at dronen kan flyve af sig selv 

til et anvist GPS lokation. 

Den sidste del (som de fleste droner har) er et landingsstel. Dette efterligner ofte det der ses på 

en helikopter. To eller fire lette metalstænger under dronen. Antallet afgøres af dronens 

størrelse og form. Formålet med landingsstellet er at beskytte dronen når den lander (eller 

styrter). 

 

Line og leverings kasse 

Dette er det redskab som hænger under dronen og som bruges til at levere den bestilte genstand. 

Det fungerer med en elektrisk spole, som kan hæve og sænke kassen så dronen ikke behøver 

at lande for at aflevere pakken. 

 

Tårn 

På taget af lejlighederne skal der være et input hvor pakkerne kan komme ind, denne har vi 

valgt at kalde for tårnet. Den kommer til at stikke op oven på lejligheden, sådan at dronen har 

mindre chance for at sidde fast i objekter. 

Tårnet skal først og fremmest bruge en låge i toppen, den skal kunne åbne når dronerne er klar 

til at aflevere pakken. 
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En radiofrekvens chip som kan udsende et ID signal fra dronen. Chippen sørger for at lågen 

åbnes ved hjælp af et ID signal fra radiofrekvens chippen fra dronen, der identificerer dronen 

på en whitelist i en database. 

QR scanneren er ved elevatoren i tårnet, så når pakken lander på elevatoren kan den bliver 

scannet. Dette gør at elevatoren kan aflevere pakken det rette sted i lejlighedskomplekset. 

Pakken sættes på en elevator inde i skakten som kan fragte pakken op og ned inde i skakten. 

Elevatoren har en wire, eller en kæde som giver den muligheden for at køre op og ned af 

skakten. Dette gør at pakken kan komme ned til den rette etage og blive afleveret. 

 

3 Teknologiers utilsigtede effekter 

Teknologiens utilsigtede effekter er i vores tilfælde til en vis grad hypotetisk, da teknologien 

ikke er færdigudviklet, men vi har dog fundet frem til nogle mulige utilsigtede effekter som 

kan forårsages af det teknologiske system. Dette kan for eksempel være larm forårsaget af 

leverings droner som kan være forstyrrende for både mennesker, samt dyreliv. Det skal dog 

siges, at de droner som skulle indgå i dette teknologiske system, skal have en vis størrelse, samt 

motorkraft for at det er muligt for dronen at kunne transportere visse vare, hvilket dermed vil 

medføre et højere lydniveau end almindelige hobby droner. Dette højere lydniveau kan altså 

potentielt være forstyrrende for privatpersoner i deres hjem, samt forstyrre visse dyrearter i 

deres naturlige omgivelser. 

I det nedenstående skema bliver lydniveauet på både små hobbydroner og kommercielle droner 

sammenlignet med almindelige husholdningsgenstande, samt nærmiljøs lydniveauer 

(https://theconversation.com/drones-to-deliver-incessant-buzzing-noise-and-packages-

116257 - besøgt 04-04-2020). 

 

https://theconversation.com/drones-to-deliver-incessant-buzzing-noise-and-packages-116257
https://theconversation.com/drones-to-deliver-incessant-buzzing-noise-and-packages-116257
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Dette teknologiske system kan altså potentielt forøge lydniveauet i almindelige privatpersoners 

nærmiljø betydeligt. 

En anden utilsigtet effekt af det teknologiske system kan være eventuel forstyrrelse af flytrafik. 

Droneflyvning er ikke tilladt i nærheden af blandt andet kommercielle lufthavne, samt militære 

flyvepladser. Det kan dog hypotetisk ske, at en drone ved en fejl, eller ved evt. hacking flyver 

for tæt på en lufthavn, hvilket kan betyde midlertidig forstyrrelse i flytrafik. Dette skete blandt 

andet i London i 2018, da en drone fløj ind på Gatwick lufthavns landingsbane, hvilket 

påvirkede omkring 1000 flyafgange, samt 140,000 mennesker (1 

https://www.bbc.com/news/uk-england-sussex-46623754, 08-04-2020). Dette er dog et 

ekstremt tilfælde, men det giver en indikation af hvor meget skade en enkelt drone kan 

forårsage.    

En tredje mulig utilsigtet effekt kan være eventuelle funktionsfejl, som for eksempel tab af 

vare, menneske/bygnings sammenstød. Disse kan blandt andet forårsage alvorlige 

personskader, samt ejendomsskader. 

En fjerde utilsigtet effekter, hvilket er hacking af droner. Kommercielle, samt hobby droner, er 

en relativt ny teknologi, hvilket betyder at det teknologiske system er specielt udsat for 

hackerangreb, hvilket kan gøres relativt nemt, ved brug af nogle få materialer og en Youtube 

guide som denne, https://www.youtube.com/watch?v=EHKV01YQX_w&t=55s. 

 

https://www.bbc.com/news/uk-england-sussex-46623754
https://www.youtube.com/watch?v=EHKV01YQX_w&t=55s
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Tårnet/skakten 

Den første utilsigtede effekt ved tårnet kunne være, forstyrrelse af æstetikken af 

lejlighedskomplekset. Da der stikker et tårn op over lejlighedens tag. Det kan godt komme til 

at forstyrre lejlighedskompleksets æstetik. Derfor skal der tænkes grundigt over hvordan det 

kan integreres i bygningen. 

Den anden mulige utilsigtede effekt kunne være at dette tårnsystem kan være svært at rengøre, 

derfor kan det ske at det kommer til at lugte og ikke være så hygiejnisk.  

Den tredje mulige utilsigtede effekt kunne være at dyr og andet vildt, som fugle kan komme til 

at sidde fast i skakten. Dette kan blive en stor problematik og der skal derfor designes en løsning 

der kan løse dette problem. 

Den fjerde mulige utilsigtede effekt kunne være at fugle begyndte at bygge rede ovenpå tårnet, 

derved forhindre at pakker ville kunne blive afleveret og i værste fald at rede med æg og fugl 

ville falde ned gennem skakten. Dette ville kræve et kæmpe rengøringsarbejde og ville være 

synd for fuglene. Dette kan man dog også komme nemt uden om ved at sørge for at det ikke er 

et godt sted for fuglen at lave rede. 

Den femte mulige utilsigtede effekt kunne være at, tårnets system kunne blive hacket. Hackerne 

ville kunne lave om på folks ordrer, sende dem forkert eller sørge for at de slet ikke kommer 

frem. Dette sker i kortfilmen SKYWATCH, men det er stadig en reel mulighed.  

Den sjette mulige utilsigtede effekt kunne være at, terrorister kunne gøre brug af hacking til at 

få kontrol over tårnets egenskaber. Derved er der en mulighed for at de kan styre lågen på 

toppen af tårnet, for at kunne aflevere en bombe eller andet ned til en lejlighed. 

 

4 Teknologiske systemer  

Det teknologiske system der er bag et drone leveringssystem, består af mange artefakter. Disse 

artefakter er blevet beskrevet på andet trin af Trinmodellen. Men i dette afsnit vil vi forsøge at 

forklare hvordan disse fungere sammen.  
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Pakken kan leveres ved at kunden bestiller en pakke som bliver sendt fra producentens lager 

til drone lageret, hvor at den bliver pakket og fløjet til kundens GPS lokation som kunden skal 

sende når de bestiller varen. 

 

5 Modeller af teknologier  

En model i vores tilfælde er en repræsentation af et fysisk teknologisk system, som skal give 

en bedre forståelse for hvordan vores teknologi fungerer. Lidt ligesom metro kortet som viser 

hvor du skal hen men kortet er ikke faktuelt rigtigt. Den er forsimplet sådan at folk kan forstå 

det nemmere. Med en model kan man allerede i idéfasen, udfase forskellige problemer der kan 

være ved et design. Prototype fasen kan bliver noget nemmere senere hen. Man kan visualisere, 

teste og/eller afprøve sin teknologi allerede i modelfasen. En teknisk model som derunder 

indeholder numeriske modeller, har den funktion at vi kan se hvor meget Co2 vi udleder osv. 

Så de ellers ret komplekse udregninger der næsten er umulige at regne ud i hovedet, kan blive 

regnet ud og gøres forståelige, selv for folk som for første gang ser den udregning. Vi har tænkt 

os at bruge modeller i fasen før, vi muligvis vil lave noget prototyping og producerer en fysisk 

model. Derved kan vi se om der er eventuelle designfejl som vi ikke havde forudset. Det kan 

også hjælpe os ved at vi kan se hvilke artefakter vi skal bruge, hvor vi skal placere dem, for at 

gøre det mest optimalt for vores teknologiske system. Vi laver en model for at vise hvordan 

vores teknologiske system vil fungere, på en forståelig måde. 
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6 Drivkræfter og barrierer for udbredelse af 

teknologier  

De største drivkræfter bag udbredelsen af droneteknologi i en leveringssammenhæng lægger i 

kundernes ønske om hurtigere levering og producenternes ønske om at sælge disse droner til 

diverse leveringsfirmaer, som ønsker at forbedre deres service. En kunde, der har bestilt en 

vare, vil altid gerne have den så hurtigt som muligt, medmindre den er bestilt til en bestemt 

dato. Droner vil være med til at effektivisere leveringstiden og derved skabe en mere tilfreds 

kunde. En mere tilfreds kunde vil være mere tilbøjelig til at benytte sig af samme service igen, 

hvilket vil sige at firmaet bag servicen tjener flere penge end ellers. Dette vil skabe en situation, 

hvor alle leveringsfirmaer bliver tvunget til at benytte droner, for ikke at blive udkonkurreret 

af deres modstandere. Dette vil give større efterspørgsel på droner og derfor tjene 

droneproducenterne flere penge. Derved bliver der skabt et større behov for droner og 

droneteknologi, hvilket vil være en stor drivkraft til at udbrede teknologien. 

Den største barriere for udviklingen af droneleveringssystemet (i Danmark) er regler/manglen 

på regler. Der er en detaljeret beskrivelse af reglerne for droneflyvning i Danmark, samt de 

konsekvenser de har for den eventuelle udvikling af et droneleveringssystem, i afsnittet 

Droneregler. Dronereglerne i Danmark er designet med privat droneflyvning i tanke. Dette gør 
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at mange af reglerne vil gøre det umuligt, eller tæt på umuligt, at benytte sig af droner i den 

grad en landsdækkende leveringsservice kræver. Derfor er det en nødvendighed at reglerne 

bliver ændret eller at der bliver lavet nye regler specifikt tiltænkt leveringsdroner. Hvis dette 

ikke sker, vil det være en absolut barriere for udbredelsen af et droneleveringssystem i 

Danmark. 

Vores system skal bruge nye bygninger eller rekonstruering af gamle bygninger. 

 

Animationen 

Animationen starter ud med at dronen kommer flyvende med pakken, den aflevere den til tårnet 

som tager den ned gennem skakten. Ned til QR scanneren, som scanner den og sender den 

videre ned til den rette adresse. Den bliver sendt ind til lejligheden og bliver taget ud af 

lejlighedsboksen af personen der bor der. Han synes det gik rigtig stærkt. (Bilag 3. 2020) 

 

 

 

Diskussion 

 

Vi har i vores redegørelse og analyse kommet ind på problemer og fordele ved et drone 

leverings system og dets udbredelse i Danmark. I dette afsnit vil vi prøve at sammensætte disse 

ting ved først at redegøre for nogle af de vigtigste pointer og derefter prøve at samle dem til 

hvilke problemer der skal overkommes, og diskutere hvorfor at det ville give mening at der 

kommer dronelevering til Danmark. 

Vi har valgt at starte vores opgave med at kigge på andre drone netværker da vores opgaves 

hovedformål er at undersøge om et drone leveringssystem ville kunne blive til virkelighed i 

Danmark. Dette synes vi har givet en god baggrund til vores idé til et drone system som vi 

analyserer, om det kunne blive en del af det danske samfund.  

Firmaet Zipline, er et droneleveringsfirma, som benytter sig af nogle få centrale 

varehuse/dronelufthavne. Disse varehuse er fyldt med alle de varer de levere, sådan at de hurtigt 
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og effektivt kan pakke en ordre og udsende den med det samme. Dette er smart, da firmaet 

slipper for at skulle ud og hente den bestilte vare med dronen, for derefter at skulle flyve varen 

ud til modtageren. Metoden fungerer optimalt med varer, som ikke har brug for specielle 

betingelser eller et bestemt miljø. Zipline leverer blandt andet medicin, som oftest godt kan 

ligge i et varehus i flere år uden nogle problemer. Dog ville denne metode være problematisk, 

hvis varen, der skulle leveres, var fødevarer. Fødevarer har mange betingelser som ikke ses hos 

mange andre varer. F.eks. skal fødevarerne helst have en bestemt temperatur og vil ikke kunne 

holde til at ligge i en stor lagerhal. Dette vil sige, at når det kommer til levering af fødevarer, 

så vil det sandsynligvis være en bedre metode at sende en drone ud direkte til restauranten (hvis 

det er varm mad) eller et supermarked eller lignende, som har en form for madudbringning, 

hvis det er dagligvarer. Så alt efter hvilke varer der skal leveres, vil forskellige metoder være 

at foretrække. Et eksempel på en leveringsmetode til fødevarer findes hos firmaet Flytrex. 

Flytrex som for eksempel er et implementeret droneleveringsfirma i Reykjavik, som sælger 

deres service til diverse restauranter, der gerne vil have forbedret deres leveringsservice. 

Flytrex’ forskellige droner kan bære alt fra 450g til 3kg. De er specialiserede i hurtig levering 

inden for 10km radius fra deres startpunkt (restauranten). Dette er en god mulig løsning, når 

det kommer til fødevareleveringer, da dronerne allerede er på stedet, hvor maden bliver 

tilberedt. På den måde undgås det at maden bliver kold eller lignende inden levering.  

Vi forestiller os et system i Danmark, med adskillige varehuse i eller tæt på alle større byer. 

Dette tror vi vil være en god løsning, da Danmark er et geografisk relativt småt land, hvilket 

vil gøre det muligt for droner at nå ud til mange mennesker fra deres varehuse på en enkelt 

flyvning. Idéen er at alle butikker i byen kan aflevere deres varer på varehuset, så snart den er 

blevet bestilt online. Derefter kan dronerne så levere varen til kunden indenfor samme døgn. 

Dette virker dog kun, hvis kunden bor inden for x kilometers radius af varehuset, hvilket gør 

placeringen af varehusene vital for hele systemet. Optimalt set ville varehusene være placeret 

tæt på alle tætbeboede områder i landet, således at dronerne kan nå flest mulige mennesker. 

Dronerne i varehusene skal hurtigt og effektiv kunne nå frem til leveringspunktet. Dette er 

afgørende for systemets succes og relevans. Dette er blevet gjort på forskellige måder af andre 

firmaer, som benytter sig af dronelevering. Et af de store spørgsmål er om dronerne skal have 

en pilot, der kan fjernstyre dronen fra en monitor, eller om dronerne skal have deres egne 

indbyggede GPS’er, som bliver indstillet til en bestemt beliggenhed, hvorefter dronen udregner 

den hurtigste rute dertil og selv flyver. Selvstyrende droner ville være optimalt i forhold til at 
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spare på bemanding. Det ville kræve langt færre ansatte, hvis hver drone ikke skulle styres af 

en person. Det betyder dog ikke at systemet er perfekt. En selvstyrende drone kan f.eks. have 

svært ved at afgøre om den lander et sikkert sted, når den skal aflevere pakken. For at løse dette 

problem har vi ladet os inspirere af firmaet Flytrex, hvis droner benytter sig af et form for let 

kabel, som de bruger til at nedhejse pakkerne, sådan at de slipper for at skulle navigere i 

baghaver og lignende. Kablet gør det muligt for dronerne at aflevere pakker uden at selve 

dronen kommer tæt på jorden. Dette bør også minimere chancen for kollision med mennesker 

og beskadigelse af kundernes ejendom. Dronernes GPS system bør sikre at dronerne kan 

aflevere pakkerne på en præcis lokation sådan at de undgår at aflevere pakken hos f.eks. naboen 

eller på taget af et hus. En anden fordel ved selvstyrende droner er deres fulde respekt for 

kundernes privatliv. Hvis en pilot skulle styre en drone ville det kræve et kamera, der var 

fastgjort til dronen, således at dronepiloten ville kunne se, hvor han/hun flyver hen og hvor 

præcis pakken skal afsættes. Dette kunne være et problem, da alle kunder måske ikke ville føle 

sig trygge ved at en fremmed kunne se dem selv eller deres hus/have. Den selvstyrende drone 

har dog kun brug for sensorer, for at undgå eventuelle kollisioner. Den har ikke brug for et 

kamera, da den ikke har behov for at se på samme måde som en menneskelig pilot. Manglen 

på en menneskelig pilot ville også være en god måde, hvorpå problemet om 

overvågningskapitalisme kan takles. Manglen på en menneskelig pilot ville fjerne behovet for 

kameraer, hvilket ville mindske effektiviteten af eventuel overvågning med disse 

leveringsdroner. Dronerne er ikke designet til at skulle bruges til overvågning, men det betyder 

ikke nødvendigvis at kunderne vil være trygge ved, at dronerne ville kunne være i stand til det. 

Derfor tænker vi at den bedste løsning er, ikke at benytte os af kameraudstyrede droner, hvilket 

derfor kræver at vores system bliver bygget omkring selvstyrende droner. 

 

Vores drone leveringssystem kommer til at erstatte GLS, PostNord, Dao osv. til levering af 

små pakker til boliger og lejligheder. Det samme vil ske med fødevareleveringen hvis de vælger 

at bruge vores droner. Restauranter kommer til selv at kunne vælge dronelevering til eller fra 

da de som regel bruger deres egne folk til at levere. GLS, PostNord og Dao vil blive 

udkonkurreret på grund af at det tager kortere tid at levere pakker med droner end med 

varevogn. Men de vil kun blive udkonkurreret på pakker som er 2 kg tunge eller mindre, da 

dronerne ikke kan løfte tungere pakker. PostNord osv. ville derfor stadig have et marked når 

det kommer til tunge pakker. Rækkevidden på dronerne er inde for ca. 10km radius. Dette gør 
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også at på længere ture hvor folk ikke bor tæt på et dronevarehus, kan forvente at blive ved 

med at bruge varevogne fra PostNord osv. Der skal derfor ske en udvikling i droneteknologi 

for at dette kan lade sig gøre men vi vil argumentere for at det ikke ville give mening at sende 

tunge eller store genstande med droner. Teknologien der i fremtiden vil blive brugt til store 

leveringer kommer til at være varevogne der kører på el og muligvis endda er førerløse 

køretøjer ligesom dronen. Udviklingen går klart hen imod el biler, el varevogne, droner osv. 

Da droner og elbiler udleder mindre CO2 end varevogne og andre køretøjer, som kører på 

benzin eller diesel. Det ville klart være at foretrække at have dronelevering fra et miljømæssigt 

standpunkt. Selvom droner kan hjælpe meget for miljøet, er der alligevel en lang proces at gå 

igennem før dronerne kan blive brugt til levering af forskellige genstande. Først og fremmest 

skal dronerne testes for at se hvorvidt det er muligt at flyvningen vil være succesfuld med 

diverse varer. Ved eventuelle fejl kræver dette yderligere droner som skal bruges til at få det 

hele til at fungere som planlagt. Udover selve produktionen og test af dronerne, skal der 

masseproduceres droner for al den transport der bliver nødvendig, da vi lever i en tid hvor 

online shopping er markant stigende, siden det er så let tilgængeligt. Som vist i en figur tidligere 

i opgaven, er 99.2% af dronernes bidragelse til den globale opvarmning udelukkende fra 

produktionen af selve dronen. For at hele systemet skal kunne køre vil det både kræve ”baser” 

for selve dronerne at være, for service og lignende, men også skakte i forskellige bygninger, i 

forhold til vores system. Alt dette vil kræve yderligere bidragelse til den globale opvarmning 

grundet de mange ting som skal produceres. Dette fører så til spørgsmålet om det i længden vil 

være det værd, i forhold til miljøforurening.  

En af problematikkerne ligger også i om hvorvidt vores drones pakker skal spændes fast ved 

brug af et  automatiseret system ved hjælp af robotter eller skal pakkerne sættes fast til dronerne 

ved hjælp af en person. Folk har en tendens til at lave fejl, det gør vi som mennesker. Til 

Gengæld har computersystemet, (som i dette tilfælde kan være en robot) en mindre fejlmargin 

hvis konstrueret ordentligt med ordentlig software.  

Proshop har lavet en reklame der viser en masse droner der flyver ud af et kæmpe moderskib. 

Reklamen starter ud med at der kommer en stor skygge hen over beboelsesområder og så 

videre. Allerede der er der et problem. Det giver et syn på at moderskibs teknologien muligvis 

ville ødelægge vores oplevelse af verden. Man sidder og nyder solen og så bliver der skygget 

for solen fordi din nabo og mange andre i byen skal have pakker. Dette ville afbryde vores 

hverdag, og ville være knapt så elegant. Vi synes ikke at moderskibet giver mening at bruge. 
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For det første kommer den kun til at flyve en gang om ugen, hvis det skal kunne svare sig at få 

den op at flyve. Medmindre der er rigtig mange der bestiller varer fra nettet hver dag, som for 

eksempel dagligvarer. Vi vil diskutere for at det er spild af ressourcer at lave et moderskib til 

drone levering, Idéen er meget interessant, men burde ikke blive en realitet. Kraften der skal til 

for at holde sådan et skib oppe i luften er også langt ude for rækkevidde, i forhold til hvilket 

stadie i teknologiudviklingen vi er i. Dette er på nuværende tidspunkt  umuligt, medmindre der 

sker en markant teknologisk udvikling på den front. Man kan dog argumentere for at dronernes 

rækkevidde bliver større når de bliver fløjet tættere på deres afleveringspunkter. Men som sagt 

så er fordelene langt mindre en ulemperne (Proshop, 2018). 

Vi mener der er belæg for at sige at teknologien til dronelevering findes, men at der skal 

udvikles yderligere på det for at få det til at blive det foretrukne leveringssystem. Vores vision 

for drone levering findes ikke endnu i den udgave vi har udtænkt os. Men samfundet har den 

fornødne teknologi til at gøre det til en realitet i fremtiden. Hvis FabLab havde haft åbent ville 

vi have lavet en prototype for at vise vores vision bedre frem. 

 

Konklusion 

Vi er nået frem til at det vil være teknologisk realistisk på nuværende tidspunkt at implementere 

en droneleveringsservice i Danmark. Dette vil dog ikke kunne gøres uden videre planlægning 

samt ændringer i den danske lovgivning. Disse ændringer skal blandt andet inkludere en 

omfattende omstrukturering af de nuværende regler for droneflyvning i Danmark, eller, som vi 

mener ville være den bedste løsning, en ny lov, som er specifikt rettet mod droner i 

sammenhæng med leveringsservicer. Dette vil sørge for at private droneejere stadig er under 

den nuværende lovgivning, samtidig med at det vil muliggøre en omfattende udvikling og 

benyttelse af droner i leveringssammenhænge. Vi har sammenlignet diverse eksisterende 

droneleveringsselskaber (Amazon, Flytrex, X og Zipline) for at finde frem til det mest effektive 

leveringssystem at implementere i Danmark. Vi er nået frem til at vi vil benytte os af et system, 

som er inspireret af Flytrex. Flytrex har varehuse placeret på flere centrale lokationer, sådan at 

de hurtigt kan flyve ud med droner, til nærlæggende beboelser. Dette system tror vi vil være 

det optimale i Danmark, da Danmark har mange tætbefolkede områder. Dette vil gøre det 

muligt for diverse firmaer og producenter at aflevere deres varer, som er bestilt af kunder, til 

varehuset. Derefter vil en drone kunne aflevere varen direkte til kunden på kort tid. Vi har også 
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sammenlignet de forskellige selskabers droner og droneteknologier. Dette gjorde vi igen for at 

finde den teknologi, der virkede mest optimal for Danmark. Både Flytrex og X benytter sig af 

droner, som er udstyret med et let kabel, sådan at dronen ikke behøver at lande for at aflevere 

pakken, men derimod let og hurtigt kan nedsænke pakken på kundens ønskede sted med stor 

præcision. Denne løsning mener vi vil være den mest optimale, da det gør chancen for at dronen 

bliver beskadiget mindre. Løsningen med kablet vil også være med til at formindske chancen 

for beskadigelse af kundernes ejendom og kunderne selv, da dronen holder sig hævet langt over 

hovedhøjde. Dette fører videre til spørgsmålet om de eventuelle etiske problemer, som kan 

opstilles omkring en implementering af dronelevering i Danmark. Vi er nået frem til at 

dronelevering overordnet ville være en forbedring for de fleste mennesker som det påvirker, 

og derfor være nytteetisk forsvarligt. De eneste som direkte vil blive ramt negativt ved dette er 

de chaufførere som ville blive overflødige. Dette er dog ikke et stort nok problem til at vi mener 

det vil gøre dronesystemet etisk uforsvarligt. Dette blev specielt klart ved det faktum at 

dronesystemet også vil skabe en masse nye jobs i form af reparationer, vedligeholdelse og 

produktion. Generelt vil droneleveringen i høj grad erstatte den traditionelle 

pakkevognslevering som vi benytter os af i dag. Vi har sammenlignet de to systemer og fundet 

frem til, at droneleveringssystemet langt hen ad vejen er overlegent. Det eneste punkt, hvor 

pakkevogne har fordele, er når det kommer til langdistancelevering og tunge/store pakker. Det 

vil ofte være umuligt for en drone at nå en kunde, som bor langt fra et tætbeboet område, fra et 

varehus. Det har været svært at finde helt præcise tal på udledningen af drivhusgasser gennem 

en drones levetid, men alt tyder på at de er langt mere klimavenlige end f.eks. varevogne. 

Grunden til dette er at dronen ikke forurener under brug, da den er batteridrevet. 99,2% af 

dronernes påvirkning på miljøet kommer af deres produktion. Dette er et langt bedre tal end 

hos andre leveringstransportmidler, der er i brug i dag. Dette betyder at et droneleveringssystem 

i Danmark vil være med til at mindske landets indvirkning på klodens klima. 
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Problematikker i vores opgave 

I dette afsnit vil vi forsøge at uddybe de forskellige problematikker som vi har haft i løbet af 

opgaven. Disse inkluderer Covid-19, mangel af et aktuelt produkt og manglen på 

fyldestgørende feedback fra opponentgruppe. 

Covid-19 har forvoldt vores gruppe mange problemer. Vi har bemærket at vi har haft mindre 

produktivitet i vores projektskrivning end hvis vi havde muligheden for at kunne mødes fysisk. 

I og med at vi ikke kunne mødes fysisk grundet Covid-19, har vi ikke haft mulighed for at 

konstruere/bygge et fysisk produkt, for at visualisere vores idé bedre. Vores idé var at 

konstruere et dronesystem i mindre skala, og dermed have haft mulighed for at teste forskellige 

dronesystem scenarier. Dette blev stoppet af Covid-19 da vi ikke havde mulighed for at mødes 

og bygge vores model. Til sidst havde vi problemer efter vores problemformulering og 

midtvejsevaluering med at vi ikke havde fået konstruktiv eller brugbar kritik af vores opgave 

fra vores opponentgruppe, da meget af deres feedback omhandlede deres personlige holdninger 

til hvordan vores projekt skulle skrives uden egentlig belæg for deres meninger. Dette gjorde 

at vi synes vi havde en mangel på udefrakommende kommentarer om vores opgave, hvilket er 

nødvendigt hvis man vil skrive en opgave, som ikke er alt for indforstået og med en god rød 

tråd. Vi synes selv vi er kommet nogenlunde rundt om dette ved feedback fra egen vejleder og 

opponentgruppens vejleder.  

I takt med at Covid-19 krisen, blev det sværere for os at få sendt et spørgeskema ud som var 

brugbart. Da vores spørgeskema skulle bruges til kvalitative undersøgelser, vi ville godt kunne 

bruge lidt af den information til vores projekt. Vi har dog valgt at bruge vores tid anderledes 

for at få en god opgave. Der har været mange forstyrrelser i forbindelse med Covid-19 for 

eksempel er vores eksaminer blevet rykket rundt. Administrativt har der været nogle 

udfordringer som også er gået ud over vores sikkerhed, i forhold til hvornår vi har de forskellige 

eksaminer og på hvilken måde de skulle afvikles på. 
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