
 

2. Semesterprojekt 

 

        Eksamensgruppenr.: 

  V2024788147 

Projekttitel: 

“Spot & drivhuset” 

Gruppens medlemmer: 

Sebastian Rix 

Thomas Ovesen Markussen 

Mads Horskær Bredtved 

Christian Villefrance 

Vejleder: Tina-Henriette Kristiansen 

 

Hold: Humtek-B 

Dato: 09/06-2021 

  



 

1 

Indholdsfortegnelse 

 

Indholdsfortegnelse 1 

1. Abstract 3 

2. Problemfelt 3 

3. Motivation for dette projekt 5 

4. Problemformulering 6 

4.1 Underspørgsmål 6 

5. Semesterbinding 6 

5.1 TSA 6 

5.2 D&K 6 

6. Begrebsafklaring 7 

Artificial Intelligence 7 

Machine Learning 7 

Robotic Open Platform (ROP) 7 

Automatisering 7 

Hydroponik 7 

7. Teori og Metode 8 

7.1 Det kvalitative semistrukturerede ekspertinterview 8 

7.2 Teknologiske Systemer og Artefakter 10 

7.2.1 TRIN-modellen 10 

7.3 Design & Konstruktion 12 

7.3.1 Aktørmapping 12 

8. Empiriafsnit 12 

8.1 Machine Learning 12 

8.2 Spot robotten 15 

8.3 Spot-Kamera 17 

8.4 Spot Arm 18 

8.5 Hyperspektrale kameraer 20 

8.6 Smart-Drivhuse 21 

9. Analyse 23 

9.1.1 Christian Riskjær 23 

9.1.2 Analyse af interview rapport med Christian Riskjær 24 

9.1.3 Chapelle4Life 25 

9.1.4 Analyse af interview rapport med Chapelle4Life 26 

9.2 TRIN-Modellen 27 



 

2 

9.2.1 Trin 1 og 2 27 

9.2.2 Trin 3: Teknologiens utilsigtede effekter 27 

9.2.3 Trin 4: De 3 Typer af drivhusdesign som Teknologiske systemer 30 

Industrielle ‘smart’-drivhuse: 31 

Fælles ‘smart’-drivhuse: 34 

Enkelt husstands drivhus: 36 

9.2.4 Trin 5: Modeller af teknologier 38 

9.2.5 Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 42 

10. Diskussion 44 

10.1 Diskussion af Spots egenskaber til drivhusarbejde 44 

11. Produkt 47 

12. Konklusion 48 

Litteraturliste 50 

 

 

 

  



 

3 

1. Abstract 

This report examines the extent in which Boston Dynamics’ Spot-robot and other similar 

robotics can be used as an advancement towards a more sustainable food production. Since 

50% of the earth’s habitable land mass is used as farmland, refinement and augmentation is 

needed in the agriculture sector if all countries are expected to be able to double their food 

production by 2050.  

 This paper contains an analysis of Spot’s capabilities as a tool and as a robotic 

platform in a greenhouse, but expounds information from trusted sources and other research 

papers about the technological artefacts used in modern greenhouses and robotics. The 

analysis of this paper has concluded that Spot could be used as a robotic platform to automate 

food production as it has a lot of built in capabilities compared to other industrial solutions. 

Furthermore, the conclusion that Spot would work in food production does not necessarily 

deduce that Spot would be the best or most efficient automation system in terms of 

competing with companies such as Nordic Harvest or MetoMotion.  

 This report relies on methods of analysis and theories from primarily Design og 

Konstruktion and Tekniske Systemer og Artefakter as well as qualitative data from our kind 

experts and respondent, Christian Riskjær and Chapelle4Life.  

2. Problemfelt 

Klimaforandringerne er blevet et faktum og de geografiske implikationer af en global 

opvarmning er ifølge klimaforskere en realitet , hvis ikke der bliver gjort gevaldige ændringer 

i vores produktion og energiforbrug. (Nasa, Climate Change: How Do We Know?, 2010) 

(Sameh Saadi, Mladen Todorovic, Climate change and Mediterranean agriculture, 2014) 

Menneskets ansvar for klimaet eller mangel af det, har gjort at selv FN har stillet 17 

verdensmål (FN, 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, 2015) for bæredygtyighed i håb on 

at redde jorden fra de geografiske forandringer krisen vil skabe. Politikere og 

videnskabsmænd verden over advarer, at hvis der ikke sker  en drastisk formindskelse af 

verdens forbrænding af fossile brændstoffer og dermed mindre CO2 udledning generelt, vil 

det skabe katastrofale klimaforandringer, hvilket er noget man har vidst siden 1930erne (G. S. 

Callendar, 1938). For at kunne imødekomme den projekterede menneskebefolkning, kræves 

det at den nuværende fødevareproduktion fordobles frem mod 2050. (Ghanem M.E. 2014) 

Samtidigt med dette ses det flere steder i verden, at det bliver umuligt at gro mad over store 
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arealer pga. de geografiske forandringer forårsaget af global opvarmning. Den enorme 

indflydelse menneskeligheden har fået på vores klima har ledt til at mange videnskabsmænd 

påstår, at vi er gået ind i en antropocæn tidsalder . Denne er karakteriseret ved, at de 

overordnede geografiske ændringer og indflydelse på jordens klima, udelukkende sker på 

baggrund af menneskets handlinger (Crutzen P.J. The “Anthropocene”, 2006). Om vi kan 

løse klimakrisen før det er for sent eller ej, må vi desværre overveje implikationerne af 

hvordan verden vil se ud, hvis ingen løsning bliver udført og dermed undersøge hvordan vi 

kan tilpasse os, og håndtere de geografiske forandringer som den globale opvarmning 

tillægger vores planet. 

Projektet “Climate change and Mediterranean agriculture”, lavet i 2014, har på baggrund af 

klimadata lavet kort over de temperaturændringer og vandforsyninger vi kan forvente i 

fremtiden, som konsekvenser af klimakrisen. Her kan man se, at steder som Italien og andre 

lande i middelhavet vil blive varmere og have mindre vandforsyninger til landbruget. Det 

kommer til at have en indflydelse på landbruget i disse lande. Især tomatplanter, som 

hovedsageligt bliver dyrket i Italien og middelhavet, vil ikke længere være mulig at dyrke på 

de nuværende plantager. (Sameh Saadi, Mladen Todorovic, Climate change and 

Mediterranean agriculture, 2014) Derudover er det også energikrævende og ikke bæredygtigt 

at importere fødevarer fra den anden siden af verden. Ligeledes viser undersøgelser, at, de 

fleste dåsetomater i de danske supermarkeder kommer fra Syditalien. og at over en halv 

million immigranter arbejder under slavelignende forhold. (Charlotte Heikendorf, Norma J. 

Martinez, The Dark Side of canned Tomatoes, 2014), (Jones T. Awokoya, A, 2019), Dermed 

bliver vores integritet som land sat på spil, når vi importerer store mængder af disse slave-

producerede frugter. Både på baggrund af de måske uundgåelige klimaforandringer og det 

etiske spørgsmål om tomater dyrket af folk under slavelignende forhold,  kan en løsning 

potentielt være at at tage problemet omkring fremtidens madproduktion i egen hånd. 

Uafhængigt af global opvarmning egner det danske klima sig ikke til tomatplanter på stor 

skala og en løsning med drivhuse og smart arbejdskraft skal findes, hvis vi ønsker at løse 

problemet både lokalt og internationalt. 

Robotteknologi har haft en kraftig udvikling inden for de sidste år og har sat spørgsmålet om 

hvordan disse vil kunne inkorporeres til at effektivisere eller erstatte menneskelige 

arbejdsområder og erhverv.  Denne forventede samfundsudvikling kalder man 

automatisering. På baggrund af det øgede behov for effektivisering af landbrug og stigende 

https://www.theguardian.com/profile/tobias-jones
https://www.theguardian.com/profile/ayo-awokoya


 

5 

udvikling inden for kunstig intelligens til styring af robotter, stiller vi spørgsmålet: hvordan 

kan man automatisere madproduktionen ved brug af en robot? 

 

3. Motivation for dette projekt 

En fælles interesse for teknologi og dets muligheder, ligger til baggrund for valget af 

projektemnet. Hvad kan vi med teknologien, hvilke muligheder er der og hvordan kan vi 

gennem innovation, finde nye muligheder for allerede eksisterende teknologi? Disse 

spørgsmål er noget vi alle i projektgruppen finder interessant. 

Siden 40'erne har vi mennesker været fascineret af robotten og de forbedringer den vil kunne 

skabe for vores moderne livsstil. Både i sci-fi og mainstream media har ideen om robot- 

tjeneren været underholdt. På mange måder er robotten blevet gjort til en arketype. Set ud fra 

et historisk perspektiv har vores samfund også fået utrolig meget nytte af maskinen som 

hjælperedskab, og man kan måske argumentere for at robotter allerede driver meget af vores 

samfund. Især siden industrialiseringen har vi set kraftig udvikling og brug af robotter og 

maskiner. Det er især i industrien ved samlebåndet at robotarmen er blevet taget i brug. Men 

den huslige hjemmerobot er stadig et fremtidsideal. Vi ser stadig det store potentiale for 

hjemme-robotter, og en løsning på ulidelige arbejdsforhold kan måske findes i et utopia skabt 

af robot arbejdskraft.  Selvom vi endnu ikke er dér, så har vi et håb om at den forbedrede 

computerteknologi og de innovative robot-produkter måske en dag vil muliggøre sådan en 

realitet. På mange måder er mulighederne ved produkter som robot-platformen Spot et meget 

nyt felt og dermed en uudforsket frontier. Konklusivt, så spørger vores interesse omkring 

robot platformen spørgsmålet om hvorvidt teknologien ultimativt vil muliggøre en lempelse 

for menneskets mindre ønskede arbejdsopgaver. 

Gennem diverse workshops har vi alle fået forskellige egenskaber, hvilket vi ville kombinere 

til ét projekt. Nogle har større forståelse inden for robotter og arduinoer, andre for datalogi og 

kodning. I dette projekt har vi fokus på en højteknologisk robot (Spot), hvilket matcher vores 

egenskaber perfekt. En robot som kan kodes.  

Udover teknologiens aspekt i projektet, deler vi tankerne om en bedre og sikker fremtid for 

mennesket. Dette er hvor det humanistiske aspekt bliver vigtigt. 

Motivationen for projektet, er en kombineret forståelse/interesse indenfor teknologien og 

menneskets værdier. Vi ønsker at finde innovative måder, hvorpå vi kan løse fremtidens 

problemer og hjælpe mennesket på ‘rette vej’ via teknologiens muligheder. 
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4. Problemformulering 

● “Hvordan kan en Spot-robot medvirke til automatisering af 

fødevareproduktionen i et drivhus?” 

4.1 Underspørgsmål 

● Hvilke teknologier og systemer indgår i robotten Spot, med relation til AI, 

indlæringsprocessen eller avanceret brug af Spots arm? 

● Hvordan fungerer automatisering i et drivhus, og kan Spot fungere som et middel til 

at forbedre sådan en automatisering? 

● Hvilken type(r) af drivhus/ drivhusdesign, egner sig bedst til, fuldstændig eller delvis, 

automatiserer via Spot? Hvorfor / hvorfor ikke?   

 

5. Semesterbinding 

5.1 TSA 

Vores projekt vil tage afsæt i dimensionerne ‘Teknologiske systemer og artefakter’(TSA) og 

‘Design og Konstruktion (D&K)’. TSA vil komme til at danne grundlaget for at kunne 

analysere vores valgte teknologi, da vi senere i denne opgave vil komme til at bruge TRIN-

modellen, for bedre at kunne forstå SPOT som en teknologi. Da vi kommer til at analyserer 

enkeltstående scenarier, med én robot i ét drivhus, vil TSA-dimensionen være essentiel, for at 

kunne sætte vores analyser ind i en systemisk sammenhæng.  

 

5.2 D&K 

Yderligere vil vi benytte os af metoder fra Design og Konstruktion. Herunder metoder til at 

arbejde designorienteret med komplekse systemer eller projekter, og systemanalytiske 

metoder som aktørmapping der kan bidrage til at. Altså vil vi med D & K -dimissionen 

belyse et komplekst system i konstant forandring, og forsøge at udarbejde en designløsning 

der kan påvirker systemet den indgår i, men også tillader at systemet kan påvirke løsningen.  
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6. Begrebsafklaring  

● Artificial Intelligence 

○ På dansk er dette begreb kaldet “kunstig intelligens”. 

○ Det omhandler hvorvidt man kan programmere maskiner og computere til at 

tænke og gøre ligesom et menneske. 

 

● Machine Learning 

○ Machine learning er koblingen af datalogi og statistik, hvorigennem 

computere opnår evnen til at lære uden eksplicit at blive direkte 

programmeret.  

○ Der er to brede kategorier af machine learning; overvåget læring og ikke 

overvåget læring.  

○ En machine learning algoritme kan være noget så simpelt som lineær 

regression. 

 

● Robotic Open Platform (ROP) 

○ ROP er ment som at en robot er åben for alle brugerne. 

○ Dermed kan brugerne selv skrive kode og konfigurere robotten, uden tilladelse 

fra producenten 

○ I robot-branchen er ROP set som værende standarden for de fleste robotter, 

som bliver udgivet 

 

● Automatisering 

○ Når maskiner selv udfører traditionelt arbejde 

○ Delvis automatisering er når det kræves, at der er mindst én operatør til stede 

○ Fuld automatisering er når det ikke kræves, at operatører er til stede 

 

● Hydroponik 

○ Dyrkning af planter, uden brug af jord. 
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7. Teori og Metode 

7.1 Det kvalitative semistrukturerede ekspertinterview  

I processen af at indsamle data til at løse vores problemstilling har vi blandt andet indsamlet 

kvalitativ data. (Kvale & Brinkmann, interview: introduktion til et håndværk, 2009). Det har 

vi gjort gennem udførelse af semistrukturerede interviews med aktører inden for 

hydroponologi, drivhuse, robotten Spot og automatisering. 

I anvendelsen af interview-dataindsamlingsmetoder har vi brugt teoretisk viden og værktøjer 

fremvist i bogen “Interview : introduktion til et håndværk” skrevet af Kvale og Brinkmanns 

fra Aarhus universitet, 2009. Strukturen af vores interview er det kvalitative 

semistrukturerede interview. Her er kendetegnende, at man som interviewfører stiller 

opfølgende spørgsmål og tilretter interviewet undervejs i interviewprocessen. (Kvale & 

Brinkmann, 2009) Vi har anvendt interviewstrukturen, det semistrukturerede interview, fordi 

det giver os mulighed, for at kunne dykke ned i teknologiske systemer og emner som vi 

finder relevant i forhold til vores problemstilling. For at forstå det semistrukturerede 

interview er det vigtigt at forstå hvilke slags interviewstrukture der er at gøre med. Det 

semistrukturerede interview er i modsætning til en række fastlåste spørgsmål, mere en dialog 

eller en samtale mellem intervieweren og respondenten. I anvendelsen af det 

semistrukturerede interview tilretter man sine spørgsmål undervej i interviewprocessen. Det 

gør man i forhold til de aspekter og emner man finder relevant.(Kvale & Brinkmann, 2009, ) 

Der er derfor et meget praktisk element af interviewprocessen. Det er udførelsen af et 

interview. Som interviewer stiller vi medbragte interview-spørgsmål omkring emner vi vil 

lære om. Vores interviewspørgsmål er formuleret på baggrund af vores forskningsspørgsmål. 

Et forskningsspørgsmål kan være overordnet, såsom “hvordan fungerer de teknologiske 

systemer i et drivhus” men i udførelsen af interviewet bliver forskningsspørgsmålene 

formuleret gennem interviewspørgsmål, såsom “Hvordan fungerer dine teknologiske system i 

dit drivhus?” I den semistrukturerede interviewprocess anvender man ikke kun 

hjemmebragte interviewspørgsmål. Et vigtigt redskab er også at tilrettesætte, og spørger ind 

til spontane nye informationer man finder relevant under interview-udførelsen. På denne 

måde kan vi spørge nye spørgsmål undervejs i interviewet som klargøre eller specificere et 

givent element.(Kvale & Brinkmann, 2009) Yderligere, for at tilrettesætte agendaen for 

interviewet har vi også anvendt briefing til kort at informere personen vi interviewer til at 

forstå systemer og teknologier som der vil bliver spurgt ind til. (Kvale & Brinkmann, 2009, ). 
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Vores interview er expert-interviews, da vi ønsker at få en objektiv, faglig viden inden for 

vores teknologiske emner og temaer. Når man arbejder med forskningsinterview er et vigtigt 

element validering af data. Det er gjort i forhold til at opretholde projektets integritet i forhold 

til at forholde sig objektivt. Her er vigtige elementer at forstå forholdet mellem det subjektive 

og det objektive. Subjektiviteten kommer til udtryk gennem holdninger, påstande og 

hypoteser. Her er det vigtigt at validere sin data ved at stille validerende spørgsmål.  Et 

element som ikke kræver validering er den meget objektive dimension af de teknologiske 

systemer som vi undersøger. Traditionelt forskningsinterview har man som ofte et 

sociologisk spørgsmål eller interesse. Her med henblik på at løse en problematik, gerne 

igennem flere hypoteser. I vores anvendelse er vi kun interesserede i at påpege eller notere 

teknologiske systemer og artefakter, som enten indgår i vores aktørers praksis eller henvender 

sig til vores projektemne. Derfor har vores brug af interviewredskabet været en objektiv 

dimension af den empiriske eksistens af disse teknologier i den virkelige verden.  Det vil ikke 

sige at der ikke forventes en validering af nævnte, og omtalte teknologiske systemer - her 

især i forhold til vores problemstilling omkring Spots anvendelse i de teknologiske systemer. 

Vi bruger også vertikal læsning af interviewet. Det vil sige at interviewrespondenten er 

bekendt med projektets formål. Dermed også formålet med interviewet. På den måde er der 

ingen obskure motiver. Men derfor bliver der stadig stillet et spørgsmål om den 

pragmatistiske validitet af interviewrapporten. Denne pragmatiske validering bliver gjort på 

baggrund af subjektive holdninger og hypoteser som vores respondenter har i forhold til de 

teknologiske systemers anvendelse i forhold til Spot. Vores redskaber og teori omkring 

forskningsinterview er anvendt i forhold til brug af interviewguiden som redskab til 

udførelsen af interviewet og en interviewrapport til senere interviewanalyse.Vigtige 

elementer i både interview-rapporten og interviewguiden er “Medbragt Interviewspørgsmål”. 

Hvor imod “Opfølgende interviewspørgsmål” opstår spontant og derfor ikke er med i 

interviewguiden som er lavet før interviewet. Vores interviewrapport består af en 

sammensmeltning af nedskrevne referater fra samtlige projektgruppe-medlemmer under 

interviewet.  
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7.2 Teknologiske Systemer og Artefakter 

7.2.1 TRIN-modellen  

Vi vil bruge TRIN-modellen som analyseværktøj. TRIN-modellen er en model som 

hovedsageligt - måske udelukkende - bliver brugt på Roskilde Universitet, og er udviklet af 

Niels Jørgensen, Thomas Budde og Erling Jelsøe. Vi vil i denne rapport bruge den til at 

analysere Spot robotten og det “intelligente” drivhus. 

Vi har tænkt at benytte Rogers teoretiske redegørelse over hvad en teknologi er, men der vil 

også blive redegjort for, hvad Mitcham og Müllers syntese på teknologi er, for at give 

læseren en bredere forståelse for vigtigheden af at forstå og behandle et emne på en specifik 

måde er: 

”A technology is a design for instrumental action that reduces the uncertainty in the cause-

effect relationship involved in achieving a desired outcome. A technology usually has two 

components.” 

1. A hardware aspect, consisting of the tool that embodies the technology as a 

material or physical object, and  

2. A software aspect, consisting of the information base for the tool.”(Rogers 

2003) 

Det primære formål i at benytte TRIN-modellen ligger i dens evne til at inspirere, beskrive og 

analysere en teknologi, som vi i analysen af denne rapport bruger til at analysere Spot og 

dens teknologiske artefakter. Men det er af denne analyse/teori at vi kan analysere de 

tekniske og videnskabelige facader af den valgte teknologi ud fra seks trin.  

“TRIN-modellen er en oversigt over seks aspekter af teknologier, man kan lægge vægt på, 

når man analyserer og beskriver teknologierne.” (Jørgensen, N, 2019)  

Motivationen for at Niels Jørgensen skabte TRIN-modellen var, at der ifølge ham ikke var en 

konkret eller præcis definition for at analysere eller skue teknologi. (Jørgensen, N, Digital 

Signatur, 2018) Han kommer med et par eksempler på andre teoretikeres definition på 

teknologi i sin tekst “En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og 

processer”: 

● Carl Mitcham: Teknologi = objekt + viden + aktivitet + vilje 
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Tager man udgangspunkt i Carl Mitchams fire kriterier i et perspektiv set fra vores rapport, 

ville man ifølge Niels Jørgensens logik kunne forklare objektet som værende Spot, og 

Jørgensen mener her, at det ville give bedre mening at kalde det artefakt i stedet for. 

(Jørgensen, N, 2018, s. 3) Viden ville kunne være viden om robotteknologi, set ud fra den 

viden der skal tilegnes for at konstruere robotten, men det kan også menes i betydningen af 

viden for at styre Spot. Aktivitet tager udgangspunkt i processen af at designe, bygge eller 

bemande Spot; og vilje betyder hvorfor at denne teknologi - i dette tilfælde Spot - blev 

opfundet, og hvorvidt det har et formål at benytte sig af den. I forhold til Niels Jørgensens 

TRIN-model stiller Mitchams definition dog ingen nærmere spørgsmål til teknologien, eller 

videre inspiration til analyse - det er umiddelbart kun en definition og intet mere ifølge Niels 

Jørgensen. (Jørgensen, N, 2018, s. 4) 

 

Den anden definition i Jørgensens tekst er fra Müller, og hans definition minder på flere 

punkter om Carl Mitchams.  

● Mûller: Teknologi = teknik + viden + organisation + produkt 

Disse fællestræk mellem de to ses bl.a. i Mitchams element vilje og Müllers element 

organisation som kunne ses som værende beslægtet, men det samme kan ifølge Niels 

Jørgensen også siges om elementet viden, som indgår i begges definition. Elementet aktivitet 

er dog fraværende i Müllers definition, I forhold til Mitchams definition ligger Müllers dog 

mere op til et fokus på arbejds- og produktionsprocessen af den givne teknologi. “Müllers 

definition søger med de mere konkrete definitioner af de fire elementer at lægge op til mere 

konkrete teknologi-analyser, og den har et fokus på tekniske aspekter.” (Jørgensen, N, 2018, 

s. 5)  I vores tilfælde ville Müllers definition fokuserer mest på produktionen af Spot robotter.  

 Til forskel for dette forsøger TRIN-modellen dog at fokusere både på 

produktionsprocessen, men også brugen af teknologien, og Niels Jørgensen argumenterer for, 

at den lægger mere op til diskussion indenfor den givne teknologis rammer.  

 

Meningen med Trin-modellen:  

 “At inspirere til en teknologianalyse, ved at pege på centrale begreber, man kan 

spørge til i analysen.” 
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7.3 Design & Konstruktion 

7.3.1 Aktørmapping  

Aktørmapping er et overordnet begreb, for at kortlægning af hvilke aktører der har en 

forbindelse til den problemstilling man vil undersøge. Begrebet dækker over flere forskellige 

strategier til at kortlægge aktører, herunder “Science and Technology Studies”(Sismondo, S, 

2009), “Relational Mapping” eller “Situational Analysis”(Clarke, A, 2005). I sidste ende skal 

vi bruge aktørmapping, til at analysere en central aktør og de handlinger/ situationer, der 

opstår mellem den centrale aktør og de øvrige aktører med forbindelse til den centrale. 

● Relational Mapping : Eller relationel analyse, er altså en metode til at analyserer 

relationerne mellem aktører i netværket. Dette adskiller sig fra Situational mapping, 

hvori det er den samlede situation aktørerne indgår i, som analyseres(Clarke, A, 

2005). 

8. Empiriafsnit 

8.1 Machine Learning 

Maskinlæring på dansk, også forkortet ML, er ikke en decideret ny teknologi, taget i 

betragtning af at ordet blev opfundet i 1959 (Samuel, Arthur 1959) Machine Learning er i sig 

selv en mindre gren af kunstig intelligens, hvis formål det er at tænke som et menneske. Man 

kunne argumentere for, at det er en mindre kendt teknologi end f.eks. kunstig intelligens, men 

vores teknologiske dagligdag viser sig at bruge Machine Learning meget oftere end man 

måske skulle forestille sig. Netflix bruger ML for at kunne anbefale os serier og film, som 

dens algoritmer har kunne regne ud, baseret på vores tidligere visninger og adfærd. Det er 

ligeledes også på grund af ML, at reklamebureauer er blevet så gode til at anbefale os 

brugerspecificerede reklamer, som passer til vores interesser. (SAS, 2021)   
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Machine Learning forsøger, som nævnt 

tidligere, at løse problemer på samme måde 

som vi mennesker ville gøre. Derfor er denne 

teknologi god til at finde mønstre i data, 

ligesom vi mennesker ift. andre dyr er gode til 

at se når ting ikke passer ind i dets miljø. 

Machine Learning fungerer ud fra, at det 

kræver en stor data-pøl - jo større, jo bedre - 

og ved at analysere denne data kan den finde 

mønstre og lignende meget hurtigere end vi mennesker ville kunne gøre ift. størrelsen af data, 

som den arbejder med. (MIT management, 2021) 

Det er måske nemmere at visualisere hvordan Machine Learning virker, med et eksempel på 

videospil. Til venstre er et billede af en ML algoritme, som forsøger at gennemføre det 

tidligere, populære spil, Flappy Bird. ML-programmet bliver givet fuld kontrol over 

spillerens kontrol, så den kan selv styrer hvornår den hopper. Hver gang at spilleren kommer 

i kontakt med et af de grønne rør, starter spillet over, men ML-programmet adapterer og 

husker at den skal forsøge sig med at prøve noget andet. Gennem mange tusinde generationer 

af forsøg, lærer algoritmen at vælge de generationer som er kommet længst, og dermed kan 

den viderebygge på deres progression, indtil den når i mål. (Code Bullet, 2018)  

 

Machine Learning er først blevet populært at bruge de sidste 10-15 år. Selvom at teknologien 

blev opfundet for længst, har computere ikke kunne leve op til de krav, som Machine 

Learning sætter til hardware. For at sætte et perspektiv på hvorfor teknologien ikke var 

udviklet nok til at køre Machine Learning i 1970’erne, refereres der til Moore’s Lov, skabt i 

1965 af Gordon Moore, en af grundlæggerne af CPU-firmaet Intel. Den hurtigste processor i 

1975 indeholdte 65.000 transistorer (essentiel del i en processor). Moore’s Lov ekstrapolerer, 

at antallet af komponenter, heraf transistorer, i en processor eller chip vil kunne blive 

fordoblet hver 18-24 måneder. (Britannica, 2016-nu) Denne ekstrapolering har siden da 

næsten altid været korrekt. Per 2019 har den hurtigste processor på markedet 39,54 milliarder 

transistorer, hvilket sætter et solidt perspektiv på hvor langt mere avanceret computerevner er 

blevet siden 1975, og hvordan at Machine Learning - i en let form - kan blive kørt på næsten 

alle nye enheder. (WCCFtech, 2019) Udfordringen med at programmere computere til at 

tænke som et menneske er, at vi stadig ikke præcist ved hvordan vores hjerne fungerer. Vi 
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kan genkende mennesker uden at vide hvordan; vi kan køre og styre biler uden at være klar 

over hvilke ting vi er opmærksomme på. Mange af vores egenskaber er evner i vores liv, som 

vi ikke nødvendigvis kan forklare med tal eller bogstaver endnu, og det er ting som vi ikke 

tænker over i hverdagen - det er instinkt.  

 “Writing a computer program is a bit like writing down instructions for an extremely 

literal child who just happens to be millions of times faster than you. Yet many of the 

problems we now want computers to solve are no longer tasks we know how to 

explicitly tell a computer how to do.” (Blum, A. Machine Learning Theory, uk.) 

Machine Learning Theory, eller Computational Learning Theory, forsøger dermed at 

oversætte denne uoverskuelige, menneskelige tænkning til noget som computere kan forstå. 

Inden for feltet af computervidenskab og programmering finder man mange steder udtrykket, 

Occam’s razor (ragekniv på dansk red.), som basalt betyder at man burde vælge den 

simpleste løsning tilgængelig, hvis den fungerer lige så godt som en mere avanceret 

mulighed. (Gibbs, P. 1996) Dette udtryk læner sig op af andre udtryk, som f.eks. 

“overengineering”, men det er et vigtigt udtryk indenfor programmering, da det meste 

programmeringskode i verden kan optimeres. Der er mange måder at løse problemer inden 

for kunstig intelligens og Machine Learning, men samtidigt med at nogle problemfelter inden 

for denne teknologi bliver mere avanceret og komplekst, har man de sidste 5-10 år begyndt at 

optimere og simplificere andre dele af dem, så disse netværk af data og regler kan køre mere 

effektivt. (Suzen, M. 2020) 
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8.2 Spot robotten 

 

Boston Dynamics pirrede tilbage i 2010 på sociale medier med nogle videoer af en robot, 

som på daværende tidspunkt havde kodenavnet “BigDog”. Selv dengang så millioner af 

mennesker på YouTube i forundring, da en hestelignende robot, gang efter gang modtog 

utallige spark og skub, men uden at falde. Når den endeligt faldt kunne den, med en hurtig 

reaktionstid, komme på benene igen og genetablere sin balance. Det var banebrydende på 

daværende tidspunkt, og mange iterationer senere, ser vi den på mange måder bedre og mere 

agile Spot vi har i dag. BigDog var drevet af en ét-cylindret, 15 hK go-kart motor, da 

elektriske motorer ikke var effektive eller kraftige nok til at bære vægten af en soldats udstyr. 

(wikipedia, nu-) Den var tiltænkt at blive brugt i militæret, og blev finansielt støttet af 

DARPA. Dog var teknologien der ikke endnu, og eftersom at motoren larmede for meget, 

blev projektet stoppet i 2015. SPOT er navnet på en kvadrupedalsk robot, som førnævnte 

firma, Boston Dynamics, har brugt mere end et årti på at udvikle. I 2020 lancerede firmaet 

robotten til køb hos private og erhverv for $74.500 (~460.000 kr. før moms, 2021) for 

basismodellen. Selvom SPOT ikke direkte er den samme robot som BigDog, kan den ses 

mere som en efterløber eller variant af den ældre, benzindrevne variant.  

 

Men hvad kan SPOT og hvordan er den opbygget?  

 

Specifikationer:  

● Eksterne dimensioner:1110 mm x 500 mm x 840 mm 

● Vægt: 32,5 kg 
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● Maksimal lasteevne: 14 kg 

● Maksimal hastighed 1,6 m/s (5,6 km/t) 

 

SPOT er designet til at kunne bære 14 KG udover dens egen kropsvægt, og det er muligt på 

grund af de fire stærke, elektriske motorer, som styrer hvert ben. SPOT kommer kun i farven 

gul, og udover at man kunne argumentere for, at det er valgt for at robotten er iøjnefaldende, 

så nævner nogle af udviklerne fra Boston Dynamics, i et interview med Adam Savage, at 

farven gul er valgt på grund af, at den signalerer til forbigående, at SPOT er et industrielt 

værktøj. (Savage, A. 2020) Denne specifikke gule farve er nemlig tæt på en anden gul 

nuance, som bliver kaldt “Caterpillar Yellow”, og bliver brugt til alle produkter, som firmaet 

Cat sælger, hvilket typisk er stort maskineri til konstruktionsarbejde. Det er bl.a. på grund af 

industrielle firmaer som Cat og DeWalt, at farven gul bliver set som at signalere potentiel 

fare. I forhold til SPOT giver det dog også god mening, eftersom at SPOT som udgangspunkt 

er tiltænkt industrielt brug, men også fordi at SPOT kan være farlig at komme i kontakt med, 

hvis man ikke har en nogenlunde respekt eller forståelse for elektronikken. De fire elektriske 

motorer, som bevæger benene er utroligt kraftige, og hvis man får fingre i klemme, mens at 

de bevæger benene, kan man komme alvorligt til skade. 

 

Spot styres via en Android tablet, som på mange punkter fungerer og ligner en fjernbetjening, 

som man traditionelt ville bruge til fjernstyrede biler og lignende. Man har på midten af sin 

tablet en direkte forbindelse til SPOT’s kameraer, så man kan styre robotten på afstand. Man 

kan også styre Spot ved at klikke på det billede som SPOT sender fra dens kameraer. Dernæst 

vil robotten finde hurtigste rute frem til det sted man trykkede på dens direkte udsendelse.  

 

Man kan selv programmere Spot. Den er endda programmeret således at man kan få den til at 

udføre specifikke handlinger, uden at komprimere den allerede indprogrammerede balance, 

orientering- og bevægelsesteknologi, som er så avanceret, at robotten selv kan rejse sig op og 

genvinde balance, uanset hvordan man skubber den. Det vil sige, at man kan programmere 

Spot med yderligere opførsel, imens man stadig kan bevæge den rundt. Med andre ord er 

store dele af Spots program lavet som ‘open source’, hvilket betyder at andre kan få en 

detaljeret indsigt i, hvordan denne software er lavet og fungerer. 

Der er tilstrækkeligt meget dokumentation på SPOT’s softwareprogrammering, hvilket har 

gjort det muligt for diverse folk og grupper, at bruge SPOT som et innovativt værktøj eller 

legetøj.  
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Eksempelvis er der blandt andet en mand ved navn Mathias Monstrey der har lagt en 

YouTube video op, hvori han forklarer hvordan han programmerede sin Spot til at bevæge 

sig rundt, baseret på indkomne kommentarer fra hans fans under en af hans direkte 

udsendelser på internetplatformen Twitch. (Monstrey, M. 2020) Monstrey har et program på 

hans computer, der videresender bevægelseskommandoer til Spot, på baggrund af hvad folk 

skriver, i chatten på hans online-stream. Med disse midler bruger Monstrey robotplatformen 

Spot, til at indgå som et hovedelement i et online spil, som hundredvis af mennesker deltager 

i. Man kan næsten kalde det en slags performance art eller interactive experience. 

Menneskene i hans online chat kan dermed, for åben skærm, skrive en kommando 

“FORWARD”, “LEFT/RIGHT” eller “BACK” hvorefter Spot vil bevæge sig et par skridt ad 

gangen, i den givne retning. Målet er på 60 minutter at få Spot igennem  en forhindringsbane, 

som Monstrey har lavet i sin lejlighed.  

8.3 Spot-Kamera 

Spot har fem indbyggede ‘projected stereo’ kameraer, som hver indeholder én ‘Class 1 laser’. 

Laserstråler er inddelt i forskellige klasser, og hovedsageligt er de overordnet en indikator 

for, hvor farligt direkte eksponering til øjnene vil være - class 1 er ikke skadende. 

Umiddelbart ville man kunne tro, at SPOT bruger LIDAR teknologi til at skue sine 

omgivelser, men selve basismodellen af robotten bruger kun stereo vision. Computer stereo 

vision fungerer sammenligneligt med hvordan menneskers øjne opfatter dybde i deres syn. 

Ved at sammenligne alle vinklerne fra SPOT’s kameraer kan robotten udregne hvor den er i 

korrelation med dens omgivelser, og kombineret med denne laser kan den ligeledes også 

opfatte afstand til objekter omkring den. Dette giver Spot evnen til at se verdenen fire meter 

foran sig, samtidigt med også at kunne beregne afstanden til diverse objekter i dens vej. 

Kameraerne er placeret således: 1 på “bagdelen”, 1 på højre side, 1 på venstre side og 2 foran. 

Dette tillader Spot at ‘fremkalde’ et 360 graders ‘map’, som bruges til visualisering af 

robotten. (Boston Dynamics, 2020, s. 14-16)  

Et sort og hvidt kamera er nødvendigvis dog ikke optimalt, når det kommer til 

frugter/grøntsager. Man skal kunne se farven på en tomat, for at kunne definere tomaten som 

værende “klar til pluk”. Dette ved Boston Dynamics godt, hvilket er grunden til at de tilbyder 

ekstra kameraer, som kan blive monteret på Spot. Disse tilføjelser til Spot bliver kaldt 

“payloads”. (Boston Dynamics, 2020-nu) 

Den første mulighed som Boston Dynamics selv sælger, er et ‘payload’ kamera, kaldet “+ 
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AWARENESS” . Dette kamera ‘snakker sammen med Spot’, og tillader Spot at kunne se 

farver. Derudover medbringer det også en bedre ‘kamerakvalitet’ - altså en højere opløsning. 

Dette kunne muligvis vise sig at være en mere optimal løsning ift. drivhuse, eftersom den nu 

kan se farver og dermed kan man skrive kode som tager brug af dette. 

Boston Dynamics har to yderligere kameramoduler. Dog besidder de teknologi som vi ikke 

skal bruge, f.eks. ‘pan-tilt-zoom’, som kunne være relevant hvis vi skulle bruge Spot til at 

kigge på meget små detaljer i en given genstand. 

Et af de mere optimale kameraer ift. vores projekt som Boston Dynamics sælger (+ 

AWARENESS), koster 21.800 dollars (132.718 kr.). Dette modul indeholder et kamera, som 

kan se SPOT’s omgivelser i en 360* cirkel, som potentielt kunne vise sig at være brugbart i 

nærkontakt med planter.  

Som nævnt tidligere i rapporten tillader Spot at man kan skrive kode til den. Hvad det giver 

os som brugere mulighed for, er, at vi kan købe et kamera, sætte det fast på Spot og dermed 

skrive kode som tillader Spot at bruge dette kamera. Det kunne f.eks. være et 360 graders 

overvågningskamera eller et specialdesignet hyperspektralt kamera. Hvorfor skulle man så 

købe det dyre kamera, som Boston Dynamics selv sælger? Hvis man søger ekstrem 

videokvalitet, lyd og stereo, og ikke mindst brugervenlighed, kan det dyre kamera give 

mening at købe, men i vores tilfælde mht. drivhuse, ville den billigere løsning virke helt fint, 

skulle man evaluere det ud fra et økonomisk synspunkt. Boston Dynamics “payloads” har 

dog en nemmere grænseflade at interagere med, og er designet til at fungere til Spot, hvilket 

gør det nemmere at bruge og minimere risiko for fejl. 

Det er også værd at nævne, at hvis man tilkøber en arm ‘payload’ til Spot, sidder der et 

kamera inden i “hånden” på armen. Dette kamera er dog af samme kvalitet/opløsning som 

Spot’s egne kameraer, og er derfor ikke en opgradering til netop dette felt. 

8.4 Spot Arm 

Spot er fra producenten udstyret med nogle basale evner, som at kunne bevæge sig i frit rum 

og ikke kollidere med omgivelserne eller falde. Det bliver alt sammen styret igennem et 

simpelt input via brugerens tablet, og bearbejdet af Spots AI, der sørger for at koordinere 

Spots bevægelse af ben. Disse funktioner er nogle basale evner som følger med Spots 

standardmodel og er nemme at tage i brug. Man kan bevæge spot rundt med det joystick der 

sidder på tabletten, og i princippet kan robotten styres af alle.  

Så hvis man kigger bort fra prisen på Spot, vil man kunne forestille sig, at i en nær fremtid vil 
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både nye robot produkter såvel som Spot, blive mere tilgængeligt for private menneske og 

dermed den brede befolkning. 

Spot er en ret enestående udvikling inden for robotproduktion, i det at produktet er designet 

brugervenligt ift. mange af deres konkurrenter. Vi kunne godt forestille os at lanceringen af 

Spot, kunne gå hen I historien, som en milepæl for robotudvikling og det er nemlig ikke 

første gang at Boston Dynamics har været forgænger og trendsætter for robotudvikling.  

 

Men selv om Spot er et skridt tættere på en verden hvor almene mennesker kan gå en tur med 

hver deres lille robot-hund, er der nogle rigtige arbejdsopgaver som Boston Dynamics har 

designet Spot til at kunne tillære sig at udføre. Boston Dynamics gør det både klart i deres 

markedsføring og design, at Spot, først og fremmest egner sig til erhvervslivet.  

 

I mange erhverv kunne man forestille sig, at Spot kunne fungere som en slags omvandrende 

kamera, der kan komme ind i vanskelige eller farlige steder. Med Spot som værktøj kunne 

man få billedet af steder på en byggeplads hvor arbejdere ikke kan gå rundt endnu på grund 

af sikkerhed for personalet, eller Spot kunne patruljere en offentlig bygning og alarmere hvis 

der var uautoriseret personale på grunden. Mulighederne for at kontrollere Spots udsyn til 

ellers utilgængelige steder er mange, men potentialet er så meget mere. Det er en smule 

trivielle robot arbejdsopgaver. En robot der styres rundt i frit rum af en tablet alene er ikke 

funktionelt nok, til at gøre Spot til mere end en slags kravlende udgave af et fjernstyret 

legetøj. 

 

Så trods af at det er automatiseret og dog kompliceret teknologi, der bliver brugt til at få Spot 

til at gå rundt, er det alene ret trivielt. Men der er en anden skelsættende innovation fra 

Boston Dynamics, som gør hele vores projektemnes omdrejningspunkt (med automatisering 

af drivhus) muligt. Det er den robotarm som Boston Dynamics har udviklet. Armen hedder 

“Spot Arm” og er et tilkøbsmodul som sælges på Boston Dynamics hjemmeside og skal 

monteres øverst på Spots ryg. Umiddelbart lyder dette fænomen absurd, og på mange måder 

er det også. Ikke kun fordi at det er beskrivelsen af en gul robothund med en robotarm 

stikkende ud af ryggen, men også pga. de absurd mange muligheder robotten pludselig får.  

Ved at montere en arm med en trefingret klo, kan Spot nu gribe fat om objekter, skubbe, løfte 

og justere ting i det tredimensionelle rum. Denne arm og hånd i kombination med Spots evne 

til at manøvre alverdens terræn, samt den nemme tilgang for brugere til at styre og 

programmere robotten til egen vilje kunne gøre Spot til et uundværligt værktøj i mange 
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fremtidige erhverv, Alle disse elementer, sammenknyttet i Spots AI, gør at Spot ikke bare er 

en almindelig robot. Spot tilbyder en platform, som brugerne med tilstrækkelige 

computerevner, kan skabe uendelige funktioner og egenskaber til Spot.  

 

Spot-Arm specifikationer 

● Grader af bevægelse: 6 + gripper (armens ‘hånd’). 

● In-Gripper LED-lys og 4K-kamera. 

● Fuld længde: 984 mm. 

● Vægt af arm (gripper inkluderet): 8kg. 

● Maksimal belastning: Op til 11 kg. 

● Maksimal træk vægt: Op til 

25kg. 

Selve robotten 

● Total vægt: 39,7 kg. 

● Maksimal rækkevidde: 1800 m 

Miljø 

● Driftstemperatur. -20°C to 

45°C. 

● IP: Vand- og støv resistent. 

8.5 Hyperspektrale kameraer 

Hyperspektrale kameraer har et bredere farvespektrum end ordinære kameraer. Dette er 

specielt vigtigt, da vi ønsker stor nøjagtighed mht. Spots evne til at se om f.eks. tomater har 

den rigtige farve til at plukke. Derudover hjælper et hyperspektralt kamera også med bedre at 

kunne se, hvad der er en tomat og hvad der er plante. 

Det bredere farvespektrum bliver dannet af, at kameraet har større fokus på lyset i hvert 

enkelt pixel. Lyser i hvert pixel bliver analyseret i mange forskellige ‘spectral bands’ - altså 

det spektrale spektrum, hvilket øger evnen til at vise hvad der vises i det givne billede. 

(Schneider A, Feussner H, in Biomedical Engineering in Gastrointestinal Surgery, 2017) 

Øgelsen af Spots billeder øger ligeledes evnen til at kunne se hvad der skal plukkes, hvilket i 
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sidste ende øger produktionen og kvaliteten af Spots arbejde.  

Der ønskes altså at man monterer et Hyperspektralt kamera på Spot, for højest mulig kvalitet 

af arbejde. Det hyperspektrale kamera har næsten udelukkende positive aspekter, eftersom 

disse kameraer fremkalder mere ‘præcise’ billeder end andre ‘ordinære’ kameraer. Det eneste 

negative aspekt er prisen. Hyperspektrale teknologier er bestemt ikke billige at udvikle, 

hvilket resulterer i en forhøjet pris. 

 

8.6 Smart-Drivhuse 

For at kunne argumentere for eller imod robotplatformen Spot som et middel til yderligere at 

automatisere Smart/ intelligente drivhuse, må vi først definere hvad et intelligent drivhus er. 

Vi har valgt at inddele drivhustyperne i tre kategorier; de store industrielle drivhuse, de 

mellemstore fælles drivhuse og sidst de små enkelte husstandes private drivhuse. Det fælles 

kriterie for de tre typer, er at de skal kunne defineres som smart-drivhuse. Mange kender nok 

begrebet ‘smart’ fra f.eks. et ‘smart’-home eller en smartphone, og det kan være vanskeligt at 

finde en konkret definition af begrebet ‘smart’/ ’intelligent’, dog bliver “smartness” defineret 

fra undervisningsgang (STS II - Del 4 Smartness og IoT) - “A world where physical objects 

are seamlessly integrated into the information network, and where the physical objects can 

become active participants in business processes”. I nogle sammenhænge er funktioner, som 

at kunne styre lys eller temperatur i sit hjem externt, nok til at beskrives som ‘smart’. I 

forhold til denne rapport mener vi, at for at et hus kan betegnes som intelligent, skal det 

kunne udføre funktioner, som f.eks. at kunne styre lys eller temperatur automatisk. Altså skal 

huset kunne vide, hvornår der er behov for lys og hvornår temperaturen skal reguleres, før det 

kan siges ud fra tidligere definition at være et ‘smart home’ eller intelligent hjem.  

Vi vil altså beskæftige os med intelligente drivhuse, og det vil sige at drivhusene i en eller 

anden grad, skal være selvstyrende i forhold til f.eks. vanding af planter eller regulering af 

temperatur og lys.    

Til formål for denne rapport, er de drivhus-scenarier vi inddrager alle underlagt et 

minimumskrav for automatisering/smartness. Vi inddrager teknologier magen til dem hos 

Nordic Harvest, herunder hydroponisk dyrkning, automatisering af vand og næringstilførsel, 

og automatisk temperaturkontrol, hvilket vi har erhvervet os hos vores respondent, 

Chapelle4Life. Dette er med til at sikre, at vi får en så konkret ramme for vores analyse som 

muligt.  
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1. Industrielle Smart-drivhuse 

Industrielle Smart-drivhuse er typisk de største drivhuse og dermed også de drivhuse, 

som har den største produktion. Den større produktion leder til flere tekniske 

komplikationer, hvor to forskellige industrielle drivhuse har fundet hver deres løsning.  

Første eksempel er ‘Nordic Harvest’ - de har lavet en stor og vertikal produktion, som 

b.la. bruger hydroponisk teknologi (se begrebsafklaring). Med et kontrolleret miljø, fri 

for påvirkninger fra f.eks. vind og vejr, resulterer det i komplet kontrol af planternes 

vækst/behov. 

Vandet er tilføres næringsindhold, som cirkulerer dagligt. Dette giver planterne den 

perfekte mængde vand og næring. Kontrollen over planterne og deres forhold, spiller 

en stor rolle hos Nordic Harvest - kontrol = planter gror hurtigere: “kan så og høste i 

en vedvarende proces 15 gange om året og producerer 1000 tons grønt på 100 gange 

mindre plads” (Nordic Harvest officielle hjemmeside). 

Grunden til at dette drivhus kan defineres som værende et ‘smart-drivhus’, er at 

størstedelen af processen kan foregå, uden menneskelig hjælp. F.eks bruger de 

transportrobotter, som kører planterne fra de hydroponiske installationer til høst. 

Disse robotter følger streger på gulvet som guider dem til deres destination. 

Derudover er de udstyret med sensorer, der registrerer forhindringer på ruten, så 

robotten kan brems i tide til at undgå en kollision, med en person eller genstand.  

Andet eksempel er ‘Meto-Motion’. Meto-Motion har opfundet, programmeret og 

lavet en robot, som står til ansvar for mange opgaver i deres smart-drivhus. Robotten 

hedder ‘GRoW’, som står for ‘Greenhouse Robotic Worker’. Denne robot er 

specialprogrammeret med robotteknologi, til at tilpasse industriel drivhusbrug i 

tomatproduktion. Her har vi et drivhus som nogenlunde følger normerne mht. 

udseende og opsætning da f.eks. planterne står i jord, dog med en superteknologisk 

robot til at erstatte og udføre menneskets arbejde. ‘Meto-Motion’ arbejder altså med 

robotteknologi og ikke drivhusteknologi, dette resulterer dog stadig at vi har med et 

‘smart-drivhus’ at gøre, eftersom drivhusets cyklus kan fortsætte uden menneskelig 

hjælp.  

 

2. Fælles Smart-drivhuse (flere husstande) 

Denne type drivhus skal forstås, som værende på størrelse med en boligforening eller 

et bofællesskab, som ville have kapital til at investere i det. Vores definition af et 



 

23 

fælles drivhus, lyder altså på, at det skal være til fælles brug blandt en 

samfundsmæssig gruppe. Derudover skal drivhuset kunne benyttes af fem husstande 

eller derover, og vi begrunder dette kriterie pga. at Spot, med tilhørende arm, koster 

cirka en halv million danske kroner. Pointen med kriteriet er ikke at specificere et 

minimum for hvor mange husstande som deler drivhuset, men derimod at understøtte 

det faktum, at dem som bruger og finansierer drivhuset skal have kapital til at købe en 

Spot. Derudover må drivhuset - for at passe på denne definition - ikke overstige en 

størrelse, hvorefter det ville kunne sidestilles med en industriel produktion. Altså er 

“fælles drivhuse” af en størrelse og hensigt, som ikke kan/ skal producere fødevarer 

med det formål at skabe profit, men i stedet skal bidrage til at mindske brugerne af 

drivhusets fødevarebehov. 

  

3. Private Smart-drivhuse (en husstand) 

Det private ‘smart-drivhus’ er den enkelte husstands drivhus. Et drivhus af mindre 

størrelse, som typisk bliver placeret i baghaven. Grundet den mindre størrelse er der 

ikke samme mængde arbejde, som i de større drivhuse. Derfor bliver det en enorm 

luksus, at få Spot til at lave dagligdagens ærinder/opgaver. Automatiseringen af det 

private ‘smart-drivhus’ er bestemt ikke billigt, eftersom det er én husstand som står 

for omkostningerne.  

 

9. Analyse 

9.1.1 Christian Riskjær 

Aktøren 

Christian Riskjær er aktør inden for automatisering af landbrug. Han er sammen med hans 

bror medstifter af automatiseringsprojektet Arkaia Life. Arkaia arbejder med de samme 

problem og  problemstillinger som os. Vi har vurderet ham som en aktør inden for 

robotteknologi og automatisering af drivhuse. Hans projekt Arkaia Life var tre måneder 

undervejs da vi interviewede ham. 

Briefing 

Kort e-mail samtale med forklaring om vores interesse i hans projekt, og kort en forklaring af 

vores problemfelt. 
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Forskningsspørgsmål 

 

- “Hvilke overvejelser har I haft i jeres projekt angående Spot?” 

- “Hvilken type(r) af drivhus/ drivhus-design, egner sig bedst til, fuldstændig eller 

delvis, automatiserer via Spot? Hvorfor / hvorfor ikke” 

- “Hvilke fordele har Spot som robotic platform 

- hvordan fungerer de teknologiske systemer i et drivhus” 

- “Hvordan kan en Spot-robot medvirke til automatisering af produktionen i et 

drivhus?” 

 

Medbragte Interviewspørgsmål 

- “Hvilke overvejelser har i gjort jer i forhold til drivhus-teknologi igennem jeres 

projekt?” 

- “Hvilke overvejelser har i haft i jeres projekt angående Spot?” 

- “Hvilke fordele har Spot som robotic platform” 

- “Hvordan fungerer dine teknologiske system i dit drivhus?” 

9.1.2 Analyse af interview rapport med Christian Riskjær  

De havde igennem projektet haft mange overvejelser inden for automatisering og blandt 

andet overvejelser til en eventuel anvendelse af Spot fra Boston Dynamics. ‘Arkaia Life’ er et 

projekt der handler om at etablere automatiserede drivhuse i et urbant miljø. Christian 

Riskjær er multimedie designer og arbejder indenfor mange felter.  

I denne omfang har vi brugt forskningsinterviewet som et redskab til at komme i kontakt og 

indsamle viden inden for eksperternes forskningsfelt. For at være mere specifik er vi 

interesseret i at påpege og få indsigt i de teknologiske systemer der kolliderer mellem os som 

interviewere, og respondentens forskningsfelt. Udførelsen af interviewet med Christian 

Riskjær er gjort på baggrund af vores interviewguide. Grundet Corona udførte vi interviewet 

online. På baggrund af interviewrapporten (Bilag 1) kan vi se at interviewspørgsmålene fra 

interviewguiden er blev besvaret. Udover det formulerede interviewspørgsmål som er 

formuleret på baggrund af forskningsspørgsmålet, har vi under interviewet stillet nogle 

opfølgende spørgsmål til respondenten. Det er et redskab vi bruger til at udpege eller 

italesætte aspekter af de teknologiske emner der blive talk om.  



 

25 

Som man kan se i interviewsrapporten er der en række omtalte teknologiske emner. Vi har 

igennem interviewanalysen udpeget og iagttaget teknologiske systemer og aspekter der 

indgår i aktørens netværk. Et af interviewspørgsmålene fra interviewguiden var “Hvilke 

overvejelser har i haft i jeres projekt angående Spot?”. Dette interview spørgsmål er 

formuleret på baggrund af forskningsspørgsmålet  “Hvilke fordele har Spot som robotic 

platform?”. Christian responderede at Arkaia var begyndt at gå væk fra Spot i deres projekt. 

Som opfølgende spørgsmål spurgte vi ind til hvilken sammenhæng Arkaia projektet tidligere 

havde overvejet at anvende Spot. Her bliver vi introduceret til det teknologiske system 

bagved skovlandbrug. Begrebet lægger sig til landbrugssystemer. Hvor vores afgræsning og 

problememne bevæger sig omkring drivhus landbrug specifikt. Med andre ord kan man sige, 

at skovlandbrug og drivhuslandbrug begge er landbrugssystemer. Fordi vi laver en vertikal 

opløsning af interviewet, så præsenterer vi også vores forskningsspørgsmål til Christian Kjær. 

“Hvilke fordele har Spot som robotic platform?” Her svarer vores expert “Den (Spot) har 

allerede mange funktioner ready on the go.” Her peger Christian på at Spot muligvis har 

nogle særlige kvaliteter og egenskaber i forhold til andre robot platforme.  

 

9.1.3 Chapelle4Life  

Aktøren 

Chapelle4Life har sit eget hydroponisk hjemme gartneri og er entusiastisk i forhold til høj 

autonomi i drivhuse. 

Briefing 

Den interviewede er blevet briefet på baggrund af en post send på det sociale medie Reddit.  

Læs posten (Bilag 4) 

 

Forskningsspørgsmål 

- “hvilke teknologiske systemer indgår i et drivhus?” 

- “hvordan fungerer de teknologiske systemer i dit specifikke drivhus?” 

- “hvilke teknologiske systemer i et drivhus har høj autonomi?” 

Interviewspørgsmål 

- “hvordan fungerer dine teknologiske systemer i dit drivhus?” 

- “Hvordan fungerer dit hydroponik” 

- “Hvordan kan du forestille dig Spot kan medvirke i et drivhus?” 
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9.1.4 Analyse af interview rapport med Chapelle4Life  

Chapelle4Life er en amerikansk amatørgardner med eget hydroponologisk system. Han blev 

kontaktet på baggrund af en post vi skrev på flere offentlige medier. Posten blev lagt op på 

Reddit med en kort forklaring af vores interesser og forventninger til interviewet. Posten 

fungerer også som briefing før interview og sætter forventningerne hos interviewpersonen. 

Her nævner vi blandt andet vores interesse i hydroponoiske systemer og hvilken robot vores 

projekt omhandler. Hvor vores tidligere interview med Christian Riskjær var udført meget 

tidligt i processen, blev interviewet med Chapelle4Life i modsætning udført langt senere i 

forskningsprojektet. I interviewguiden til Chapelle4Life kan vi se der er langt flere 

forskningsspørgsmål, end interviewguiden til Christian Riskjær og en mere overvejet brug af 

interviewteknikker. Dog afviger interviewrapporten meget fra interviewguiden i interview af 

Chapelle4Life. Det behøver dog ikke være en dårlig egenskab ved interviewet. Når 

teknologiske emner spontant opstår under interviewet, stillere vi opfølgende spørgsmål til at 

fordybe os i dem. Eksempler på dette kan være når Chapelle4Life siger han bruger kattegrus 

til som jord til hans planter. Vi stiller opfølgende spørgsmål for videre at  forstå kattegrus i 

hans teknologiske system. På baggrund af det forklarede han at kattegrus skal forstås som 

små lerkugler. Denne dialog led til en forklaring fra hans side omkring alle de essentielle 

elementer af hydroponologi. Chapelle4Life fortæller også at et alternativ til lerkugler kan 

man også bruge RockWool. I interviewrapporten nævner han de teknologiske systemer i hans 

private drivhus. Cheppe4Life forklarer, at han i en stor balje med vand og kattegrus bruger et 

eppo and flow system til at cirkulere vandet rundt i systemet. Planterne vokser derfor ikke i 

jord. Han blander gødning i vandet på baggrund af en PH værdi som han aflæser. Andre 

systemer i hans drivhus er håndtering af pesticider. I interviewet forklarer han hvordan han 

forsvarer sine planter imod angreb af små dyr. Her stiller vi et opfølgende spørgsmål omkring 

pesticider med hensyn til bæredyigtighed. Cheppel4Life nævner her brug af mariehøns som 

en bæredygtig løsning. Til sidst spørger vi ind til hvilke elementer af drivhus gardening som 

han kunne forestille sig Spot kunne automatisere. Her svarede Chappel4Life “The manual 

laborer of the laborer. Pretty much anything from planting to cutting the plants. Many 

systems already run by themselves. [...] I could leave this green house for two weeks with no 

maintenance”.  
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9.2 TRIN-Modellen 

9.2.1 Trin 1 og 2 

De to første trin i TRIN-modellen har vi aktivt valgt ikke at skrive om i deres eget afsnit, da 

vi mener, at redegørelsen for de teknologiske artefakter og processerne bagved bliver 

forklaret i tidligere empiriafsnit; så for at undgå at forvirre vores læsere, og for at undgå at 

gentage os selv refererer vi i stedet til tidligere afsnit i stedet for dette formål.  

 

9.2.2 Trin 3: Teknologiens utilsigtede effekter  

Dette trin fokuserer og analyserer på de risici, som senere i implementeringen af teknologien 

kan dukke op uden varsel eller nærmere planlægning. Når man diskuterer hvorvidt en 

teknologi, som endnu ikke nødvendigvis har bevist at ville forårsage en positiv effekt på 

feltet, har mulighed for at ændre verden i fremtiden, er det oplagt at spekulere over skjulte 

bivirkninger ved denne implementering. De teknologiske artefakter som bliver brugt i Spot-

robotten er ikke alle nødvendigvis banebrydende og nytænkende. Computer Stereo Vision, 

som er teknologien der gør det muligt for Spot at måle afstand til dens omgivelser, har f.eks. 

eksisteret i flere årtier; og den basale teknologiske baggrund for servoerne der driver Spots 

bevægelser blev opfundet tilbage i 1834. (TigerTek, 2021) Dog er det banebrydende og 

nytænkende, når man konfigurerer og tilslutter alle disse teknologiske artefakter sammen, i 

forsøget på at videreudvikle hvordan vores samfund ser fremtiden af smarte robotter. I 

forhold til de mange forskellige artefakter i Spot, kan man referere til Tobias Pape Thomsens 

syntese på kompleksitet:  

 “Komplekse systemer er ofte defineret som bestående af (1) mange uens 

komponenter der er (2) stærkt forbundet men som stadig har en (3) høj 

grad af autonomi” (P.T. Thomsen, DK2 slides 1, s. 46) 

Alle kravene i hans tese er opfyldt i eksemplet med Spot. Spots artefakter udgør i sig selv et 

komplekst netværk af teknologier, men drager ikke ud på den anden side af det kaotiske. Det 

komplekse netværk i Spot fungerer i symfoni af orden.  

 

Ny teknologi har ud fra et historisk perspektiv ofte været markant dyrere at både købe, men 

også producerer ved lanceringen af produktet. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2016) En stor 

faktor for hvorfor at hydroponiske, automatiserede drivhuse er begyndt at springe frem i hele 
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verden er hovedsageligt på grund af klimaforandringerne, som vi tidligere i rapporten også 

har skrevet om. Selvom at der ikke findes mange mennesker i denne verden som ikke ønsker 

at mindske klimaforandringerne, så er den økonomiske del af det ligeså vigtigt at tage i 

betragtning, ville mange mene. På nuværende tidspunkt ville det eksempelvis være svært at 

skue de økonomiske effekter ved at implementere Spot i drivhuse, da prisen på denne type 

teknologi kunne fluktuere afhængigt af udbud og efterspørgsel.  

 

(Long-term price trends for computers, TVs, and related items, U.S Bureau of Labor 

Statistics, 2015) 

 

Set ud fra data samlet af USA’s bureau for arbejdskraftsstatistik (oversat red.) ses det, at 

prisen på mange forskellige teknologier falder drastisk efter noget tid. F.eks. viser denne graf, 

at prisen på et fjernsyn fra december 1997 frem til august 2015 er faldet med hele 94%, og at 

den henholdsvis samme udvikling for computere viser et fald på 96% siden 1997. En 

utilsigtet effekt af en større implementering af Spot og anden robotteknologi ville dermed 

fremføre konkurrence inden for feltet, og hvis man tager udgangspunkt i prisudviklingen for 

personlige computere mellem 1997-2002, ville robottens pris på bare fem år potentielt kunne 

falde med 80,3%, hvis det bliver udbredt nok. Man kan dog sagtens argumentere for, at dette 

er et drømmescenarie. Ifølge data-analysefirmaet Statista var den gennemsnitlige pris på en 

industriel robot - eksempelvis de store robotarme på fabrikker - i 2009 på 63.000$, men 
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allerede et år i fremtiden, 2010, var den gennemsnitlige pris på 49.000$; altså et fald i pris på 

28,5%. (Statista, 2018) Umiddelbart lader dette ikke til at være en ‘utilsigtet effekt’, men 

nærmere en tilsigtet effekt på markedsprisen. Dog har  Covid-19 og vareleverance-

problemerne i 2020 og 2021 vist, at produktionslinjen for mange produkter kan have svært 

ved at følge med eksploderende efterspørgsel. (U.S. Food & Drug Administration, 2021)  Et 

af de centrale teknologiske artefakter i Spot er robottens CPU (forkortelse for Central 

Processing Unit), og den er ansvarlig for at styre alle de andre artefakter i Spot. Denne 

processor (CPU) bliver fremstillet af det samme silikone og i de samme fabrikker som de 

processorenheder der er i vores telefoner, computere og endda biler. I starten af 2020 

opdagede mange forbrugere, at mange af de nye produkter som var lanceret, blev udsolgt 

indenfor meget kort tid. Dette skyldes, at efterspørgslen på semikonduktorer (en essentiel del 

af en processor CPU) var skudt i vejret, og producenterne kunne ikke følge med.  

“The chip shortage looks set to persist for some time yet. It can take up to two years to get 

complex semiconductor production factories up and running, and manufacturers are in the 

process of significantly raising prices for the second time in less than a year” (The Guardian, 

2021) Problemet har ligeledes været så udspredt, at bilproducenter har været nødsaget til at 

levere nye biler med manglende udstyr, som f.eks. digitalt speedometer, p.ga.manglen. 

(AutoNews, 2021) Den gennemsnitlige bil består af ca. 30.000 forskellige dele, men de kan 

ikke færdiggøre den, så længe de mangler bare én - det samme gælder Spot. Derfor kunne det 

vise sig at være en utilsigtet effekt 

forårsaget af en potentiel større 

efterspørgsel af Spot og/eller 

lignende robotter. Uafhængigt af 

dette kan man dog med nogenlunde 

konsensus konkludere, at prisen på 

Spot-robotten med tiden vil falde, 

og dermed gøre det Spot-styrede 

hydroponiske drivhus tættere på en 

realitet, men der kan være 

kortsigtede effekter i starten af 

udbredelsen.  
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Ligeledes kunne det vise sig at være en utilsigtet effekt, at den strøm som Spot-robotten kører 

på, ikke nødvendigvis altid er fra bæredygtige kilder. Ifølge data fra den amerikanske 

regering viser det sig, at USA benytter sig af 12% bæredygtig energiproduktion. (U.S. Energy 

Information Administration, 2020) USA, som er en af verdens førende lande inden for 

robotteknologi er i dette eksempel benyttet, da de er det største land i Vesten, og ville 

potentielt kunne være en af de største importøre ift. denne teknologi. Af disse 12% udgør 

39% biomasseenergi, men ifølge flere nylige studier, kunne denne form for energiproduktion 

vise sig at være mere skadelig for klimaet end først tænkt. (IPCC, 2014 Chapter 8, 2014) 

Mere end 50% af den biomasse som bliver produceret i USA består hovedsageligt af 

majskolber, og over 33% af alt majsproduktion i USA bliver købt direkte af ethanol-

bryggerier, for at kunne blive brugt som biomasseenergi, for at overholde de kvoter, som 

landet har på denne energitype.  (U.S Department of Agriculture, 2019) Prisen på majs har 

ligeledes også fulgt denne udvikling i biomasseproduktion og har forårsaget, at prisen på 

majs næsten er fordoblet de sidste 4 år. I starten af det nye årti blev over 90% af amerikansk 

majs brugt til madproduktion, og kun 5% blev omdannet til ethanol. Dog allerede i 2013 gik 

40% til ethanolproduktion og kun 55% til madproduktion - fordelt mellem mennesker og 

dyreopdræt. (Conca, J. 2014)  

 “Biofuels have direct, fuel-cycle GHG emissions that are typically 30-90% lower than 

those for gasoline or diesel fuels. However, since for some biofuels’ indirect emissions [...] it 

can lead to greater total emissions than when using petroleum products.” (IPCC, 2014 

Chapter 8, 2014) Det ville dog kunne vise sig at være en utilsigtet effekt ift. Spot og de 

automatiserede drivhuse, hvis energien som den benytter sig af, viser sig at være skadelig for 

naturen. Den hovedsagelige årsag for at bruge Spot er jo netop, for at kunne sikre 

madproduktionen for klimaforandringer, men hvis størstedelen af den mad, som bliver 

produceret på landsplan alligevel bliver brugt til at realisere dette, så mister det sin positive 

effekt på klimaet. 

 

9.2.3 Trin 4: De 3 Typer af drivhusdesign som Teknologiske systemer 

I denne del af rapporten vil vi undersøge, hvilke kriterier et givent drivhusdesign skal opfylde 

for at opnå en fuld eller delvis automatisering af arbejdet i drivhuset, og samtidigt om man 

ved implementering af robotplatformen Spot, kan betragte det som muligt.  
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For at analyserer den teoretiske implementering af Spot i et drivhus, har vi blandt andet 

udarbejdet en række spørgsmål. Spørgsmålene har til formål at besvarer, hvilke af de tre typer 

drivhus, vi har kategoriseret, der egner sig til implementering af teknologien Spot. 

Efterfølgende skal disse besvarelser, i sammenhæng med aktøranalytisk mapping, ende i en 

konklusion om hvilken type og opstilling af drivhus, der har størst potentiale for videre 

forsøg, med implementeringen af spot til automatisering.   

 

Hvilke drivhusdesigns egner sig til samarbejde med Spot? 

● Hvad er de essentielle opgaver i drivhuset? 

● Hvilke opgaver egner Spot sig til at udføre? 

● Hvilke opgaver er essentielle, men kan ikke udføres af Spot? 

● Hvilke planter egner sig til kombinationen af drivhus og Spot? 

● Kan Spot i den type drivhus, bidrage til øget madproduktion? 

● Kan Spot mindske behovet for menneskelig arbejdskraft i denne type drivhus? 

 

Spot skal altså ikke bidrage til at øge produktionen af mad. Da dette hovedsageligt dikteres af 

faktorer i drivhuset som temperatur, lys og næringsindholdet i den jord eller vand planterne 

dyrkes i. Men hvis Spot kan mindske nødvendigheden af menneskelig arbejdskraft i drivhuse, 

vil man sandsynligvis også kunne operere flere drivhuse på samme tid og derved kan 

madproduktionen øges. 

1. Industrielle ‘smart’-drivhuse:  

Vi har for denne drivhustype taget udgangspunkt i den eksisterende produktion, Nordic 

Harvest(se afsnit 8.5). De essentielle opgaver i denne type drivhus, kan deles i to kategorier. 

Den første består af de opgaver, som ikke er automatiserede og derfor kræver menneskelig 

arbejdskraft. Den anden kategori er de opgaver som er automatiserede. Til vores formål er det 

de ikke automatiserede opgaver vi analyserer nærmere.   
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Relationelt aktørmap for produktionen hos Nordic Harvest: 

 

 Den ovenstående model er et relationelt aktørmap(Clarke 2005) over Nordic Harvests 

produktion, med den menneskelige arbejdskraft som centrum. Da vi vil undersøge om den 

menneskelige arbejdskraft kan erstattes med en Spot-robot, er det altså relationerne mellem 

arbejderen/Spot og de resterende aktører i systemet, som vi gerne vil kortlægge og analysere. 

Formålet med vores brug af denne metode er, at vi danner et grundlag for at diskutere, om en 

given opgave kan overgå fra mennesker til Spot.  

For at komme frem til den opstilling vores map har, startede vi med at brainstorme aktører 

som har en betydelig rolle for produktionen hos Nordic Harvest. I og med at vi har fokus på 

enkelte arbejdsopgaver, har vi snævret mappet ind i sådan en grad, at vi kun inkluderer 

aktører, som har en rolle indenfor Nordic Harvests matrikel.  

 

 En af de vigtige faktorer hos Nordic Harvest, er at store dele af deres produktion er 

automatiseret (se afsnit 8.5). Dette betyder, at det i forvejen er begrænset hvor meget arbejde 

der skal udføres af mennesker. Den første opgave som udføres af mennesker, er flytning af de 

nye kimplanter fra stueplan op og ind i etage-konstruktionen og dette sker via en mobil lift 

(Nordic Harvest officiel hjemmeside). Når planterne er modne, er det på samme måde også 

ved menneskehånd at de tages ud af etage-konstruktionen. Den øvrige transport rundt i 

produktionshallen foregår dog ved at robotter kører planterne til og fra etage-konstruktionen. 

Ligesom at transporten af planterne ud og ind af etage-konstruktionen udføres af mennesker, 

er det også disse ansatte, som fører tilsyn med planterne under vækstperioden. Dette foregår 

også med de mobile lifte (Nordic Harvest, 2021).  

Det kan ikke udelukkes at Spot kan programmeres til at tage turen op med liften, for at 

trække en plade med modne planter ud fra dens hylde, og efterfølgende manøvrere liften ned 
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igen og videregive pladen til en transportrobot, som kører dem til høstsystemet. Spot er dog 

langt fra ligeså stærk som menneskelig arbejdskraft, Spots kan løfte op til 5 kg med sin 

arm(Se afsnit 8.4). I forhold til produktionen hos Nordic Harvest, ville det kræve en mindre 

omlægning af etagekonstruktionen som planterne vokser i. Dette kunne omfatte designet af 

pladerne som planterne sidder fast i, som kunne laves til at passe bedst muligt til Spots hånd. 

Yderligere kunne der være behov for en tilpasning af liftene så de kan bruges sikkert af Spot. 

 

Den anden opgave som udføres af de ansatte, er såningen af de nye planter. “Frøet sås i en 

lille gele-klat, der både giver næring og holder spiren fast i vandet. Gele-klatten ligner en 

lille vandmand. Når planten er spiret opløses vandmanden.”(Nordic Harvest officiel 

hjemmeside) Dette er en process hvor den samme opgave skal udføres mange gange, og i 

sagens natur er det en ideel opgave til en robot.  

Bringer vi Spot ind som forsøg på at løse denne opgave, må vi først vurdere om Spots arm (se 

afsnit 8.4) egner sig til at så enkelte frø. Hånden eller “gripperen” som Spots arm er udstyret 

med, er en størrelse som egner sig godt til f.eks at gribe fat om dørhåndtag. Derimod vurderer 

vi at hånden er for stor til at håndtere enkelte plantefrø. Altså ville det kræve en udvikling, af 

en arm / hånd som er tiltænkt håndteringen af meget små objekter som frø. Yderligere vil vi 

også pointere, at der til denne opgave ikke er brug for en mobil eller autonom robot. 

Principielt kunne man nøjes med en stationær robotarm, med det ene formål at så frø. Dette er 

langt mere omkostningseffektiv, selv hvis produktionen vælger at bruge en Spot-Arm (se 

afsnit 8.4) fra Boston Dynamics, frem for et billigere alternativ, da prisen for armen er under 

en fjerdedel af prisen for basismodellen af Spot. 

 

Altså vil vi konkludere at opgaven med at så tusindvis af frø i gele-klatter, er en for ambitiøs 

og simpel opgave for en hel Spot. Denne opgave ville også kræve en modificering af Spot-

armens hånd, for bedre at kunne håndtere meget små genstande. Derudover ville softwaren, 

som kontrollere armen, skulle opdateres til at kunne udfører meget præcise og små 

bevægelser. Fordelen ved Spot er, at den kan udføre mange forskellige opgaver. Hvis såning 

af frø kun fyldte en mindre del af Spots arbejdstid, ville det være mere sandsynligt, at det 

kunne betale sig, at benytte Spot til den opgave.  

 

Ser vi samlet på det manuelt udførte arbejde hos Nordic Harvest, tyder alt på at de har 

automatiseret så stor en del af produktionen, som økonomisk og teknologisk muligt. Den 

smule arbejde som udføres af mennesker ikke umulig at overfører til robotter som Spot. 
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Essensen af Nordic Harvests produktion er, at den er designet omkring brugen af mennesker 

til de mest komplicerede opgaver. Vi vil altså påpege at brugen af Spot robotter til 

automatisering af et industrielt vertikalt landbrug, først og fremmest kræver at disse 

produktioner, er designet til at tilgodese robotternes egenskaber.  

 

2. Fælles ‘smart’-drivhuse: 

For denne type drivhus har vi selv opstillet en definition(se afsnit 8.6). Vores definition tager 

blandt andet udgangspunkt i vores interview med en amatørgartner(Chapelle4Life, 2021). 

Derudover har vi gjort brug af nogle af de samme intelligente aspekter/ funktioner, som de 

bruger hos Nordic Harvest. Disse inkluderer: hydroponisk dyrkning af planterne, samt 

automatisering af næringstilførsel, temperatur og kunstig belysning.  

 

Relationel aktørmap for et fælles/ dele drivhus:  

 

Til at undersøge forholdene mellem arbejdskraften og de forskellige aktører, med relation til 

fødevareproduktionen i drivhuset, har vi opstillet det relationelle map ovenfor. Som i det 

forrige afsnit om Nordic Harvest skal mappet danne et billede, af hvilke opgaver der eksistere 

i forbindelse med produktionen, og det er altså med arbejdskraften som centrum for mappet. 

Flere af aktørerne består i vores eksempel(se afsnit 8.5) af automatiserede systemer og derfor 

er det altså relationerne mellem aktører, hvor der indgår direkte fysiske opgaver, som vi vil 

undersøge om Spot kan udføre. 

Ser vi på mappet er der to relationer i forbindelse med afgrøderne, som kræver en form for 

fysisk handling. Den første (rød) er at holde opsyn med planterne, herunder primært om der 
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opstår problemer med pest i form af f.eks. svampeinfektioner i rødderne eller insekter. 

Ligeledes ville Spot kunne tage billeder af planterne, med det formål at give besked når de er 

klar til høst. 

Den anden relation vi har defineret(blå), er måske den mest interessante af de to fra vores 

perspektiv, herunder har vi samlet såning og høst. Denne relation dækker altså plantning af 

nye spire i det hydroponiske system, høst af de modne afgrøder, såvel som transport af nye 

spire eller færdigt produkt til eller fra drivhuset. 

 

Spot til observation af planterne: 

Vi mener, at Spot uden tvivl ville være i stand til at monitorere om der opstår synlige 

problemer med planterne. Det ville dog ikke alene være Spot, som skulle står for dette da det 

kræver en avanceret billedgenkendelses-software, men senere i rapporten vil der blive gået i 

dybden med hyperspectral teknologi, som kunne udføre en automatiseret respons på plantens 

grad af modenhed, sygdomme mm. Sådan software kan ikke køres på Spots indbyggede 

computere, men der er også den mulighed at transmitterer billederne til en ekstern computer 

som kan foretage det arbejde. (se Trin 6) Altså forestiller vi os at Spot ville kunne indsamle 

billeder af planterne, hvorefter de analyseres for f.eks. insekt- eller svampeinfestationer.  

 

Spot til såning og høst: 

Det første skridt er at så planterne, i denne sammenhæng kunne frø eller stiklinger sættes i 

f.eks. Rockwool-terninger hvorfra de kan placeres i den hydroponiske opstilling. Som vi kom 

omkring i afsnittet om industrielle drivhuse, egner spots arm og hånd sig dårligt til at 

håndtere små genstande som stiklinger eller frø. Dog vil vi understrege at Spot, med stor 

sandsynlighed, vil være i stand til at tage f.eks. en terning af Rockwool og placerer den i den 

hydroponiske installation(se afsnit 8.4).  

Selve processen for høsten af afgrøderne afhænger, i stor grad af hvilke planter der sås. Er der 

hovedsageligt tale om at gribe om noget for at plukke det af planten? eller kræver det en form 

for beskæring for at fjerne frugten fra planten? Den hovedsagelige forhindring for Spot er, at 

den i modsætning til de fleste menneskelig gartnere, kun har én arm. Det kan derfor ikke lade 

sig gøre for Spot, at gribe om en frugt og samtidigt skære den løs fra planten. Jordbærplanter 

er et godt eksempel på noget som har en høj tolerance for at frugten plukkes, uden at resten af 

planten tager skade. Samtidigt passer almindelige jordbærd størrelsesmessigt til at spots hånd 

kan gribe om dem. Vi vurderer altså at Spot teoretisk set er i stand til, at lærer at høste visse 
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frugter og grøntsager. Kan høsten udføres med en arm af et menneske, så kan Spot læres at 

gøre det samme.   

 

3. Enkelt husstands drivhus: 

Til vores eksempel på et enkelt husstands drivhus har vi taget udgangspunkt i den samme 

hydroponiske teknologi som i drivhus type et og to. Altså gror planterne, via et medie som 

f.eks. rockwool, direkte i vand, således at planternes rødder altid har kontakt med vandet, og 

at vandet cirkulerer i et system, hvor det renses som nødvendigt. Næringsstoffer kan tilføres 

direkte i vandet.  

Sidste ‘smart’-aspekt for denne type drivhus er temperaturkontrol. Anderledes fra de forrige 

to drivhustyper, er at denne type udelukkende har mulighed for at åbne drivhuset, for at lukke 

luft ind og derved sænke temperaturen. De forrige typer har fuld klima kontrol og kan derfor 

også opvarme drivhuset om vinteren. Nedenfor har vi lavet en relationel aktøranalyse og 

visuel kortlægning derover.   

 

Relationel aktørmap for et privatejet smart-drivhus(en husstand) 

 
Spot til observation af planterne: 

Med udgangspunkt i vores empiri om Spot, Spot-armen samt kameragenkendelsessoftware 

(se afsnit 8), vil vi analysere om Spot kan bruge sine kamera samt billedgenkendelse til at 

give besked når grøntsagerne skal høstes, og to give besked om eventuelle infestationer af 

planterne. Formålet med at undersøge dette er at finde frem til, om spot kan erstatte et 

menneske til netop denne opgave. Spot har med sin arm monteret, en rækkevidde på 180 
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centimeter i højden og kan manøvrere de samme steder i drivhuset, som en person kan (Se 

afsnit 8).  

Den handling Spot ville skulle udføre, er altså at tage billeder af planterne fra de nødvendige 

vinkler og afstande. For at man gennem billedgenkendelsessoftware kan besvarer om 

planterne er klar til høst, eller trues af en form for pest.  

Spots eksterne dimensioner(se afsnit 8), muliggøre at den kan manøvrere sit kamera, på 

næsten samme måde, som en person med et kamera i hånden kan. Det næste skridt er at 

kombinere Spots fysiske egenskaber, med en Machine Learning-algoritme (se afsnit 8.1), der 

tillader spot at indlærere hvordan den bedst og mest effektivt observerer planterne. Spot vil 

altså skulle forsøge at tage et billede af en plante, hvorefter computeren genererer feedback 

om hvorvidt billedet f.eks. er godt nok til at analyserer om det er en moden frugt/ grøntsag.  

 

Spot til såning og høst: 

Denne opgave/ handling minder på mange måder, om den tilsvarende opgave fra afsnittet om 

fælles smart-drivhuse. Der hvor de adskiller sig er hovedsageligt på størrelsen af 

produktionen. Altså ville Spot skulle udføre væsentligt mindre arbejde i forbindelse med 

såning. Derudover, som vi kom ind på i det forrige afsnit, egner størrelse af Spots hånd sig 

dårligt til at håndtere plantefrø eller stiklinger. Når vi tilmed tager udgangspunkt i den 

mindste af vores tre drivhustyper, bliver det også tydeligt hvor lidt arbejde ejeren ville sparer, 

i forhold til selv at så de nye planter. Som nævnt i afsnittet om fælles drivhusene, ved vi at 

der er potentiale for, at Spot kan assisterer i dele af såningsprocessen. F.eks. kan Spot 

programmeres til at indsætte rockwoolsterninger med frø eller stiklinger i den hydroponiske 

installation. Vi fastholder at Spot ikke egner sig til direkte at håndtere frø og stiklinger.    

Om Spot er i stand til direkte at høste grøntsager eller frugter afhænger igen af proportionerne 

af disse. Kan Spots hånd gribe om objektet kan den teoretisk plukke det og f.eks. samle 

grøntsager og frugter i en beholder. Som i afsnittet om fælles smart-drivhuse, er jordbær et 

godt eksempel på en frugt som Spot er i stand til at høste. Altså er det i teorien muligt enten 

ved brug af en Machine Learning algoritmer (se afsnit 8.1), eller ved direkte programmerede 

sekvenser, at få Spot til at høste visse frugter og grøntsager.  

 

 

Spot til tilførsel af næringsstoffer:  

Når vi arbejder med en hydroponisk platform, får planterne deres næringsstoffer fra det vand 

de plantes i. Der skal altså en form for gødning i vandet, kunstig eller naturlig, og vi finder 
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det nærliggende at vurdere Spots evne til udfører denne handling.  

Hvis vi forestille os det hydroponiske system, som et lukket kredsløb af rør med vand i. Så 

skal dette system kunne rense vandet tilstrækkeligt, og dermed genbruge det samme vand 

gang på gang. Alternativet til dette er det at skifte vandet helt ud frem for at rense det. Det 

essentielle her er dog, at i begge tilfælde skal der tilføres næringsstoffer udefra. Dette ville 

typisk ske ved at ejeren/ gartneren manuelt hælder den rette mængde flydende gødning i 

vandkredsløbet.. Skulle Spot overtage handlingen, ville en løsning være at lære Spot, at 

hælde præcist definerede mængder gødning ud af emballagen, lad os sige en flaske, ned i 

vandkredsløbet. Her opstår mange forskellige udfordringer, f.eks. at flasken vejer mere eller 

mindre, alt efter hvor meget gødning der er i flasken. Det bliver hurtigt tydeligt at det er 

væsentlig nemmere og hurtigere at lære Spot, blot at fylde en prædefineret portion gødning i 

vandet. Dette kunne gøres i form af en dispenser, der fylder en beholder med den rette 

mængde gødning, som spot efterfølgende hælder i det hydroponiske kredsløb. 

 

Overordnet for enkelte husstandes drivhuse bliver, at stiller vi ejerens tid brugt på arbejde 

med drivhuset op imod den nuværende pris på Spot(ca. ½ mio. dkk), er der heller ikke noget 

som tyder på at denne automatisering kan svare sig økonomisk. Skal man forsøge at begrunde 

avanceret robotteknologi i små private drivhuse, må man altså minimere mængden af tid hvor 

Spot er inaktiv. Dette kunne være at rive blade sammen, eller kører skraldespandene ud til 

vejen når skraldebilen kommer.  

 

9.2.4 Trin 5: Modeller af teknologier 

I dette trin vil vi undersøge hvor meget Spot koster i køb samt udgifter, i forhold til 

gennemsnitslønnen på en væksthusgartner. Dette giver overblik over, hvorfor man kunne 

argumentere for, at Spot ville være en god investering mht. drivelse af et drivhus. 

Spot kan udføre næsten alle af samme opgaver, som en væksthusgartner til dagligt laver.  

Gennemsnitslønnen pr. måned af erhvervet ‘væksthusgartner’, ligger på 21.748 kr. 

(Danmarks Statistik, 2021) - dette tal er inklusiv pension, tillæg og værdi af personalegoder 

mv. Vi har altså en konstant, lineær graf. Spot derimod, har en meget dyr indkøbspris, men en 

meget lav driftspris. Til en indkøbspris af 74.500 dollars = 455.493 kr. (Boston Dynamics,  

2021), er Spot bestemt ikke den billige førstehåndsløsning, men er den dyre investering en 

besparelse for fremtiden? Hvor mange år skal Spot være aktiv, for at den dyre indkøbspris 
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kan tjenes tilbage i besparelser på driftsomkostninger? 

For at kunne beregne dette, skal vi kende til Spots driftspris.  

Spot’s batteri har en kapacitet på 605 Wh, hvilket giver 90 min. ‘levetid’. Prisen på 1 kWh er 

2 kr. (NRGI, 2021), hvorefter vi kan udregne prisen på en fuld opladning, til Spots batteri: 

(605/1000)*2 = 1,21 kr.  

Vi finder dernæst den gennemsnitlige arbejdstid for en væksthusgartner, da vi skal udregne 

hvor mange opladninger Spots batteri skal have på én dag. 

Gennemsnitlig antal timers arbejde om ugen som væksthusgartner = 37 timer. (Gartnerier og 

planteskoler Overenskomst, 2015-2018). 

Dernæst udregnes hvor meget det koster i strøm, hvis Spot har samme mængde 

“arbejdstimer”: 90 min. = 1,21 kr. 

Prisen af opladning i timen = (1,21/90)*60 = 0,8066 kr. 

Pris af opladning i 37 timer (én uges arbejde) = 0,8066*37 = 29,85 kr. 

Pris af opladning for én måned = 29,85*4 = 119,4 kr. 

Derudover skal Spot også have et arm ‘payload’ installeret. 

Væksthusgartner = 21.748 kr. månedligt. 

Spot = 455.493 kr. indkøbspris + 119,4 kr. månedligt. 

Disse beregninger er vist i grafen nedenunder. 

I grafen er der ikke taget højde for væksthusgartnerens eventuelle lønforhøjelser, ferier osv. 

Der er ligeledes ikke taget højde for en defekt eller funktionsfejl ved Spot. 
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Grafen viser 2 lineære grafer - orange = Spot og blå = væksthusgartnere. Der ses af grafen at 

Spot har en høj startværdi, hvilket skyldes den store indkøbspris, dog en meget lav 

driftsværdi grundet den billige arbejdskraft. Den blå graf er konstant lineær med en meget lav 

startværdi, men dog en meget højere driftsværdi. Der læses af grafen, at Spot bliver billigere i 

drift og startværdi efter 22 måneder. Dette er dog ved tankegangen af, at Spot og mennesket 

arbejder den samme mængde timer og at der udføres samme mængde arbejde i de givne 

timer. 

Ét af de positive aspekter ved at have en robot til at udføre arbejdet, er at der hele tiden kan 

udføres arbejde, bortset fra når der oplades - altså har vi næsten konstant arbejdskraft, 24 

timer i døgnet. Opladetiden på ét af Spots batterier er 120 min. Dette betyder ca. 10 timers 

arbejde og 14 timers opladning på ét døgn. Dette modsiger vores konstatering om “næsten 

konstant arbejdskraft”, men dog kan dette stadig opfyldes ved tre forskellige løsninger. Første 

løsning er, at der købes 1-2 ekstra batterier. På denne måde udskiftes batteriet når Spot har 

det tiltrængt. Dette er dog en manuel løsning hvor mennesket selv skal skifte batteriet, hvilket 

modsiger vores ambition om et fuldt automatiseret drivhus. Anden løsning er at bestille et 

‘charging dock’ til Spot. Et ‘charging dock’ er en ladestation, som Spot selv navigerer til ved 

behov for opladning. Denne løsning fuldender håbet om et automatiseret drivhus, da 

mennesket nu ikke er til behov.  

Tredje løsning er at installere et “strømgittter” i øverste halvdel af drivhuset. Spot bliver 
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dernæst tilføjet en ‘electric receiver’ - altså en lang tråd af metal som modtager strømmen fra 

gitteret og fører det direkte til Spot. Denne metode er også brugt til f.eks. toge, radiobiler osv. 

Denne løsning fuldender ligeledes håbet om et automatiseret drivhus, da mennesket ikke er til 

behov. 

 

Drivkraften og motivationen for at ville bruge Spot, og overordnet robotteknologi, i drivhuse 

er, som nævnt i starten af rapporten, at vi skal kunne sikre fødevareproduktionen for de næste 

generationer. I 2005 blev næsten 40% af alt beboeligt landareal i verden brugt på 

fødevareproduktion, men kun 14 år senere, i 2019, steg dette til 50%, hvoraf 77% af dette 

areal bliver brugt til at fodre vores slagtedyr. (Ritchie, H. 2019) Af disse 77% af afgrøder, 

som igennem dyr bliver omdannet til kødprodukter, udgør disse kun 18% af vores globale 

kalorieindtag.  

 

Vores madproduktion på marker udgør 51 millioner km2, men hvis alle EU-lande brugte 

100% af deres landareal - beboeligt eller ej - ville det stadig kræve en landmasse på mere end 

12 gange størrelsen af EU, da de 27 lande kombineret udgør 4.232.147 km2. (EU, 2021) 

Skulle vi nå forskeres mål om at fordoble madproduktionen frem mod 2050, ville det, med 

traditionelle metoder, kræve dobbelt så meget landareal som bliver brugt i 2021, og det er 

uden at tage global opvarmning til overvejelse og geografiske restriktioner. Ifølge data fra 

flere intelligente drivhuse hævder de, at deres vertikale design gør det muligt at høste flere 

gange om året end traditionelle landarealer og samtidigt gøre det på 100 gange så lidt plads. 

(Nordic Harvest, 2021) Hvis alt fødevareproduktion blev konverteret til automatiserede, 

vertikale drivhuse ville det ifølge Nordic Harvest data medføre, at der kunne høstes det 

samme som der gøres nu på de 51 millioner km2, men i stedet kunne udføre det på 510.000 

km2 - størrelsen på Spanien. Ydermere, med madproduktion i kontrollerede drivhuse kan 

man plante i mange flere lande og geografisk forskellige arealer end man kan med traditionelt 

landbrug.  
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9.2.5 Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier  

I udbredelsen af en teknologi - ny eller ej - er det vigtigt at forstå forskellen på innovation og 

invention. Innovation er, ifølge OECD, implementeringen af nye eller bedre produkter, mens 

at invention i stedet er spredningen af denne opfindelse. (Budde Christensen, T, TSA 27/11-

20) Som nævnt tidligere i bl.a. empiriafsnittet er de teknologiske artefakter som Spot er 

opbygget af ikke nødvendigvis alle en ny innovation af produkter. Det felt hvor Boston 

Dynamics dog har været på forkant ift. deres konkurrenter er med kunstig intelligens. Selvom 

at Machine Learning udgør en større del af vores empiriafsnit vides det ikke med sikkerhed 

om basismodellen af robotten Spot benytter sig af Machine Learning til f.eks. at finde vej. 

Boston Dynamics’ CEO Marc Raibert elaborerede på emnet i et interview i 2019, før Spots 

kommercielle udgivelse, at firmaet benytter sig af kunstig intelligens og Machine Learning til 

mange af deres andre robotter, som eksempelvis deres humanoide robotter, men oplyser ikke 

eksplicit om Spot bruger teknologien. (Protalinski, E, 2019) 

“We do a lot of work in simulation. I think for a lot of the people in the AI world, 

simulation is good enough as the end learning device. For the kind of physical things we do, 

it’s always a combination of the physical experimentation in real robots and simulation. The 

two go hand in hand” (Raibert, M, 2019) 

 

Dog tillader Spots programmering at man kan koble ens egen ML-program til robotten, og 

flere af de ‘payloads’ som kan købes fra Boston Dynamics skal benytte sig af Machine 

Learning for at fungere. (Boston Dynamics, 2021-nu) Men i anledningen af vores problemfelt 

vil vi i dette afsnit kigge på hvordan Machine Learning bl.a. kan virke som en drivkraft ift. 

Spots funktionalitet i et intelligent drivhus. 

 Da vi for nogle måneder siden, per. dato for dette projekt, snakkede med Christian 

Riskjær, en af medlemmerne af Arkaia Life, blev vi klogere på hvordan Spot potentielt ville 

kunne fungere bedre end mennesker i en sammenhæng af plante-observation. Riskjær mente, 

at for at Spot eller andre lignende robotter virkeligt skulle kunne revolutionere 

fødevarebranchen kræver det nogle bedre kameraer end dem som Spot allerede er udstyret 

med. (se afsnit 8.3) Dernæst nævnte Christian Riskjær, at han havde kigget på hvorvidt 

hyperspektrale kameraer ville kunne fungere ift. planter. Som produkt har vi udarbejdet et 

program som kan kende forskel på fire forskellige frugter, og det gør den udelukkende pga. 

Machine Learning, men der er dog mange andre elementer, som man ikke kan se med 

normale kameraer. Vores hypotese er dermed, at Spot i kombination med Machine Learning 
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og hyperspektrale kameraer ville kunne klassificere planter og plantesygdomme hurtigere og 

mere præcist end mennesket kan.  

 “Vegetation and disease indices are increasing in quantity every year. Significant 

wavelength combined together [hyperspekralt kamera red.] can indicate the health or disease 

status occurring within a specific species.`` (Lowe, A. Harrison, N. P French, A, 2017) 

Ifølge flere videnskabelige rapporter er hyperspektrale kameraer ideelle til at undersøge 

planter for sygdomme, og samtidigt udgiver/reflekterer planter forskellige mængder 

ultraviolet-stråling afhængigt af hvor modne de er. (Liu, H. Bruning, B. Garnett, T. Berger, 

B. 2020) Denne underkategori af hyperspektralt billedteknologi kaldes high-throughput 

phenotyping, forkortet HTP, og er blevet succesfuldt testet i Australien og USA. Det er 

ligeledes også lykkedes at identificere ukrudt på en hvedemark [Triticum aestivum] fra et 

hyperspektralt kamera monteret på en satelit. 

 

Barrieren for denne innovation har dog været, at hyperspektral teknologi ikke er særlig 

udbredt, og dermed har det resulteret i, at teknologien er relativ dyr ift. traditionel 

kamerateknologi. (se afsnit 8.5) Dog kunne man forestille sig, at prisen på hyperspektrale 

kameraer falder i takt med at teknologien bliver ydermere masseproduceret og anvendt 

hyppigere i flere felter. Da det er svært for ufaglærte mennesker at tyde disse 

strålingsrapporter som kameraerne eksportere, mener flere eksperter, at for at hyperspektralt 

skal kunne fungere optimalt, kræver det at man oplærer Machine Learning programmer, for 

at kunne forstå dataene hurtigere. Det er ligeledes også en nødvendig kombination, hvis Spot 

eller andre automatiserede midler skal kunne tage aktion uden menneskelig indblanding. 

(Singh, A. Ganapathysubramanian, B. Kumar Singh, A. Sarkar, S, 2015) Dog mener Arti 

Singh, og de andre forskere fra sidstnævnte kildehenvisning, at dataene i sig selv vil kunne 

udgøre en barriere for udbredelsen af teknologien.  



 

44 

“The enormous volume, variety, velocity and veracity of imaging and remote-sensing 

data generated by such real-time platforms represent a ‘big data’ problem. The data 

generated by these near real-time platforms must be efficiently archived and retrieved for 

analysis.” (Singh, A. Ganapathysubramanian, B. Kumar Singh, A. Sarkar, S, 2015) 

De mener, at man først skal have fundet ud af hvordan alle disse data skal kunne bearbejdes, 

da man via hyperspektralt analyserer både hollistisk genetik, plantestress, sygdomme, 

modenhed og ultimativt hvor meget den kan høstes for. Basismodellen for Spot har ifølge 

Boston Dynamics ikke nok computerkraft til at kunne udføre ‘real-time’ analyse, så 

umiddelbart kræver en integration af hyperspektrale kameraer, at man enten tilkøber en større 

processor fra Boston Dynamics, eller at man udfører analyseudregningerne eksternt på en 

lokal server, ved at sende dataene fra Spot og kameraerne online eller med kabel.  

 

Dog er drivkraften og fordelen ved at benytte en robot som Spot, ligesom nævnt tidligere i 

rapporten, at det er en robotplatform. Den har alle disse egenskaber indbygget i sig fra når 

man køber den, og et hyperspektralt kamera kunne potentielt fungere bedre, hvis det var 

monteret på en bevægelig akse - altså Spots arm-modul. Ifølge vores 

enthusiastgardnerrespondent, Chapelle4Life, nævner han også, at de fleste drivhuse godt kan 

efterlades uden opsyn i længere perioder, så længe at vandniveauer, gødning og atmosfære er 

under kontrol. (Chapelle4Life, 2021) Dette er dog også systemer som traditionelt i drivhuse 

er automatiseret, ifølge Chapelle. Den primære udfordring for det hyperspektrale kamera er jo 

netop at kunne se alle vinkler af en plante, men hvis et af Spots hovedfokus er sat på at styre 

det hyperspektrale kamera, så kan de indbyggede drivhussystemer stå for de andre funktioner.  

10. Diskussion 

10.1 Diskussion af Spots egenskaber til drivhusarbejde 

Den overordnede problemstilling for denne rapport, vil essentielt undersøge hvorvidt 

robotplatformen Spot kan medvirke til at mindske mængden af menneskelig arbejdskraft, der 

er brug for til fødevareproduktion i dag. Klimaforandringerne resultere i, at der flere og flere 

steder bliver umuligt at dyrke fødevarer på traditionel vis. Derudover projekteres det at 

fødevareproduktionen skal fordobles frem mod 2050, hvis den skal imødekomme de stigende 

befolkningstal verden over.  

En teknologi som netop er begyndt at se dagens lys, er det vertikale landbrug, hvor mad 
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dyrkes indendørs under totalt kontrollerede forhold. Samtidigt skal man være istand til at 

undgå en tilbagegang, i den nødvendige mængde af arbejdskraft pr. kg mad produceret. 

Således at vi ikke øger procentdelen af befolkningen som er dedikeret til fødevareproduktion, 

i hvert fald hvis vi ikke ønsker en massiv ændring i den måde vi lever vores hverdag på. Det 

er her robotteknologier som Spot kommer ind i billedet, da de tilsyneladende tilbyder en 

løsning på at oversætte arbejde udført af mennesker i de vertikale produktioner, til at være 

udført af robotter. Vores analyse af Spot peger dog på at nogle eksempler på vertikalt 

landbrug, arbejder imod en kobling af autonom robotteknologi og vertikalt landbrug. Dette 

lægger altså op til en diskussion om, hvorvidt vertikalt landbrug som helhed arbejder imod en 

implementering af Spot, eller om det blot er subjektivt spørgsmål om produktionens 

opbygning.  

Den første konflikt mellem Spot og en vertikal produktion, som hos Nordic Harvest, er at 

produktionen i høj grad er automatiseret. Det er altså kun en lille del af produktionen, hvor 

der skal udføres opgaver som teoretisk kunne udføres af en Spot. MetoMotions robot 

fungerer dog bedst udenfor på et åbent areal, men da det er en noget større maskine, ses Spot 

ikke som at kunne overtage den slags landbrugsstruktur. Dette leder os frem til spørgsmålet, 

om en produktion som Nordic Harvest overhovedet er villige til at lade en robot overtage 

vigtige opgaver, som at transportere færdige produkter ned med lift, fra 14 meters højde. 

Altså er robotteknologien potentielt nødt til at bevise sin pålidelighed for potentielle 

investorer, før det kan betragtes som en sikker løsning på automatisering. Ift. Christian 

Riskjær mener han, at det hyperspektrale kamera potentielt kunne være vejen frem ift. 

modernisering og automatisering af drivhuse og landbrug, og samtidigt mener han, at Spot 

godt kunne fungere i et drivhus, men at dens mobilitet ville være bedre brugt i et 

skovlandskab. Dog peger vores analyse på, at det ikke er alle systemer i et drivhus som Spot 

kan overtage, men at Spot i stedet kunne overtage overvågningsaspektet af planterne.  

Ser vi lidt mere finansorienteret på problemet, må robotterne blive billigere end mennesker på 

et tidspunkt(se afsnit 9.3), og altså vil det med henblik på at lave profit være sandsynligt, at 

det er en god ide, at inddrage autonome robotter som Spot frem for mennesker. I 

driftsomkostninger er Spot uden tvivl også billigere end gartnere, og ifølge vores analyse kan 

de potentielt begynde at betale sig selv tilbage efter 22 måneder. 

Hvis en ny vertikal landbrugsproduktionen startes, og fra den designes er tiltænkt en bred 

implementering af robotter som Spot, ville der tydeligvis opstå langt flere mulige opgaver der 

kunne udføres af en robot.  

Spot er langt fra ligeså effektiv som en person. Men der er ikke altid brug for at være lige så 
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stærk, hurtig eller have lige så mange arme som et menneske. Spot kan ikke nødvendigvis 

løfte en 1x1 meters plastplade med rucola bundter ud fra den hydroponiske hylde og derefter 

manøvrer 14 meter ned med en lift. Men med det rette design af liften og de hydroponiske 

hylder, ville Spot f.eks. kunne nøjes med at trække pladen ud fra hylden og ind i en holder på 

liften, således at Spot ikke på noget tidspunkt skal støtte hele vægten af plastpladen og 

grøntsagerne.  

I en mindre type fødevareproduktion, som de drivhustyper vi definerede som fælles og 

enkelt-husstands drivhuse(se afsnit 9.2), kan Spot supplere sin berettigelse ved at udfører 

opgaver udover dem i relation til drivhuset. Da disse to typer af produktioner er små nok, til 

at de ikke fylder hele Spots batterilevetid på en dag, opstår der to muligheder for at udnytte 

den ekstra levetid. Den første mulighed er at tildele robotten fysiske opgaver udenfor 

drivhuset, det kunne være at bære foder til hønsehuset, hvis har man sådan et.  

Den anden løsning er at have en Spot robot som passer flere drivhuse, f.eks. i et nabolag, 

denne løsning har dog sine egne komplikationer, den måske vigtigste af dem er risikoen for 

tyveri af, da den har en værdi af ½ million kroner. Dette kunne dog tænkes at være et mindre 

problem fremtidigt, i takt med at prisen for autonome robotter som Spot falder. Slutligt falder 

vores konklusion på, at Spot som en robotplatform sagtens kan overtage flere aspekter af et 

drivhus, men at den ikke nødvendigvis er det bedste valg; meget i overensstemmelse med 

Christian Riskjærs argument. Spot har dog mange af de egenskaber der skal bruges, og det er 

lige netop pga. Spots brugervenlighed, dens ekstensive programmeringsguide og muligheden 

for selv at koble eksternt-producerede moduler på den, der gør at den kunne bruges som en 

testplatform for mange teknologiske artefakter.  
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11. Produkt  

Som et eksempel på klassisk Machine 

Learning har vi udarbejdet et program 

som kan kende forskel på fire forskellige 

frugter: grapefrugt, citron, æbler og lime. 

I denne sammenhæng er det dog også 

nemmere for programmet at kende 

forskel på de fire slags, da den har lært 

sig selv at lede efter de specificerede 

farver for hver frugt. Derfor, i vores 

eksperimenter, har den langt sværere ved 

at kende forskel på en grapefrugt og et 

æble, da farverne er meget tættere på 

hinanden. Men dette er dog også en 

begrænsning ved at bruge normale kameraer, da 

vi håber og forventer, at Machine Learning 

algoritmer som denne vil blive brugt sammen 

med hyperspektrale kameraer. Til dette program 

brugte vi en Machine Learning skabelon som 

hedder Teachable Machines, hvor i det er gjort 

brugervenligt at skabe sit eget program med 

ML. (Google, 2018) Som vist i billedet til 

venstre fungerer denne ML-model ved, at man 

kan tage billeder af forskellige genstande, og 

dernæst lærer programmet at kende forskel på 

genstandene. I vores eksempel gav vi 

programmet ca. 500 billeder per genstand, og 

ML-programmer bliver kun mere præcise, hvis 

de får masser af reference og data. Derfor er det 

også en god ide at tage billeder i forskelligt lys 

og fra flere vinkler af frugten, så der ikke opstår 

tvivl i programmet, hvis man bruger det både 

om aftenen og om morgenen.  



 

48 

12. Konklusion 

Set ud fra flere videnskabelige rapporter kommer der for fremtiden til at ske drastiske 

ændringer i den måde vi producerer vores mad på. Nogle steder i verden kommer det til at 

blive en nødvendighed, fordi den traditionelle landbrugsjord ødelægges, som konsekvens af 

klimaforandringerne. I et land som Danmark er der en voksende tankegang, om at vi bør 

hjælpe naturlige skov- og engområder med til at komme tilbage til det danske landskab, efter 

at det i århundrede har været domineret af landbruget. Samtidigt tyder data fra bl.a. Nordic 

Harvest, at landbrugsareal ville kunne blive reduceret med op til 10000%, hvis man 

omlægger industrien til vertikale drivhuse. Altså er der også i Danmark grund til at flytte 

landbruget indendørs og i etager.  

Som følge af en sådan omlægning af landbruget, vil der som i alle industrier opstå en 

interesse for at minimere mængden af menneskelig arbejdskraft, ved at automatisere så stor 

en del af produktionen som muligt. Med henblik på dette er det sandsynligt at autonome 

robotter vil komme til at overtage opgaver tidligere udført af mennesker.  

Fordelen ved Spot i denne sammenhæng, frem for andre robotter, er at den er enormt alsidig 

og derfor kan udføre mange forskellige opgaver i produktionskæden. Disse opgaver 

inkluderer blandt andet af at observere planterne og deres helbred, fjerne dødt plantemateriale 

og høste visse afgrøder som eksempelvis jordbær eller tomater. Samtidigt med at dette felt 

bliver automatiseret, sænkes driftsomkostningerne ligeledes også markant ift. den 

gennemsnitlige løn for gartnere. 

 

Et andet vigtigt aspekt af Spot er, at det essentielt er en færdig pakkeløsning, der kan begå sig 

i de fleste omgivelser og udfører basale fysiske handlinger, uden forud programmering fra 

brugeren. Dette tilegner sig rigtig godt til at teste forskellige opgaver med robotten, da man 

kan prototype-teste en situation, ved at styre robotten manuelt. Med henblik på at Spot 

gennem en Machine Learning algoritme lærer at udfører samme handling på egen hånd.  

Det at Spot er en færdig pakke, udelukker dog ikke at ejeren/brugeren af robotten, kan 

modificere den både fysisk men også modificerer robottens software. Vil man F.eks. have 

Spot til at samle skrald op, er der måske et design af en hånd der er bedre til at samle 

plastposer op, end Spots oprindelige hånd-design. 

 

Vores analyse peger på at autonom robotteknologi har en begrundet plads, i fremtidens 

produktion af fødevarer. Vertikalt landbrug og autonomiske robotter, er begge teknologier 
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der først nu er begyndt at realisere deres potentialer. Det er næsten umuligt at forestille sig en 

fremtidigt vertikalt landbrug, hvor autonome robotter ikke indgår som en essentiel del af 

produktionen.  
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