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Af Joel Goodstein – Foto Lars Møller

Luftrummet over os svirrer og summer af flere og flere 
droner. Teknologien er ikke helt ny, men anvendelsen 
har de senere år taget voldsomt fart i takt med, at dro-
nernes funktionalitet øges, og priserne falder.

På Ajour 2017 vil Michael Linden-Vørnle, chefkonsu-
lent på Institut for Rumforskning og –teknologi (DTU 
Space) og leder af DTU Space Drone Center, fortælle om 
både de mange anvendelsesmuligheder for droner, men 

også om de regulatoriske udfordringer, som dronetekno-
logien står over for.

»De største udfordringer for droneteknologien i dag er 
ikke så meget teknikken, men at lovgivningen for droner 
ikke er fulgt med – endnu. Den største hindring for at 
udnytte droners fulde potentiale er, at de altid skal være 
inden for synsvidde, også kaldet Line-of-Sight, når de er 
i brug. Dette krav betyder, at man slet ikke udnytter alle 
dronernes tekniske muligheder og fulde rækkevidde,« 
siger Michael Linden-Vørnle, som har en ph.d. i astrofy-
sik fra Niels Bohr Institutet.

Droner giver nye øjne 
til vedligehold
Anvendelsen af droner er i voldsom vækst, og teknologien kan bruges til mange slags 
sikkerheds-, inspektions-, overvågnings- og vedligeholdsopgaver. Hør mere om fremtidens 
droner på Ajour 2017.

På Ajour 2017 vil Michael Linden-Vørnle, chefkonsulent på Institut for Rumforskning og –teknologi (DTU Space) og leder af DTU Space 
Drone Center, fortælle om de mange anvendelsesmuligheder for droner.
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Tidligere har droner primært haft militær anvendelse, 
men de seneste 10-15 år er anvendelsen af droner i sti-
gende grad blevet civil og kommerciel.

»Næsten hver dag viser der sig nye anvendelsesområ-
der, hvor droner kan gøre en forskel. Det drejer sig om 
mange forskellige typer reparations-, udskiftnings- in-
spektions-, overvågnings- sikkerheds- og vedligeholds-
opgaver, hvor det ofte er nemmere, billigere og mere sik-
kert at anvende droner end bemandede helikoptere eller 
fly, som typisk er det nærmeste alternativ,« siger Michael 
Linden-Vørnle.

Droner til vedligehold
Til vedligeholdsopgaver er droner oplagte, hvor det er 
farligt, besværligt og dyrt at bruge mennesker.

Droner har mange anvendelsesmuligheder i forbin-
delse med vedligehold. Det kan være offshore platforme, 
skorstene, vindmøller, høje bygninger og andre farlige 
eller besværlige strukturer, der også kan være til søs og 
undersøisk, hvor man ellers ville sende en dykker eller 
en lille ubåd. Her kan løsningen være undervandsdroner, 
som måske også kan komme ind på steder, hvor en dyk-
ker ikke kan komme ind. DTU arbejder med løsninger, 
hvor en sværm af små undervandsdroner kan komme 
ind på besværlige steder, hvorefter de kan samle sig til 
en eller flere større droner for at løse opgaven,« fortæller 
Michael Linden-Vørnle.

En drone vil også kunne anvendes ved inspektion in-
dendørs af for eksempel højloftede konstruktioner hvor 
man ellers skulle have en lift, et stillads eller stige op.

»Der kan være både praktiske, økonomiske og tidsmæs-
sige grunde til at bruge droner i stedet for andre løsnin-
ger. Det må man afgøre fra gang til gang. Droner kræver 
på nuværende tidspunkt altid mindst ét menneske på 
jorden til styre dronen, og derfor er der altid en udgift 
til mindst én dronepilot,« siger Michael Linden-Vørnle.

Landbruget kan bruge droner til inspektion af afgrøder, 
lige som droner kan bruges til overvågning og inspek-
tion af kritisk samfundsmæssig infrastruktur som veje, 
jernbane, transmissionsnet, el- og varmeforsyning osv.

»Droner er rigtig gode, når man skal reproducere en 
overvågning eller anden type opgave, som skal udføres 
på samme måde flere gange. Her kan man programmere 
dronernes præcise rute, og de opgaver den skal udføre 
undervejs, for eksempel fotografering eller andet,« siger 
Michael Linden-Vørnle.

Mange slags droneopgaver
Droner vil også kunne bruges til transport af varer, som 
blandt andet Amazon og Google har fremlagt planer om. 
Droner vil kunne transportere vigtig medicin eller prø-
ver til og fra hospitaler.

Droner bruges i lufthavne som kunstige rovfugle der 
holder måger og andre fugle væk fra start- og landings-
baner, hvor de traditionelle skræmmemetoder ikke har 
vist sig effektive.

Droner ville også kunne bruges til miljøovervågning 
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– endda over store afstande både til 
søs og over land, hvis lovgivningen 
tillod det.

»Man kunne opsende droner, der 
ville kunne overvåge skibsfartens 
miljøudledninger i for eksempel Øre-
sund i form af svovl i skorstensrøgen. 
Men det forhindrer kravet om Line-
of-Sight indtil videre. Dronepiloten 
må ikke engang sejle efter dronen for 
at styre den, så reglerne er virkelig 
en begrænsning for anvendelsen i 
dag. Som det er nu, kræver det en 
særlig dispensation fra myndighe-
derne, før man må flyve med en dro-
ne uden at have visuel kontakt med 
den. Det handler om at demonstrere 
over for myndighederne, at dronetek-
nologien efterhånden er sikker nok 
til, at man kan lempe på kravet om 
Line-of-Sight,« siger Michael Linden-
Vørnle.

Droner kan misbruges
Droner kan i dag programmeres til at 
udføre opgaver på mange kilometers 
afstand og altså langt uden for Line-
of-Sight.

»Hvis man for eksempel vil bruge 
en drone til at inspicere en jernbane-
strækning, er det oplagt, at man sen-
der dronen af sted flere kilometer 
langs jernbanen. Men som reglerne 
er nu, kan man kun sende dronen så 
langt, at dronepiloten stadig kan se 
den. Det er jo langt fra en optimal 
udnyttelse af de fordele, der er ved 
at bruge droner til den slags opgaver. 
Så min forventning er, at man på sigt 
vil tillade droneflyvninger, hvor man 
fraviger kravet om Line-of-Sight. Det 
er nødvendigt, hvis vi vil have fuldt 
udbytte af dronernes muligheder, 
men kræver naturligvis at teknolo-
gien kan leve op til de nødvendige 

sikkerhedskrav,« siger Michael Lin-
den-Vørnle.

Men som al anden teknologi er dro-
ner også et potentielt tveægget sværd.

»Droner kan bruges og misbruges. 
De kan bruges til lovlige formål og 
til ulovlige formål. Der er allerede 
eksempler på, at man bruger droner 
til smugling, for eksempel til at afle-
vere mobiltelefoner i fængsler. Man 
kan også frygte at terrorister for alvor 
vil begynde at bruge droner. Så mod-
forholdsregler – såkaldte counter-
measures – er et meget vigtigt emne 
lige nu hos de myndigheder, som skal 
forebygge, at droner misbruges til 
kriminalitet og terror,« siger Michael 
Linden-Vørnle.

Krav om sikkerhed
Jo flere droner, som kommer i brug, 
desto mere bliver det aktuelt med en 

Den største hindring for optimal udnyttelse af droner er kravet om, at dronepiloten altid skal have visuel kontakt med dronen – såkaldt 
Line-of-Sight. Hermed begrænses dronernes aktionsradius betydeligt.
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egentlig trafikregulering, som man 
også kender det fra luftfarten. På sigt 
kan det blive nødvendigt, at alle dro-
ner bliver en del af et system, hvor 
hver drone er unikt identificeret, og 
dronens position altid er kendt, så 
man undgår farlige situationer, sam-
menstød og andre ulykker, der er til 
fare for mennesker og andre vær-
dier.

»Hvis der på en given dag er flere 
tusinde droner på langfart i luften 
over Danmark, er det klart, at man 
bliver nødt til at få en trafikregule-
ring, som på et eller andet niveau 
holder styr på dronernes aktuelle 
position, ellers risikerer man alvor-
lige ulykker. Visionen om førerløse 
biler er en fuldstændig parallel til, 
hvad der kan ske med droner, hvor 
der er en meget høj grad af autonomi 
og intelligens, så dronerne – lige som 
de førerløse biler – faktisk tager en 
række beslutninger selv, som de selv-
følgelig er programmeret til. Hvis 
man slipper sin kontrol til dronen, 
vil den normalt holde sin position, 
og på et tidspunkt vil den af sig selv 
flyve tilbage og lande, hvor den er 
sendt op. Det gør et fjernstyret fly el-
ler helikopter ikke,« siger Michael 
Linden-Vørnle.

Kravet om sikkerhed ved drone-
flyvning er i absolut højsæde for 
myndighederne – som det også gæl-
der for lufttrafikken og trafik på både 
landjorden og til søs.

»På mange måder er droner mere 
sikre og mere intelligente end fly, he-
likoptere, biler, tog og skibe. De har 
en høj grad af autonomi og kan klare 
mange opgaver på egen hånd. Nogle 
droner anvender et vist niveau af 
kunstig intelligens, og det kan skabe 
nogle meget interessante grænsefla-
der til den eksisterende tekniske in-
frastruktur. Men som set ofte før er 
lovgivningen bagud i forhold til de 
tekniske muligheder, og derfor ud-
nytter vi endnu ikke deres poten-
tiale, men jeg tror, det kommer på 
sigt, når vi kan demonstrere at tek-
nologien er sikker nok. Alle er inte-
resserede i at udnytte dronernes po-
tentiale fuldt ud, men sikkerheden 
skal være på plads,« siger Michael 
Linden-Vørnle.

Udviklingen af droner går meget hurtigt, og de bruges i dag til blandt andet   
transport-, reparations-, udskiftnings- inspektions-, overvågnings- sikkerheds-  
og vedligeholdsopgaver.

Hør mere på Ajour 2017

Michael Linden-Vørnle: Udviklingen af droner og droneteknologi.

Tid og sted: Fredag 24. november kl. 10.30 i Odense Congress Center.   


