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Sammanfattning
Mitt examensarbete handlar om hur drönare kommer att operera i framtidens tek-
niskt avancerade städer. Jag började arbetet med att intervjua brandförsvaret och då 
bilda mig en uppfattning kring hur de jobbar med drönare idag, samt vilka hinder 
som de kan stöta på under arbetet med bränder. 
Därefter har jag genom research på webben och i böcker utforskat hur våra framti-
da städer kan tänkas att se ut samt tittat närmare på de tekniska framsteg som kan 
komma att appliceras i dessa. 
Mitt slutresultat är en modell på drönare vilken kan operera i symbios med den fram-
tida staden och på så sätt minska ner responstiden vid bränder, minska skadebilden 
för brandmän samt jobba autonomt med staden. Till min drönare valde jag även att 
jobba med ett berättande scenario för att påvisa hur denna process ska gå till. 
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Förord
Jag skulle vilja tacka min handledare Anders Eriksson 
samt Gunnar Anderung som har stöttat mig genom hela 
projektet och pushat på mig till att fortsätta kämpa. 
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Introduktion

1.1 Bakgrund 

Avancerade datorsystem och internet är inga nyheter på marknaden, tvärtom 
så är digitalisering något som funnits en längre tid nu och som gemene man 
tar för givet i vardagen genom smart-phones, datorer och transport. Vi möts 
dagligen av mängder av digital data utan att vi egentligen tänker på det. Arti-
ficiell Intelligens (AI) eller maskintänkande står för dörren, våra städer kommer 
inom de närmsta åren bli allt mer tekniska och ännu mer sammanlänkade och 
uppkopplade än vad vi ser idag. Intresset bakom detta arbete föddes då jag 
såg en video på Youtube som demonstrerade en branddrönare som, med hjälp 
av en pilot, kunde släcka en brand bortom räckvidd för brandmännen. Det-
ta fick mig att tänka och fundera ut ifall denna teknik kan appliceras på våra 
brandstationer i Sverige och underlätta för brandmännen som snart kommer 
att vistas och arbetas i en ny miljö där jag i nuläget anser att tekniken börjar bli 
utdaterad och inte håller. 

Jag började detta projekt med intentionen att jag ville designa en drönare som 
brandförsvaret kan ha nytta av i framtiden. Arbetet omfattar litteraturstudier, 
intervjuer samt idégenerering. Jag valde också tidigt i processen att mitt slutre-
sultat även skulle innehålla ett berättande scenario då det ger en tyngd och 
förståelse för användingen av min drönare och dess funktioner som tydligare 
kan visas på detta sätt än genom text.  
Tidigt under research-arbetet insåg jag hur mycket som redan görs inom områ-
det och hur långt gången den tekniska evolutionen av drönare redan gått och 
det fick mig att tänka ytterligare vad jag skulle rikta in mitt arbete på utan att 
gå för långt ifrån verkligheten samt behålla ett berättande och reflekterande 
tänk från början till slut. Jag landade efter en tids funderande i att kombine-
ra dagens redan avancerade drönarteknik med framtidens växande och mer 
tekniskt utvecklade städer. Arbetet bygger på förutsägelser baserade på fakta 
samt egna slutsatser kring hur brandväsendet i framtiden kommer att nyttjas i 
våra allt mer tekniskt avancerade och större städer. 
Genom att utforska framtidsscenarier kring hur våra städer kommer att fung-
era lägger vi grund för hur man i framtiden potentiellt kan rädda dyr teknisk 
infrastruktur samt påvisa hur framtida räddningsarbeten i en allt mer tekniskt 
avancerad stad kan se ut och genomföras. 

1.2 Syfte 

Mitt projekt är en vision för hur brandförsvaret kommer att använda sina 
drönare år 2030 i kontexten av smarta städer. Jag väljer att genomföra detta 
arbetet med ett öppet sinne för nuvarande teknologier och skapa en vision för 
hur dessa utvecklas över tid för att landa i ett scenario som känns verklighets-
förankrat samt intressant utifrån den research som jag genomfört. 
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1.3 Frågeställningar

Hur ska ett räddningsarbete genomföras med hjälp av drönare i våra framtida smarta stä-
der?
Hur skulle ett sånt fordon kunna fungera samt se ut? 

1.4 Metod

Jag har använt mig utav en traditionell designprocess där jag analyserar potentiella fram-
tida frågeställningar. Jag har genom dessa frågeställningar sedan kommit med en lösning 
som därefter utvärderas för att slutgiltligen presentera en färdig drönare och scenario som 
möter dessa frågeställningar (Clarkson och Eckert, 2005).

Workshop - en workshop är ett kreativt arbetsmöte (Wikberg Nilsson et al., 2015) där jag 
i mitt arbete var intresserad av utformningen av min drönare. Detta för att säkerställa att 
mitt fordons formspråk funkar i sammanhanget jag tänkt. Detta skedde med personer som 
ej tidigare haft koppling till mitt arbete och som inte tidigare vetat om vad arbetet handla-
de om. 

Jag utförde i början av mitt arbete enkätintervjuer.  Dessa genomfördes tidigt under 
processen och hade som syfte att hjälpa mig att få en överblick kring svårigheter gällan-
de byggnadsbrand samt resan till olycksplatsen. Två områden som visade sig intressanta 
för mig i mitt valda kontext kring den smarta staden vilka redovisas under avsnittet En-
kät - brandmän - Mars - slutet på April . Dessa enkäter besvarades av brandmän. Det som 
är bra med enkäter är att svaren inte påverkas av mig som intervjuar, utan brandmannen 
som svarar på mina frågor kan göra det i lugn och ro och få tid att se över sina svar. Detta 
kan dock komma med en nackdel vilket jag blev medveten om i mitt arbete, att få svar på 
enkäten kan ta väldigt lång tid (Scb, 2019). 

Jag genomförde också semistrukturerade intervjuer med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. Dessa intervjuer bygger på frågeområden (Blomqvist och Hallin, 2015) och 
var särskilt bra för mig i mitt arbete då de kunde hjälpa till att fylla ut på vissa punkter där 
enkäterna inte räckte till. Speciellt genom att jag själv kunde styra diskussionerna och på 
så sätt direkt få svar på eventuella tankar som uppkom. Dessa intervjuer styrde dock till 
slut in på två övergripande områden som behandlade hur responsen till en brand ser ut 
idag samt vilka problem brandmän kan ställas inför. 
Jag ska också tillägga att de intervjuer som genomförts under arbetets gång har alltid 
genomförts först när motparten vet om studiens intentioner och jag fått godkännnde om 
att ett samarbete är befogat i enhetlighet med Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 2019) 
bestämmelser. 

Designscenarion är ett användbart verktyg när det kommer till att kommunicera använda-
rens/produktens olika interaktionsmöjligheter. I mitt fall har detta verktyg varit till hjälp när 
jag skulle visualisera hur min drönare är tänkt att användas i den framtida smarta staden. 
Ett designscenario är ofta utformat utifrån att visa de mest essentiella interaktionerna 
inom ett system och inte alla som är möjliga (Interaction-Design, 2019). 

Förutom dessa metoder har jag även studerat vetenskaplig litteratur inom områden som 
berör brandförsvaret, artificiell intelligens, smarta städer och smarta byggnader. 
 I senare kapitel redogör jag mer för vilket resultat dessa metoder fick samt genomförandet 
av dem. 
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 Research 

2.1 Enkät - brandmän 

Jag skickade tidigt i arbetet ut enkäter (7st) som skul-
le hjälpa mig vidare i arbetet. Problemet med dessa 
var dock att jag först fick tillbaka dem i slutet på April. 
Nästan två månader efter det att jag skickat ut dem. Jag 
väljer ändå att ta med dem då informationen jag fick 
fram utifrån dem stämde bra överens med den fakta 
som jag tagit fram igenom mina telefonintervjuer med 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
och dem kan nu ses som ett komplement för att ge mitt 
senare scenario och använding av autonoma drönare 
inom räddningstjänsten extra tyngd. Dessa intervjuer 
var indelade i två stycken kategorier, allmänna frå-
gor samt frågor som berörde brand i byggnad. Under 
allmänt fick jag fram en mängd olika faktorer som kan 
förklara varför brandbilarna kan ta extra lång tid på sig 
att nå olycksplatsen. Några av dessa faktorer kan vara 
årstid, rusningstrafik, adress, vägarbeten samt mänsk-
liga faktorer så som om någon blir försenad på väg till 
brandstationen. Genom frågorna fick jag också fram att 
responstiden, alltså den tid det tar från det att ett larm 
gått tills att släckningsarbetet kan påbörjas, i Gävle är 
cirka 10 minuter. Den andra delen av intervjufrågorna 
var inriktade specifikt på brand i byggnad då det låg till 
stor vikt vid mitt senare val av scenario. Exempel på frå-
gor här var ”Vad är det svåraste att få överblick kring när 
man kommer fram till en byggnadsbrand idag”? och de 
svar jag fick fram var intressanta. Brandmännen berättar 
att det idag är svårt att få struktur och överblick men att 
man riskbedömer efter en mall som är framtagen. An-
dra skrev att man själv som brandman hela tiden måste 
vara uppmärksam på risker om det inte finns personer 
på plats som känner till området väl. Det kan exempel-
vis vara en fastighetsägare som kan ge brandmännen 
information kring konstruktion på byggnaden som 
brinner. Tidigare erfarenheter hos brandmännen spelar 
också roll här. Risker (exempelvis gasflaskor), personer 
kvar i byggnaden samt omfattning och lokalisering av 
brandens källa är enligt brandmännen de svåraste att få 
en överblick över när man kommer först på plats. 

Summering av enkäter - något som förefaller mig vik-
tigt är hur dessa enkäter (se figur 1), trots lång väntetid 
ändå stämmer bra överens med vad mitt slutscenario 
senare beskriver. Att jag inte genomförde arbetet i den 
kronologiska ordning som jag tänkte utan istället fick 
tillförlita mig på andra informationskällor visade sig inte 
vara så långt ifrån verkligheten och dessa enkäter ger 
mig nu extra tyngd i att få mitt scenario och design av 
drönare att kännas ännu mer verklighetsförankrat. Figur 1: Enkätsvar 
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2.2 Brandväsendet idag - MSB

Jag intervjuade här Stefan Häggö på MSB (Myndig-
heten för samhällskydd och beredskap). Alla intervju-
er genomfördes utan att jag hade några fasta frågor 
men jag insåg snabbt att det inte  skulle hålla då jag 
ännu inte visste i vilken riktning mitt arbete flöt. Han 
började berätta att alldeles för mycket bränder idag 
resulterar i storskador. Samtidigt är det också viktigt 
hur man attackerar och ser brändernas spridning, 
något som jag utifrån intervjuerna förstod var svårt. 
Stefan gav som exempel att en enkel balkongbrand 
snabbt sprider sig så att hela byggnaden snart fattar 
eld. Kännedom om spridning är därför viktigt. Jag var 
också intresserad av hur det ser ut från larm till man 
är på plats vid branden idag. Stefan berättade att 
det börjar med att någon ringer till 112. Utifrån det 
använder SOS ett index, detta för att koppla larmet 
vidare till rätt instans. Parallellt med larmet går en 
signal till en kommunikationsplattform och till ett 
brandbefäl, där medlyssning av larmet sker. Detta 
kan ske i eller utanför det område där larmet gått. 
Brandbefälet kan mobilisera en räddningsinsats inn-
an det gått ett larm, vilket SOS inte kan göra förens 
det uppfyllt ett visst antal kriterier. I genomsnitt bru-
kar man sitta i bilarna 90 sekunder efter larmet gått. 
På väg till platsen sker kommunikationen via Rakel. 
Rakel kallas det kommunikationstystem som delas av 
ambulans, polis, brandkår vid en olycka. Brandmän-
nen använder en underkanal till Rakel vid det direk-
ta skadearbetet. På denna kan man kommunicera 
mellan enheter som är aktiva på insatsen. Under den 
är det vanlig traditionell radioutrustning som gäller 
för kommunikation. 

2.2.1 Problem för brandmän idag

Utöver de resultat jag fick av intervjufrågorna frå-
gade jag även Andreas Patt (tidigare brandman) på 
MSB om mer allmänna problem som brandmän kan 
ställas inför. 
Ett utav de större problemen som brandmän (se 
figur 2) står inför idag är konstruktionen av moderna 
byggnader gentemot byggnader förr. Materialen 
förändras och det är idag svårare att förutsäga när en 
byggnad kommer att kollapsa och byggnaderna har 
blivit farligare idag än på 70-80 talet då det mesta 
av materialen man använde var olika former av trä, 
metall och betong. Kommunikationen är också en 
faktor som idag är svår på grund av höga volymer. 
Förtätning av städer är också ett stort problem för 
brandmän. Dessa förtätningar skapar svårigheter vad 
det gäller framkomlighet för brandbilarna till platsen. 

Figur 2: Illustration brandman
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2.3 Drönare inom räddningstjänsten idag 

Idag används drönare inom räddningstjänsten på en 
del olika sätt. Syftet med drönare inom räddnings-
tjänsten idag är att bidra med värdefull information 
för att underlätta inriktningen och samordningen 
av de insatser som görs och då förändra utloppet av 
dessa så att dem blir effektivare (MSB, 2018). Områ-
den där drönare anses vara särskilt användbara är 
områden där det är svårt att få sig en klar överblick 
från marken, exempelvis vid en skogsbrand eller vid 
drunkningsolyckor. Andra områden kan också vara 
där det finns en stor risk för att människor kan kom-
ma till skada som vid exempelvis en läcka av farliga 
kemiska ämnen. MSB:s egna vision för dessa drönare 
är att de i framtiden skall vara först på plats vid rädd-
ningsarbeten innan de andra fordonen och då skapa 
sig en överblick av olycksplatsen samt kunna trans-
portera mindre utrustning till personer som befinner 
sig vid en svårtillgänglig olycksplats, exempelvis i svår 
terräng eller vid en plats som kan vara farlig för rädd-
ningspersonalen.
Det finns två typer av drönare i tjänst hos räddnings-
tjänsten idag och dessa är av klass 1 och klass 2. Klass 
1 är drönare upp till 7 kg och klass 2 är drönare upp till 
15 kg. Det finns även en prototypdrönare framtagen 
av Ocean Robotics som kan lyfta upp till 2 ton. Drö-
nare delas också in i två till klasser beroende på om 
de har fasta eller roterande vingar. De drönare som 
har roterande vingar klassificeras som multikoptrar 
(se figur 3) och fördelen med dessa är att man lättare 
kan manövrera dem. Multikoptrar är också optima-
la för att använda inom tätbebyggda områden då 
dessa kan landa samt lyfta utan behov av en ramp.  
De drönare som har fasta vingar kan dock flygas över 
längre sträckor. De drönare som är i tjänst idag inom 
räddningstjänsten utrustas ofta med någon form av 
sensorisk utrusning. De vanligaste är olika former av 
kameror. Utöver kamerautrustning kan man även i 
dagsläget utrusta drönarna med radarsensorer samt 
sensorer för kemiska ämnen och olika former av las-
tanordningar. Dessa sensorer hjälper till att mäta, se 
och ta prover på olycksplatser och ge överblickar som 
tidigare inte var möjligt (MSB, 2018). 
Utöver sensorisk information så kan drönare också 
hjälpa brandmännen att skapa planer före ett släck-
ningsarbete genom att kartlägga områden där elden 
sprider sig. Videomaterialet som blir efter kamerafilm-
ningen kan också användas för att i efterhand skapa 
sig en överblick för hur elden spridit sig samt vad som 
orsakade branden. Denna information kan  sedan 
användas i form av träningsvideos för att vidareutbil-
da brandpersonalen och göra dem förberedda utifall 
liknande situationer inträffar i framtiden (Durkowitz, 
2018). 

Figur 3: R Flyer HD Drone (Pnj, u.å)   
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2.4.1 Framtiden drönare 

Framtiden för drönare ser ljus ut och det görs vissa tester och 
prototyper inte bara i Sverige men även på andra ställen i världen. 
Dubai har exempelvis infört ett system av avancerade drönare 
som är utrustade med släckningsutrustning och som kan hjälpa till 
vid en brand i deras höga byggnader som finns i där (Nasir, 2017). 
Ett företag som heter Aerones tillverkar drönare som likt dem i 
Dubai kan släcka bränder på högre höjder och på så sätt eliminera 
problem med att exempelvis traditionella brandbilar och deras 
släckningsutrustnings räckvidd (Aerones, 2019).
Ytterligare utveckling kommer att ske inom framtida drönare där 
de blir mer säkra mot brand genom nya material som gör dem 
brandsäkra. De kommer också att kunna urskilja människor och 
djur bättre då sensorteknikerna utvecklas ständigt, samt ta bort 
rök i områden där människor kan befinna sig. Drönare ska också 
kunna guida människor till säkerhet genom ljud och ljus samt 
släcka mindre bränder innan de utvecklar sig till större (Schaft, 
2018). 
Studenter från Connecticut har börjat utveckla ett program som 
gör det möjligt för drönare att flyga utan någon pilot. Detta kan 
vara till stor hjälp vid exempelvis skogsbränder då en svärm av 
små autonoma drönare kan vara till stor fördel för att få en över-
blick av branden (Cleghorn, 2019). 

2.4 Problem med drönare idag  

De största problem som drönare står för idag handlar inte till 
så stor del om tekniken eller användningen av drönare för att 
drönare i sig har en stor potential som tillskott vid räddnings-
arbeten (se figur 4) utan problemen grundar sig i lagstiftning-
en som står bakom användandet av drönarna. 
Transportstyrelsen delar idag in användningen av drönare i 
fem kategorier och dessa kategorier beror dels på startvikt, 
samt hur flygningen sker men också på märkning, försäkring 
och tillstånd (MSB, 2018). Ett av de större problemen med lag-
stiftningen idag är att drönare har svårt att vistas i samma luft-
rum som annan civil flygtrafik, och ska någon form av insats 
med drönare genomföras inom ett kontrollerat luftrum måste 
flygkontroller i närheten upprättas och informera flygtrafiken 
om den pågående insatsen. I okontrollerade luftrum får man 
flyga på en maxhöjd av 120 meter. ICAO (International civil 
aviation organization) arbetar dock för tillfället med just detta 
problem och kring 2025-2030 bedöms det att ett regelverk 
som möjliggör för att drönare ska kunna flyga i samma luftrum 
som annan civil flygtrafik införas. 
Andra problem med drönare idag är att användningen är be-
gränsad vid sämre väder (se figur 5) , samt att mindre drönare 
oftast inte kan ta sig an större sensorer av högre kvalitet vilka 
ger en bättre och mer tillförlitlig bild av olycksplatsen. 

Figur 4: State-of-the-art drone set to help emergency services fight fires 

and crime. (Lancashire Telegraph, 2016)

Figur 5:  How to avoid crashes while flying a 
drone? (Pintrest, u.å)



7

2.5 Artificiell intelligens 

Artificiell intelligens (se figur 6) är ett ämne som allt mer letar sig in i 
vardagen och kommer att fortsätta göra så de kommande åren. Artificiell 
intelligens eller maskinell intelligens är kort och gott den intelligens som 
kan uppvisas av maskiner. Artificiell intelligens står i kontext till vår egen 
naturliga intelligens som vi människor och djur står för. Genom att forska 
inom detta område vill AI-forskare ta fram intelligenta agenter vilket är 
ett system som likt en människa kan läsa av sin omgivning och utifrån 
denna information vidta åtgärder som ökar chanserna att den uppnår 
sina mål (Cs.Bath, 2018). 
Den forskning som bedrivs inom AI-området idag är mycket teknisk och 
specialiserad, ett problem med AI-forskningen är att den är splittrad i 
olika fält som saknar kontakt med varandra (McCorduck, 2004). 
Artificiell intelligens som inriktning har en uppsättning likheter i form av 
mål som de flesta av forskarna inom området är överens om att lösa, vilka 
är, resonemang, planering, kunskap, inlärning, språkbearbetning, per-
ception samt möjligheter att flytta objekt  (Poole, Mackworth & Goebel, 
1998).
Forskningen kring Artificiell intelligens uppkom då man ansåg att intelli-
gensen hos en människa går att beskrivas med exakta medel och därför 
går den att replikera i en maskin. Artificiell intelligens är idag en central 
del av exempelvis teknikindustrin där den utför komplicerade och tek-
niskt avancerade uppgifter inom datavetenskapen. 
Nyttan av Artificiell intelligens är framförallt att tidsbesparingen som 
görs vid att överföra en uppgift från en människa till en dator. De upp-
gifter som utförs av AI kan också vara komplicerade på en nivå som gör 
det svårt för en människa att utföra dem. Kostnaden av att ha en robot 
som utför en mindre uppgift gentemot en människa är också väsentligt 
mycket mindre vilket gör Artificiell intelligens ännu mer intressant.
 De negativa effekterna av AI som man kan förstå sig på nu är att AI-robo-
tar sakta men säkert kommer att ta över lågbetalda jobb där uppgifterna 
ofta är så enkla att en människa inte längre behövs för att utföra dem 
utan de kan lika gärna utföras av en robot. Det finns också vissa speku-
lationer kring att detta skulle öka lönegapet mellan människor då gapet 
mellan dem som tjänar minst och mest kommer att bli större (Techworld, 
2019). 
Forskare insatta i ämnet tror att världen kommer att se en övergång till 
robotarbete i samma skala som övergången från jordbruk till industri-
jobb som skedde i början på 1900-talet. De antal jobb som kan påverkas 
av robotar kan vara så mycket som 800-miljoner jobb  (BBC News, 2017). 

2.5.1 Varför Artificell Intelligens?

Artificell intelligens har en väsentlig del i mitt projekt då den visar på att 
robotar som utför liknande uppgifter som vi människor gjort tidigare el-
ler inte kan utföra inom de närmsta åren kan bli verklighet. Att Artificiell 
intelligens inte längre är ett science fiction-begrepp utan faktisk verklig-
het ger extra tyngd till mitt scenario och användandet av min drönare. 
Det är också en central del i smarta städer och innefattar begrepp som 
ICT och IoT vilka tas upp i nästa del. 

    Figur 6: Artificiell Intelligens (Plentymore, u.å
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2.6 Framtida städer 

Den framtida staden kommer att vara hem till fler 
människor än vad vi ser idag. Det räknas idag med 
att år 2030 kommer 60% av världens befolkning att 
bo i städer och det är för att jobben, pengarna och 
kommunikationen sker där (Wood, 2018). 
Detta leder i sin tur till att stadskärnorna förtätas 
och ju mer folk som flyttar till städerna desto fler 
förtätningar kommer att ske. Dessa förtätningar gör 
det svårare för brandmän att ta sig fram till olycks-
platser och andra lösningar måste tillslut imple-
menteras för att uppfylla de behov som den smarta 
staden nu står inför. 
De byggnader vi ser i den framtida smarta staden 
kommer enligt arkitekter jag pratat med sträcka sig 
längre upp mot skyarna (se figur 7), detta för att spa-
ra mark och för att ge plats åt fler människor. 

2.6.1 Smarta städer

En smart stad kan enkelt förklaras som en stad där olika typer av 
elektronisk datainsamling används för att hantera de tillgångar samt 
resurser som staden behöver för att fungera på ett effektivt sätt. 
Detta inkluderar data från alla möjliga typer av datoriserade system 
vilka senare används för att skapa en överblick över exempelvis 
transportsystem och trafik, vattenverk, energikraftverk, avfallshan-
tering, rättsväsende, informationssystem, skolor, bibliotek, sjukhus 
och andra samhällsetablerade organisationer. Den smarta staden 
fungerar på så sätt att den integrerar informations samt kommunika-
tionstekniker (ICT) och andra fysiska enheter som är sammankopp-
lade till ett gemensamt nätverk. Detta nätverk kallas IoT vilket är ett 
samlingsbegrepp för alla de saker som kan vara uppkopplade till 
internet. Denna sammankoppling vill man ha då den optimerar ef-
fektiviteten av stadens system samt skapar en länk till dem som bor 
i staden. Genom denna teknik så kan tjänstemän direkt skapa sig en 
kommunkationslänk till stadsdelarna och stadens infrastruktur sam-
tidigt som dom kan se hur staden växer. Applikationer till ett smart 
city-system är utvecklade för att underhålla flöden av människor och 
om det skulle ske något oväntat, exempelvis en olycka,  så kan det 
snabbt ske en respons till det. En smart stad är därför mer benägen 
att respondera till händelser snabbt än en stad som inte bygger på 
smart teknologi. Förändring till vår teknologi, ekonomi och även 
klimat gör intresset för smarta städer större.  Den globala marknaden 
för smarta urbana lösningar kommer att ligga på kring 400 miljarder-
dollar årligen. Städer där dessa typer av teknologier redan satts på 
prov och används är Singapore, Dubai, Milton Keyes, Southampton, 
Amsterdam, Barcelona, Madrid, Stockholm, Kina och New York. Smar-
ta städers gemensamma mål är att reducera kostnader samt utsläpp 
för staden. Ökad kontakt mellan regering och ockupanterna i staden 
är också av intresse när man satsar på lösningar för smarta städer 
(Forbes, 2019). 

Figur 7:  Innovationen Tower (Dezeen, u.å) 
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2.7 Smarta byggnader 

Framtida byggnader som är uppkopplade till inter-
net kommer med största sannolikhet att bli verk-
lighet. Dessa byggnader (se figur 8) kommer att 
både externt och internt kunna kommunicera med 
funktioner som exempelvis byggnadens brand-
larm, accesskontroll, hissar med mera. I ett senare 
skede kan även dessa byggnader kommunicera 
med varandra och skapa ett nätverk av information 
som bygger upp en smart stad. 
Mycket runt om kring oss är i dag trådlöst, bilnyck-
lar, hörlurar, möss, datorer, laddning och internet. 
I form av byggnader kommer denna trådlöshet 
göra att byggnadens kärna kommer att kunna 
uppgraderas och byggas på utan några vidare 
komplikationer. Denna flexibilitet kommer att våra 
essentiell när det kommer till att bygga nya sys-
tem samt modifiera gamla. Applikationer kommer 
också att ligga till grund för hur kommunikationen 
i en byggnad sker och utnyttjas genom att de för-
bättrar för personerna i byggnaden samt styr över 
energikonsumtionen, maskininlärning samt Artifi-
ciell intelligens. 
”cities are increasingly interconnected”, allowing a 
free flow of information from one discrete system 
to another, which increases the efficiency of the 
overall infrastructure” (Antti, 2019).
Smarta byggnader i framtiden kommer att kunna 
hämta information från närliggande källor såsom 
byggnader och transportsystem, sensorer, appar, 
bilar och drönare med mera för att sammanlänka 
staden på ett nytt sätt och göra den smart.  Sky-
light är en ny typ av autonoma byggnader som 
bygger på smart teknik och artificiell intelligens 
och dessa ska  kunna varna för potentiella pro-
blem, adaptera till förändringar samt prata med 
de personer som befinner sig i byggnaden genom 
AI om problem eller annan information behöver 
förmedlas (Smart Cities World, 2019). 

2.7.1 Varför smarta byggnader? 

Anledningen till varför smarta byggnader har en 
central roll i mitt arbete är för att dem potentiellt 
kommer att vara byggstenarna i den framtida sta-
den. Och den trådlösa kommunikationen emellan 
dem är vad som gör dem intressanta för mig i mitt 
arbete vilket jag visualiserar i mitt scenario. 

 Figur 8: Skylight platform (Smart Cities World, 2019)
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2.8 Stockholm idag

Stockholm (se figur 9) är idag en stad i ständig förändring, jag 
väljer att ha Stockholm som min utgångspunkt för arbetet då 
det är allt fler som flyttar till Stockholm samt att det kan bli 
en av framtidens smarta städer. Om man tittar på trenderna 
inom byggnation i nuläget så lutar det mot smarta byggnader, 
förtätningar av städer och stadskärnor samt byggnader som 
sträcker sig allt mer upp mot skyarna så ser jag det som en 
plats där drönare kan bli en allt mer normal del av vår vardag. 

Idag har brandförsvaret en responstid inom Stockholms stad på 
cirka 9,3 minuter. Något som med förtätningar och ombyggnatio-
ner snabbt kan bli längre än så. Skulle vi istället använda oss av en 
snabb drönare som första insats vid en brand skulle den vara på 
plats var som helst i staden på cirka 30 sekunder. Detta med förut-
sättning att drönaren kan färdas i runt 300km/h vilka de snabbaste 
drönarna idag kan. Placeringen skulle vara optimal mitt i staden (se 
figur 10), då drönaren då får lika långt till allt. 

 Figur 9: Stockholm Stad (Thatsup, 2018) 

Figur 10: Illustration på drönare i staden 
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2.9 Stockholm 2030 

Stockholm år 2030 är en myllrande stad (se figur 11). 
Den ständiga befolkningsökningen har resulterat i att 
flera nya byggnader tillkommit och gatorna har vuxit sig 
tätare. Brandförsvaret står nu inför nya prövningar. Den 
allt tätare staden medför att brandmännen har svårt att 
nå fram med sina bilar och de allt högre byggnaderna 
ställer krav på både brandmän och utrustning. Turligt nog 
är Stockholm år 2030 en mycket smart stad och flödet av 
information sker snabbt och utom synhåll för de invånare 
som bor där.  För att få hjälp med räddningsarbetet har 
brandförsvaret nu fått tillgång till en uppsättning nya au-
tonoma drönare vilka jobbar med staden och hjälper till 
när ett larm går. Dessa drönare är uppkopplade till speci-
ellt utsatta kvarter och byggnader i Stockholm där tradi-
tionella metoder för brandbekämpning blir allt svårare på 
grund av den ständigt växande staden. 
En stad som i grunden är uppbyggd av mängder av 
olika informationskanaler är inget nytt, men att få den-
na teknik att fungera och arbeta till stor del utan hjälp 
från människor är ”nästa steg i den tekniska evolutionen” 
enligt mig. Fördelarna med ett system likt detta är många, 
dels kan kostnaderna vid bränder reduceras markant om 
branden upptäcks och bekämpas tidigt. Brandens omfatt-
ning kan också minskas och riskerna som både brandmän 
och civila utsätts för kan reduceras med hjälp av denna 
typ av teknik. 

Figur 11: Illustration av Stockholm 2030 
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Designprocess

3.1 Skiss 

I detta skissegment letar jag efter en form som är futuristisk 
och ser intressant ut. Den ska vara en blickfångare och kännas 
symmetrisk och välbalanserad (se figur 12,13 samt 14). Något 
som är viktigt speciellt när det kommer till fordon. Jag väljer 
här att låta fantasin flöda då jag inte har ett specifikt företag 
att jobba emot. Att utgå och skapa en ”traditionell” form på 
drönaren var aldrig aktuellt för mig och känns tråkigt och oin-
spirerande. Jag vill även att drönaren ska ha fasta vingar samt 
ha förmågan likt multikoptern att kunna hovra. 

Figur 13: Skiss som senare blev modell. Den har en 
snabb och futuristisk form. 

Figur 12: Urval av skisser som visar hur formen 
utvecklades över tid.



13
Figur 14: Skisser på slutgiltig form
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3.2 Skiss på tänkt koncept/disskusion

Detta är resultatet av mitt första koncept på 
en drönare (se figur 15 samt 18). Eftersom mitt 
avgränsningsområde blir städer valde jag att rikta 
in min design till att kombinera multikoptern 
(se figur 16 samt 17) med drönare som har fasta 
vingar. Detta för att utnyttja att drönaren kan 
lyfta vertikalt från exempelvis en byggnad och 
därefter snabbt och enkelt ta sig fram horisontellt 
med hjälp av vingarna. Detta hjälper också med 
hovring framför en byggnad. Designen är inriktad 
utifrån de kriterier jag satte i det tidigare skis-
segmentet. 

Figur 15: Frontvy drönare

Figur 16: Bakre vy med rotorn synlig i mitten mellan vingarna 

Figur 18: Drönaren snett bakifrån

figur 17: Rotor förstoring
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3.3 Workshop

Då jag nu har tillräckligt med research för ett ge-
nomtänkt scenario är det nu dags för arbetets nästa 
fas vilket blir att ta fram en drönare som känns rätt 
för situationen. Allt fler autonoma fordon kommer 
att nå våra gator inom de närmsta åren är det där-
för viktigt att man har i åtanke att dem kommer 
att möta människor samt att att fordonet ger rätt 
intryck. Jag valde därför inför denna workshop ut tre 
bilder (se figur 20) som jag presenterar här bredvid 
varav en av bilderna är min egna drönare (se figur 
19) och uppgiften som jag gav till fem slumpmässigt 
utvalda personer som fick se på bilderna var relativt 
enkel. Jag beskrev scenariot och sedan fick man 
utifrån bilderna välja den drönare som hade ”bäst” 
formspråk för ändamålet. Anledningen till att jag be-
höll min egna design var att de svar jag fick kretsade 
kring att den såg tuff och tålig ut samt även snabb, 
något som stämmer överens med den uppgift jag 
vill att den ska utföra. Jag gillar också själv formen 
och ansåg själv att den var futuristisk och passade in 
i sammanhanget väldigt bra. 

3.3.1 Varför workshop?

Jo denna drönare kommer att möta alla typer av 
människor, stora som små, och då det är omöjligt att 
få en konkret bild av hur den ska se ut eftersom att 
alla tycker olika så väljer jag att genomföra denna 
workshop för att ge ett litet stickprov från mängden. 
För möts man av ett fordon och inte en person så 
läggs det mer kraft i vilket typ av uttryck fordonet 
ger. 
När jag sedan fick tillbaka feedback på bilderna, 
vilket skedde över telefon, så visade det sig att de 
flesta tyckte om min design. Anledningen till varför 
var att när jag satte den i det kontext där den ska 
befinna sig så kändes det rätt och 3 av de 5 personer 
(jag vet att antalet är relativt litet för att ge en signi-
fikant inverkan på slutresultatet), tyckte att designen 
kändes tuff, tålig och futuristisk. Egenskaper som i 
sammanganget för mig stämde väldigt bra in med 
de intentioner jag haft med designen från början. 
Att mötas av ett fordon som uttrycker dessa egen-
skaper ger förtroende. Vidare diskussion var kring 
färgval på produkten samt om man även ska addera 
blåljus. Färgen på drönaren är dock inte av intresse 
för mig då drönare vilka används av brandförsvaret 
idag inte har färgkod. 

Figur 19: Min egna drönare

Figur 20: Top RC Drones With Camera (Uavcoach, 



16

3.4 Funktioner/design

Min drönare ska nu efter avslutad research innehålla 
en del funktioner vilket gör att den känns relevant 
för använding i den framtida staden (se figur 21). Då 
jag vet att byggnader kommer att växa sig högre så 
ska drönaren vara utrustad med en släckningsut-
rustning. Detta eftersom den kommer att vara först 
på plats vid olyckan och därför vore det en stor för-
del ifall den kunde påbörja släckningsarbetet tidigt. 
Jag håller fast vid att den ultimata designen vore att 
kombinera multikoptern med drönaren som har fas-
ta vingar. Detta för att de fasta vingarna ger distans 
och hastighet för fordonet samtidigt som multikop-
tern gör det möjligt för hovring vilket är en nödvän-
dig funktion vid använding i närheten av byggnad. 
Fordonet bör också utrustas med kamera och sen-
sorer likt de drönare som finns på marknaden idag. 
Detta för att kunna skicka information direkt till de 
resterande uttryckningsfordon som är på väg till 
platsen. Någon form av radarutrustning vilket gör 
att drönaren kan söka sig fram till sitt mål på egen 
hand är också nödvändigt. Något jag också måste 
ha i åtanke är att designen inte kan vara alltför bred, 
detta för att öka möjligheterna för att den kan ta sig 
fram säkert och problemfritt inom ett tätbebyggt 
område utan att riskera att slå i byggnader och på 
så sätt orsaka fler problem än den löser. Blåljus likt 
traditionella brandbilar är också viktigt, men kanske 
inte lika viktigt just i detta fallet eftersom drönaren 
inte har några direkta hinder som den ska ta sig 
förbi påväg till olycksplatsen vilket andra uttryck-
ningsfordon har. Men jag anser ändå, både efter 
workshopen och med tanke på hur vi reagerar på 
blåljus att ha med dessa i designen för att ge ytter-
ligare ett ökat förtroende för den. Jag vet nu också 
att formspråket som jag tidigare visat fungerade bra 
och därför kommer endast små ändringar ske på 
den fronten i form av de tillägg som jag diskuterat 
här. När det kommer till material på drönaren väljer 
jag kolfiber då det är både ett lätt och starkt materi-
al som klarar av de påfrestningar som en farkost likt 
denna kan komma att utsättas för. Kolfiber är också 
smart på det sättet att man kan väva det olika för att 
skapa extra styrka vid svagare punkter samt möjlg-
heten att väva in metaller i kolfibern för att ytterliga-
re ge styrka. 

Figur 21: Illustration av byggnader i framtida stad
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3.5 Skiss på funktioner

Med utgångspunkt i min tidigare design väljer 
jag nu att fortsätta skissarbetet för att lägga till de 
funktioner som jag anser att drönaren behöver för 
att fungera i sitt sammanhang. Skisserna är snab-
ba och detta för att tiden för arbetet börjar bli 
knapp och då skissen vid det här laget endast är 
till för att addera funktioner vid en redan fastställd 
design. 

När det kommer till blåljus väljer jag att placera 
dessa så att riktas både framåt och bakåt på ving-
arna (se figur 22 samt 23). Detta för att ge en in-
blick i fordonets bredd samt utnyttja att fordonet 
syns klart och tydligt från alla riktningar. Jag anser 
att man inte behöver placera blåljus undertill på 
vingarna då dessa kommer att vara synliga runt 
om med illustrationens tänkta placeringar ändå. 

Släckningsutrustningen (se figur 24) har en relativt 
enkel konstruktion där jag snabbt ville skissa upp 
en plattform som kunde användas i alla riktningar, 
då en människa ej är involverad i användandet av 
fordonet är detta av stor vikt enligt mig. De två 
nedre skisserna till höger är resultatet som kom-
mer att överföras i CAD där ”tornet” kan vridas i 
360° respektive 180° för att täcka en maximal yta 
med släckningsmedel i form av expansionsskum. 
Denna kommer att placeras under fordonet. 

Den främre delen av drönaren får stå till plats för 
radarn (se figur 25) vilken styr fordonet till larmet 
samt kameran som spelar in och skickar infor-
mation tillbaka till resterande utryckningsfordon 
samt larmcentral som är påväg till platsen. Att 
integrera denna typ av utrustning på detta sättet 
gentemot hur det ser ut på de drönare som an-
vänds av brandförsvaret idag ger fordonet ett mer 
städat samt renare utseende. 

Figur 22: Skiss sidovy för utplacering av blåljus

Figur 23: Skiss i frontvy för utplacering av blåljus

     Figur 24: Olika skisser på drönarens släckningsutrustning

                          Figur 25: Placering av kamera och radar
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Slutsatser 

4.1 Scenario
Mitt i Stockholm reser sig en ny smart 
byggnad på imponerande 150 meter 
(se figur 26). Byggnaden innehåller den 
modernaste tekniken och genom avan-
cerade datorsystem och AI ser den till 
att personerna är bekväma och uppda-
terade med omvärlden. 

I första hand ser byggnaden själv över skadebilden 
och sätter genom sina datoriserade system igång 
relevanta hjälpmedel som sprinklers för att minime-
ra spridningen av branden.
Då detta inte fungerar har nu personerna samt 
byggnaden själv gått ut med ett larm om att läget 
börjar bli allvarligare (se figur 28). 

Plötsligt går ett larm. Det har tagit eld i några av 
de kilometer med kablar som löper genom sto-
ra delar av den höga byggnaden (se figur 27). 

Figur 26: Byggnad 

Figur 27: Brand

Figur 28: Byggnad på håll



19

1. Larm utlöses - drönare får larm från den 
smarta byggnaden samtidigt som rädd-
ningstjänsten får in larmet (se figur 29).

2. Drönaren lyfter vertikat och flyger sedan 
horisontellt fram med hjälp av radarn och är 
vid den pågående branden redan efter 31 
sekunders flygning (se figur 30). Här är första 
steget då den maskinella intelligensen spelar 
roll, drönaren måste nu själv se över skade-
bilden och assistera därefter. 

3. Drönaren når fram till byggnaden och 
börjar assistera den pågående branden 
samtidigt om den skickar viktig information 
och video till larmcentralen som distrubuerar 
informationen vidare till ett brandbefäl på 
väg till platsen (se figur 31). Denna informa-
tion kan vara strukturell integritet, risker med 
material samt antal personer som är kvar i 
byggnaden. 

Figur 29: byggnad får signal från drönare

Figur 30: Drönare

Figur 31: Informationsflöde från drönare
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Den enskilde brandmannen lämnar nu 
bilen och beger sig mot den brinnan-
de byggnaden (se figur 32). 

Brandmannen rör sig upp för trap-
porna i den rökfyllda byggnaden (se 
figur 33). 

Brandmannen undrar över ifall det 
finns några kvar på våningen samt 
om det finns några faror i närheten 
av där han befinner sig (se figur 34). 

Med hjälp av drönarens kameror 
och uppkoppling till byggnaden 
kan man snabbt utesluta faror på 
våningen, att det fanns två perso-
ner kvar och branden är inom kort 
under kontroll (se figur 36). 

Skadebilden för brandmännen har 
nu minskat väsentligt, brandens 
kostnad reducerats och inga civila 
har kommit till skada. 

Genom Rakel tar brandmannen kontakt med 
befälet som genom drönaren ger en överblick av 
läget (se figur 35). 

Figur 32: Brandman lämnar bil

Figur 33: Brandman i trappa

Figur 34: Brandman undrar

Figur 35: Walkie-Talkie

Figur 36: Läget under kontroll
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4.2 Mått/ Storlek 

Storleken på drönaren är debat-
terbart. Jag har valt den stor-
leken (se figur 37) som jag har 
eftersom den ska vara först vid 
olycksplatsen och därav eventu-
ellt behöva assistera den på-
gående branden. Detta gör att 
den behöver vara utrustad med 
tung teknik och även en behål-
lare för expansionsskum för att 
minimera brandens spridning. 
Det optimala hade varit en min-
dre drönare men för mitt valda 
scenario passar storleken bra in. 

Normalt sätt rymmer en brandbil mellan 5000-
12000 liter vätska samt 1000 liter skumsläcknings-
medel (Bonsor, 2001). Man kan räkna med att en 
brandbil förbrukar 555 liter vatten i minuten (Guzzi, 
2009) vilket i sin tur gör att tanken räcker i mellan 
5-20 minuter. Att ha en tank mellan 5-12 kubik un-
der en drönare anser jag inte är hållbart. Fordonet 
skulle bli alldeles för stort och skadorna som skulle 
kunna ske om den åker i backen skulle bli katastro-
fala om 10 ton skummedel och vatten följer med 
ner. Jag väljer därför att min tank (se figur 38) rym-
mer 1 kubikmeter skum eller 1000 liter, vilket skulle 
innebära en tömningstid på ungefär två minuter. 
Då responstiden för de andra fordonen inom staden 
är ca 9 minuter så skulle en optimal storlek på tank 
vara 5000 liter men som jag sa tidigare skulle det 
inte vara rimligt. Jag måste också tänka på att hålla 
mig till andra aspekter av mitt scenario och research 
så som att städerna är förtätade och att då ha ett så-
past stort fordon flygande i närheten av byggnader 
känns inte verklighetstroget nog enligt mig. 1000 
liter är dock rimligt, vilket gör tanken 1x1x1meter i 
volym. Figur 38: Behållare till expansionsskum 

       Figur 37: Mått drönare
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4.3 Drivlina 

Här visualiserar jag hur min drönare är tänkt 
att drivas. 

Det är ingen slump att kroppen till min 
drönare ser ut som den gör (se figur 40). Den 
bredare fronten med det stora luftintaget (se 
figur 41) ser till att mängder med luft hela 
tiden sugs in till den elektriska jetmotorn 
som sedan leder det vidare ut genom den 
avsmalnade bakdelen (se figur 42) vid färd. 
Samma motor driver också drönaren när den 
lyfter vertikalt från marken. 

Drönaren drivs av en elektrisk jetmotor (se 
figur 39). En elektrisk jetmotor fungerar 
genom att luft sugs in i den främre delen 
av motorn för att sedan komprimeras och 
tryckas ut bakåt. (Lilium, 2019) Drönarens 
kropp är därför utformad som en enda stor 
”behållare” för jetmotorn. Fördelarna med 
jetmotorn är många men de som är mest 
signifikanta för mig är att den drivs av en 
elmotor samt är tystare än en traditionell jet-
motor. Detta för att drönaren skall användas 
i stadsmiljö. 

 Figur 39: Electric Jet Engine (Lilium, 2019)

Figur 41: Det främre luftintaget

Figur 42: Bakre luftutsläpp

            Figur 40: Drönarkropp 
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4.4 CAD

Här följer några av de slutgiltiga CAD-bilder som jag gjorde 
i Autodesk Alias mjukvara (se figur 43). Dessa renderingar 
innehåller de funktioner som det tidigare skissarbetet och 
workshopen la grund för.

Sidovyn ger ett väldigt avskalat och futuristiskt uttryck (se 
figur 44) vilket speglar sig i resterande delar av designen. 

Under drönaren kan man se rotorn som sitter monterad vid 
vattentanken. Aktiveras vid avfart samt hovring (se figur 45). 

 Figur 43: Drönare snett framifrån 

Figur 44: Drönare sidovy

Figur 45: Drönare snett bakifrån
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4.5 Slutsats/ diskussion 

Min slutsats av detta arbetet är att man kan inte bara angripa ett problem från ett håll. Och speciellt inte 
när det kommer till ett ämne som detta. Hade jag enbart lagt fokus vid att försöka utveckla en drönare 
vilket från början var min tanke så hade det absolut gått men det hade bara blivit en till drönare i mäng-
den av drönare som redan finns och används av brandförsvaret samt är under utveckling idag. Så jag 
blev positivt överraskad när jag listade ut att man kunde skapa en koppling mellan den smartare staden 
och brandväsendet utan att få det att låta alldeles för långsökt. Vi lever i en värld som inom de närmsta 
åren kommer att bli ännu mer sammanlänkad än vad den är idag. Och informationskanaler kommer att 
leta sig in på ställen som vi tidigare inte har sett. Din bil kommer att känna igen ditt humör och anpas-
sa sig därefter och drönare kommer att utföra uppgifter i symbios med andra element i staden utan att 
det berör oss civila så vidare mycket. Jag kan också se som slutsats att detta arbete går att applicera på 
väldigt många andra områden utanför brandförsvaret. Drönare skulle kunna hjälpa till att rensa upp våra 
parker från skräp, hjälpa till hos polisen med att söka efter brottslingar och kanske även åka runt och 
plantera träd på ställen där tillgängligheten och kostnaderna blir dyra för oss människor att genomföra 
ett liknande arbete. Det är på ett sätt lite synd. Hade jag fått börja om från början hade jag nog angripit 
problemet på ett annat sätt men som det ser ut nu så fullföljde jag arbetet inom brandförsvaret och jag 
tyckte att jag svarade bra på de mål som jag från början satte upp. Svårigheterna som jag ser med denna 
approach är dock den maskinella intelligensen. Att få ett system att fungera på egen hand utan att det 
skapar större problem är svårare än vad man kan tro men det är absolut inte omöjligt.

Jag vill också under detta segment ta upp vem som potentiellt kan äga denna drönare, ska det vara 
brandförsvaret, fastighetsägaren eller någon annan part som äger detta fordon specifikt eller kan det 
vara en kollaboration av personer som kan stå som ägare för den. Skulle man kunna utnyttja detta fordon 
inom exempelvis polisen när den inte används hos brandförsvaret eller hos andra som exempelvis ambu-
lanspersonal. 

Jag väljer också här att diskutera hållbarheten med drönare. Drönare kan ju till viss del ersätta mänsklig 
arbetskraft, eller den arbetskraft som eventuellt är för farlig, eller helt enkelt onödig för oss att genomfö-
ra. Så drönare är på det sättet ekonomiskt hållbara. Min drönare är ekonomsikt hållbar på det sättet att 
den attackerar branden i ett tidigt skede, så att egendom kan räddas och även liv. Då jag vet att många 
byggnadsbränder idag går till övertändning kan min idé ses som en potentiell lösning för att rädda fram-
tidens dyra och tekniskt avancerade infrastrukturer. Drönare är också hållbara genom att dem ofta drivs 
av elektriska motorer. Tar man det ur mitt perspektiv så används inte denna drönare så ofta. Den behöver 
bara flyga sträckor som är inom det angivna området och batteritekniken utvecklas i ständig fart dagli-
gen så jag ser inga direkta problem med att ha tillräckligt kraftfulla batterier till att genomföra liknande 
flygningar idag, och inte minst om 11 år. 

Etik är ett begrepp som ofta tas upp i samband med drönare då de är utrustade med kamerautrustning 
och det är inte något som kan stickas under stolen med. Vissa bryr sig, andra gör det inte men när det 
kommer till fordon som aktivt underlättar och potentiellt kan rädda livet på de individer som den stöter 
på så tycker jag att det är en faktor som man borde ha i åtanke när man diskuterar etiken med drönare. 
Visst att åka runt med en egenköpt drönare och filma allt man ser kan uppfattas som obehagligt och det 
håller jag med om. Men jag anser ändå att i mitt syfte så utnyttjas detta på ett sundare och mer hållbart 
sätt. 
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