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Abstract 
 

We are currently living in the middle of a truly massive paradigm shift, in the way that we 

interpret the modern car. In this paper, we will examine the opportunities that the 

implementation of autonomous vehicles will have on our daily lives. We will dive into the 

technology, its capabilities and the benefits that the technology present. Our focus will lie 

on the infrastructural changes necessary for a successful launch of these vehicles. The 

infrastructural changes will cover, new road designs for our city centers, a change of the 

modern highway and a connected traffic network. Furthermore, we will focus on the 

potential environmental impacts, the introduction of these vehicles will bring. We will 

have a focus on likely automated mobility systems deployed by 2025 and onwards, as we 

have defined in our Roadmap. The design of our roadmap is building on the theories and 

analysis that we present throughout this paper.  
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Indledning  
 

Vi har alle i gruppen en stor interesse for autonome køretøjer og for teknologien bag disse. Udover 

teknologien bag de autonome køretøjer, synes vi at der er enormt mange spændende aspekter at tage fat 

i. Specielt de bæredygtige aspekter har fanget vores interesse og det blev på denne baggrund at vores 

gruppe blev dannet.  

For at præcisere vores interesse, har vi brugt en del tid på at undersøge emnet. Vi har tænkt os at lægge 

vægt på autonome biler. Vi vil undersøge de forskellige teknologier, som udgør den selvkørende bil. 

Hvilke teknologiske artefakter bliver den autonome bil drevet af og hvordan disse spiller sammen. 

Ydermere vil vi dykke ned i fordele og ulemper ved brugen af autonome biler. Hvilke samfundsmæssige 

konsekvenser kan et selvkørende samfund have? Ville de daglige transportvaner blive omlagt? Det er 

også i forlængelse af dette, at vi vil komme ind på etikken bag brugen af førerløse biler, da det har en 

stor sammenhæng med udviklingen af teknologien. 

Derudover har vi tænkt os hovedsageligt at fokusere på de miljømæssige konsekvenser, disse former for 

transportmidler kan have. Ydermere vil vi undersøge, om teknologien kan have en indflydelse på en mere 

bæredygtig omgang med biler. Her tænker vi f.eks. på om den er med til at skabe et bedre ’flow’ i trafikken, 

hvilket potentielt kan mindske CO2-udledning, reducere tid i overbelastet trafik, færre kødannelser som 

konsekvens af færre menneskelige fejl. Vi regner med at denne teknologi primært bliver udviklet 

på fremtidens biler, hvor vi har valgt at fokusere på el-biler på trods af at brint-biler også er yderst 

relevante, som kan have en positiv indflydelse på miljøet.  For at opsummere, vil vi skrive om autonome 

selvkørende biler, deres teknologiske egenskaber, hvor vi blandt andet kommer ind på udviklingen af 

teknologien og hvad der holder den tilbage, samt hvordan disse potentielt kan hjælpe på et mere 

bæredygtigt samfund.  

 

 

Motivation   

  
Som tidligere nævnt har alle i gruppen en stor interesse for autonomien i køretøjer og specielt i biler. 

Hvad vil det sige at have en teknologi, som autonomi tilknyttet til en bil og hvad vil man kunne bruge 

den til? De spørgsmål fangede vores opmærksomhed og vi vidste straks, at det bestemt var noget der var 

værd at arbejde videre med. Dernæst kom det forholdsvis naturligt til os, at det bæredygtige aspekt var 

noget der passede perfekt til emnet og som vi alle – selvfølgelig – følger med i, støtter op om og 

interesserer os for.   
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Til sidst spillede det også en væsentlig rolle, at vi gennem nogle kontakter, kunne skaffe os en del empiri 

som man ellers normalt, ville få svært ved at få fingrene i. Dette ’slå hovedet på sømmet’ og vores 

motivation kom i top, til at kunne udarbejde en interessant og fyldestgørende opgave, hvor vi 

forhåbentligt kommer frem til en positiv konklusion, på et problem der kommer os alle ved. Dette gøres 

gennem en spændende og interessant teknologi, man må sige læner sig op ad noget, man ellers kun støder 

på i ’fremtidsfilm’.  

 

Problemfelt  
 

Lige nu står bilindustrien overfor en omvæltning. Langsomt bliver flere og flere biler rullet ud af 

fabrikkerne, med flere og bedre autonome egenskaber. Vi er dog endnu ikke nået til stadiet med fuld 

autonomi. Samtidig med denne nye teknologis fremgang, spiller klimaet og dets problemer en væsentlig 

rolle for både bilsektoren og menneskeheden. Bilen er en stor synder inden for forurening og derfor 

kræves en ændring af de nuværende systemer for at hjælpe på problemet. ”Cars are arguably one of the greatest 

man-made threats to human society.” (Sperling & Gordon, 2009, s.1). Der findes på verdensplan knapt 2 

milliarder biler, der alt for ofte kun bliver brugt af en enkelt person ad gangen (Sperling & Gordon, 2009, 

s.1). Derudover samles disse biler som regel i de samme områder og på de samme tidspunkter, hvilket 

resulterer i massive køer og biler der står i tomgang og udleder unødvendige miljøskadelige gasser.  

I og med autonomi er en så ny og spændende teknologi at følge, som formentligt kommer til at 

revolutionere hele bilindustrien i fremtiden, er det vigtigt at man håndterer den korrekt. Gør man ikke 

det, kan man gå hen og risikere at skabe et samfund, med endnu større afhængighed af bilen end det 

allerede er.  

 

Vi har en intention om at undersøge emnet både metodisk, samt teoretisk. Vi vil gå metodisk til værks i 

vores undersøgelse af teknologiens autonomiske egenskaber, og bruge teorier til at undersøge vores 

resultater. Er det overhovedet muligt at omlægge vores trafikale infrastruktur og gøre den klar til fuldt 

autonome biler? Alle disse tanker, overvejelser og spørgsmål har ledt os til denne problemformulering:  

 

Hvordan kan autonome biler hjælpe på en bedre trafikal infrastruktur med bæredygtige 

hensyn?  

• Hvordan fungerer en autonom bil teknisk?  

• Hvilke forskellige grader af autonomi findes der?  
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• Hvilke etiske overvejelser bør man tage med i overvejelserne ved implementeringen af autonome køretøjer?  

• Hvordan ser den Danmarks nuværende lovgivning vedrørende autonome køretøjer ud? 

• Har autonome køretøjer nogle bæredygtige kompetencer, som nutidens biler ikke har?  

• Hvordan skal samfundet nuværende infrastruktur omlægges, for at muliggøre autonome køretøjer?  

 

Semesterbindingen  
  
Vi forankrer vores projekt i dimensionen “Teknologiske Systemer og Artefakter” ved blandt andet, at 

konstruere et Roadmap, som gør det muligt at fremvise, hvordan man kommer frem til et mere autonomt 

trafikalt system. 

 

Udover denne metode benytter gruppen sig også af TRIN-modellen, som hører ind under “Teknologiske 

Systemer og Artefakter” dimensionen. TRIN-modellen bruges blandt andet til at analysere en teknologi, 

både i forhold til hvordan selve teknologien virker, men også hvilke barrierer og utilsigtede effekter 

teknologien kan have. 

   

Vi inddrager STS i projektet, da vi ser en interesse og tendens til et sammenspil mellem teknologien og 

mennesket som er med til at forme samfundet. 

   

Indenfor STS dimensionen har gruppen også diskuteret relevansen for hvordan denne teknologi 

kommer til at ændre samfundsstrukturen, desuden hvordan autonome køretøjer kommer til at ændre 

hverdagen for hver enkelte borger i samfundet.   

   

Desuden benytter gruppen også bogen “Politics of Climate Change”. Bogen handler om klimakrisen og 

hvordan verden står lige nu, i forhold til miljøet, hertil har gruppen valgt at benytte sig af Giddens teori, 

til at skaffe bedre forståelse af problemformuleringen, samt hjælpe med at besvare den. Dette går ind 

under STS dimensionen.  

 

Samtidig benytter gruppen sig af Langdon Winners tekst “ har artefakter en politisk karakter”, samt 

”Tech as Forms of Life”. Denne tekst skaber et overblik over menneskets og deres sammenspil mellem 

teknologien. Denne teori går ind under STS dimensionen.  
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Empiri 

 

 

Autonomi  

 

I dette afsnit benyttes Gyldendals ordbog som kilde, som har til formål at forsimple og forklare begrebet ”autonomi”.  

 

Autonomi er kort fortalt, når nogen eller noget er fuldstændig selvstyrende eller selvbestemte 

(Gyldendal, 2020). Udtrykket ”autonomi” findes inden for mange forskellige genre. Iblandt disse er der 

den politiske genre, den psykologiske genre (i disse to er det primært med mennesket i fokus) og så er 

der den teknologiske genre, som er den vi kommer til at arbejde med. Mere bestemt er det autonomien 

i biler vi skal kigge på i dette projekt. 

   

Der findes flere forskellige grader af autonomi når det kommer til biler. Disse grader af autonomi 

beskriver hvor stor en del af bilen der er selvkørende/selvstyrende. F.eks. kan en bil godt være delvist 

autonom, hvis der er indstillet en fartpilot i bilen, dog vil der stadigvæk i tilfælde af dette være brug for 

en person bag rattet. Fuldautonomiske biler ser man ikke mange af på vejene i dag - selvom de findes - 

er de ikke særlig udbredte. Dog er stort set alle biler hjulpet af en eller anden form for autonomi.   

Vi vil senere i opgaven beskrive, mere præcist, hvilke stadier af autonomi der findes og hvad de gør for 

bilen.  

  
 

Bæredygtighed og transport  
   

I dette afsnit vil vi inddrage viden fra bogen ” Two Billion Cars: Driving Towards Sustainability”, skrevet af 

professorerne Daniel Sperling og Deborah Gordon de er eksperter på henholdsvis civil- og miljøteknik og biologi. Vi vil 

bruge kilden til at understøtte problemets alvor.  

Vi benytter os desuden også af artiklen ”Transport” fra Danmarks Naturfredningsforening, skrevet af klima 

og energipolitisk rådgiver Lasse Jesper Pedersen. Vi benytter denne artikel til at få sat tal på, hvor store konsekvenser 

bilkørsel kan have.   

Til sidst henviser vi igennem Altinget, til Klimaaftalen fra Paris angående, hvilke aftaler der er blevet sat i stand for at 

opnå de fælles mål.   

   

Hver dag bliver bilen taget i brug, ikke blot i Danmark, men i hele verden. Vi er - kort fortalt – 

fuldstændig afhængige af dem. De er blevet integreret så dybt i hele verdens samfund, at vi ikke kan se, 
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hvordan vi skal kunne leve i en verden uden. Vi er afhængige af dem både i privatlivet samt på 

arbejdsmarkedet. De giver en frihed til det individuelle menneske i det private og samtidig er de også 

nødvendige for arbejdsmarkedet på mange punkter, blandt andet i forhold til transport af varer. Bilen 

bidrager med mange positive egenskaber til vores samfund, hvilket også er grunden til at de er blevet så 

integreret som de er. Problemet er at de oftest kører på enten benzin eller diesel. Hver gang en benzin- 

eller dieselbil bliver tændt og taget i brug, bliver det udledt CO2, hvilket forurener luften og er skadeligt 

for miljøet og for os mennesker. Udover det faktum, at bilen bliver brugt over hele verden både i 

privat- og erhvervslivet er det ofte, at bilen blot bliver taget i brug, af en enkel person ad gangen, 

selvom den kan rumme mange flere. Dette resulterer i mange flere biler på vejene end nødvendigt, 

hvilket øger risikoen for kø-kørsel, menneskelige fejl, længere tid i trafikken og til sidst at bilen er tændt 

og i brug i langt længere tid, end det egentligt tager at komme fra A til B.   

 

Figur 1 - Visualisering af privat ejede bile, kontra offentlig og delt transport 

   

Tager man Danmark i fokus og tager udgangspunk i person- og lastbiler, står de to transportmidler 

tilsammen for over en tredjedel af Danmarks CO2-udledning. Problemet ses specielt i og omkring 

storbyerne. Med København som eksempel, dør der hvert år 500 borgere tidligere end ellers antaget 

pga. luftvejslidelser skyldt af trafikken (Danmark Naturfredningsforening, u.å.).  
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Hvis vi tager skridtet videre og kigger på hele Jordens bilforbrug, kan man i bogen 

”Two Billion Cars: Driving Towards Sustainability” læse, at der – da bogen blev udgivet i 2009 – var 

mere end 1 milliard biler på verdens plan og endda ikke så lang fra de 2 milliarder. Det er et utroligt 

højt antal biler, specielt når man sammenligner det med antallet af mennesker på Jorden. Bilerne fylder 

vejene op, hvilket skaber trafik der resulterer i et stort antal timer brugt i køer og en massiv udledning 

af CO2 i vores atmosfære. ”Cars are arguably one of the greatest man-made threats to human society.”Sperling & 

Gordon, 2009, s.1), på trods af sådan en udtagelse, forventer man alligevel ikke at biler er noget man 

kommer til at se meget mindre af, da det er så dybt implementeret i hele verdens’ samfund og hverdag 

(Sperling & Gordon, 2009, s.1-5).  

   

Det kommer altså tydeligt til udtryk, hvor stor en del af CO2-udledningen der skyldes af biler. De 

tidligere viste tal, fortalte os hvilken indflydelse transport har på Danmarks CO2-udledning. Når det 

kommer til klimaet, så er det et globalt problem, og – stort set – hele verden er klar over hvor stor en 

belastning benzin- og dieselbiler er for klimaet. Dette kommer også tydeligt til udtryk når man læser 

klimaaftalen fra Paris. Her bliver der blandt andet skrevet:  

   

”EU har allerede fastlagt mål om, at CO2-udledningerne i 2030 skal være 40 procent under 1990-niveauet. 

Kommissionen foreslår, at der gøres mere for at omlægge til bæredygtige og grønne energiforsyninger i medlemslandene. Også 

bygninger rundtomkring i EU skal energieffektiveres, og så skal transportsektoren omstilles, så der på sigt kun er ”nul-

emissionsbiler på EU’s veje”  

(EU-Kommissionen), (Redder, 2019).  

 

Bilernes negative indflydelse på klimaet, verden over, bliver altså ikke ignoreret. Man vil have 

udelukkende ”nul-emissionsbiler” på vejene, hvilket er biler der udelukkende kører på CO2-neutrale 

drivkræfter.  

 

  

Bilens udvikling  

 

I dette afsnit vil vi kigge på udviklingen af bilen, med et fokus på autonome biler, for at skabe en forståelse for udviklingens 

hastighed, samt fremtidig udvikling. Vi vil inddrage Daniel Sperling (professor i miljøvidenskab og politik) & Deborah 

Gordons (professor i biologi) ”Two Billion Cars: Driving Towards Sustainability”, samt artiklen ”Where to? A History 

of Autonomous Vehicles”, af Marc Weber, til at skabe dette overblik. 
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I 2010 fandtes der over 1 milliard biler på vores klode og vi accelererer mod 2 milliarder med hastig kraft 

(Sperling & Gordon, 2009, s. 1). Syd- og Østasien har sat farten op og med dem følger Rusland, 

Østeuropa og Sydamerika. Jo flere biler, des mere olie bliver brændt og med det følger udledning af 

forurening fra brændselsmotorerne. Men hvordan nåede vi frem til denne enorme globale tendens?  

  

I flere hundredetusinde år, levede mennesket uden at bruge nogen form for transportmiddel. For at 

komme fra A til B, brugte mennesket sin egen krop, hvis et objekt skulle flyttes, var det ligeledes kun 

muligt hvis menneskets krop havde styrken til at gøre dette. Med den neolitiske revolution steg behovet 

for transport, dermed begyndte mennesket at udvikle de første transportmidler.   

I 1763 byggede den franske ingeniør N.J. Cugnot den første bil. Bilen var drevet af en dampmotor. I 

1770 havde han forbedret bilen, dog var den stadig enormt svært at manøvre i Paris’ smalle gader. Dette 

resulterede i en ulykke, hvor bilen gik gennem en væg. Herefter blev det forbudt af den franske regering 

at udføre flere eksperimenter.  I 1801 blev den første offentlige demonstration af en værdig dampbil vist 

frem i Camborne, England. Bilen var bygget af Richard Trevithick, som også er kendt som faderen af 

damplokomotivet. Hans bil blev kendt under ”a diabolic car that ran like a horse, but ran only on steam”  (Wolf, 

1996, s. 67). Damp var dog ikke den ideelle drivkraft, da stop-og-kør operationerne satte meget pres på 

motoren, der havde bedst af en konsistent fart.  Derfor blev bilens firetaktsmotor opfundet i 1867 

af Nikolaus Otto, og blev for første gang indført i en bil af Karl Benz i 1885. Herefter er bilens udvikling 

gået stødt frem, til den morderne bil vi kender i dag.  

 

 

Autonome bilers historie  

  

Autonome biler har eksisteret siden 1939, hvor General Motors (GM) præsenterede en helt ny autonom 

konceptbil. GM mente at dette var fremtiden og at man kunne regne med en radikal ændring af 

bilindustrien i de kommende 20 år. Deres vision indeholdt et automatiseret motorvejssystem som kunne 

guide de selvkørende biler. Dog, som vi ved, er dette ikke just blevet realiteten endnu.  

Bilen GM præsenterede i 1939, var en elektrisk bil, der blev vejledt af radiokontrollerede 

elektromagnetiske felter, generet af magnetiske metalpigge indlejret i vejen. I 1958 gjorde General Motors 

deres koncept til virkelighed. De havde udstyret deres bil med sensorer kaldt ”pick-up coils”, der 

kunne registrere strømføring gennem en ledning som var nedgravet i vejen. Man kunne manipulere 

strømmen, til at fortælle bilen om den skulle styre mod venstre eller højre.  
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I 1977 videreudviklede japanerne denne idé, ved brug af et kamerasystem der videresendt data til en 

computer som behandlede billederne af vejen. Bilen kunne dog ikke køre mere end 32 km/t.  

Et årti senere forbedrede tyskerne den autonome bil, ved udviklingen af systemet ”VaMoRs”.  Dette var 

en bil udstyret med kameraer, som kunne køre relativt sikkert op til 90 km/t.   

Denne succes ledte til, at den europæiske organisation EUREKA i 1994 lancerede Prometheus projektet, 

det største projekt inden for selvkørende biler i sin tid. EUREKA investerede 749.000.000 euros i 

projektet, som også skabte et enormt fremskridt indenfor kamera teknologi, software og computer kraft 

som kulminerede i to robotkøretøjer VaMP og VITA-2. Disse køretøjers egenskaber blev fremvist ved 

at forskerne kørte dem gennem trafik på en 1.000 kilometer lang motorvejsstrækning nær Paris, hvor 

bilerne nåede hastigheder op mod 130 km/t.  

I mellemtiden begyndte et antal institutioner fra USA at udvikle autonome køretøjer. I 1986 

eksperimenterede forskere fra Carnegie Mellon Robotics Institute med forskellige autonome køretøjer. 

Heraf skabte de NavLab 1, som udnyttede videoudstyr, en GPS sender og en supercomputer til autonom 

kørsel.  

I 1996 startede ingeniøren Alberto Broggi og hans kollegaer fra University of Parma ARGO-projektet, 

som en fortsættelse på det tidligere omtalte Prometheus projekt. De sigtede efter at vise, at det var muligt 

at omdanne en normal bil til en fuld autonom bil, med få modifikationer og lavt budget. De endte med 

at ombygge en Lancia Thema, som de udstyrede med 2 sort-hvid kameraer og et navigationssystem. Det 

blev en succes, og de formåede at tilbagelægge 1.920 km, med en gennemsnitshastighed på 90 

km/t. (Weber, 2014). 

Denne udvikling er forsat stødt, til de autonome biler vi ser i dag i det 21-århundrede.  
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Kategorisering af autonome køretøjer  
  

SAE (Society of Automotive Engineers), har lavet en kategorisering af de forskellige grader af køretøjers autonomi. 

Denne kategorisering er anerkendt verden over, og bliver brugt som den vejledende kategorisering inden for autonomi. 

 

De opdeler autonomi i 6 forskellige kategorier (0-5).  

 

Nummerering  SAE Kategorisering  

0  Ingen Automatisering.  

1  Førerstøtte. Vognbaneassistent, Fartpilot mm.  

2  Delvis automatisering. Føreren kan slippe rat og pedaler på udvalgte strækninger.  

3  Betinget automatisering. Føreren skal kunne overtage kørslen med kort varsel.  

4  Høj automatisering. Manuel kørsel er kun påkrævet under særlige omstændigheder.  

5  Fuld automatisering. Føreren kan beskæftige sig med andre ting på alle typer af veje.   

   

I kategori 0 (Ingen Automatisering), har føreren fuld kontrol over bilen. Dvs. at der ikke er implementeret 

nogen form for køreassistance i køretøjet. Dog kan der godt være installeret informationssystemer i bilen, 

såsom advarsler, eller køreegenskabs fremmende teknologier.  

Kategori 1 (Førerstøtte), her har føreren delvis fuld kontrol over bilen. Det er førerens ansvar at overvåge 

de autonome hjælpemidler og styre disse for en sikker kørsel. Føreren har også fuld kontrol over hvornår 

disse hjælpemidler skal sættes i kraft og hvornår de skal slukkes.   

For kategori 2 (Delvis automatisering) er en udvidelse af kategori 1. Her kan flere systemer være slået til 

på en gang, dette er f.eks. fartpilot samt linje centrering (styring af bilens kurs). Ligesom i kategori 1, er 

det her førerens ansvar at overvåge disse systemer, bestemme hvornår disse skal være aktive.  

Kategori 3 (Betinget automatisering), her har føreren ikke længere fuld kontrol over bilen på alle 

tidspunkter, dog skal føreren kunne overtage kørslen med kort varsel. Disse egenskaber kan f.eks. være 

”kø-chauffør”.  

I kategori 4 (Høj automatisering), er der ikke længere behov for at føreren kan overtage kørslen med kort 

varsel. Bilen vil selv kunne finde ud af at stoppe, og parkere om nødvendigt. Her vil de første biler uden 
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pedaler og rat dukke op. Gældende for både kategori 3 og 4, er at disse kun vil køre hvis alle betingelser 

og forbehold er opfyldt.  

Kategori 5 (Fuld automatisering) er den endelige kategori. Her er de samme betingelser for kategori 4, 

dog kan denne kategorisering køre, under alle omstændigheder og betingelser.   

Der er et radikalt skifte ved kategori 3, hvor der sker en stor omvæltning. Her kan føreren foretage sig 

andre ting, end at koncentrere sig om kørslen. Chaufføren kan her fjerne hænderne fra rattet, og fødderne 

fra pedalerne.   

 

Figur 2 - SAE kategorisering, visualisering 

 

Metodeovervejelser  
  

I dette kapitel vil vi beskrive hvilke metoder vi har valgt, samt teorien der ligger bag.  

 

 

TRIN-modellen  
 

Beskrivelsen af TRIN-modellen tager udgangspunkt i artiklen “Digital Signatur. En eksemplarisk analyse af en 

teknologis indre mekanismer og processer”, som er skrevet af Niels Jørgensen lektor for Institut for Mennesker og 

Teknologi, Programmering, logik og intelligente systemer og Videnskabsstudier fra Roskilde Universitet. 

TRIN-modellen, eller “Teknologi og Radikalt Inkrementalt design i Netværk”, er en metode der bruges 

til at analysere, samt beskrive teknologier.   
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TRIN-modellen består af seks trin, hvor hvert trin bruges til at få en bedre forståelse for den teknologi 

man arbejder med.   

TRIN-modellens trin er:  

1. Teknologiers indre mekanismer og processer.  

2. Teknologiers artefakter.  

3. Teknologiers utilsigtede effekter  

4. Teknologiske systemer  

5. Modeller af teknologier  

6. Teknologier som innovation  

(Jørgensen, 2018, s. 2). 

TRIN-modellens første trin “Teknologiers indre mekanismer og processer”, hjælper med at få en bedre 

forståelse, af en given teknologis indre mekanismer og processer. Dette punkt i TRIN-modellen 

behandler teknologiens centrale indre mekanismer.  

 

Teknologiers artefakter er det andet punkt i TRIN-modellen. Dette punkt beskriver, hvilke 

teknologiske artefakter som den givne teknologi er opbygget af.   

 

Vi har i denne opgave, valgt at blande punkt 1 “Teknologiers indre mekanismer og processer” og punkt 

2 “Teknologiers artefakter” sammen. Dette har vi gjort da vi føler, at disse to trin tilsammen giver en 

bedre forståelse for selve bilens autonomi.   

 

Punktet “Teknologiers utilsigtede effekter” beskriver primært de negative effekter, en given teknologi 

kan have. Et eksempel på en teknologi med utilsigtede effekter kan være en teknologi som vindmøller. 

Vindmøller generer mennesket, ved både at blokere for udsigt og støj, hvilket er direkte effekter af selve 

teknologien.  

 

Punkt 4, ”Teknologiske systemer”, beskriver systemer, som er sammensat af teknologiske 

artefakter. Dette punkt læner sig op ad punkt 2 “Teknologiske artefakter”, dog er forskellen, at 

teknologiske artefakter kan ses som et “mikro punkt”, mens teknologiske systemer kan ses som et “makro 

punkt” (Jørgensen, 2018, s. 8). Det vil sige, at punkt 2 “Teknologiske artefakter” fokuserer mere på selve 

teknologien, mens punkt 4 “Teknologiske systemer” fokuserer mere på de store sammenhænge disse 

teknologiske artefakter kan have, det vil sige de store teknologiske systemer, som en teknologi kan bestå 

af.  
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Trinnet “Modeller af teknologier” er enten numeriske, fysiske eller visuelle repræsentationer af 

teknologier. Disse repræsentationer, kan bruges til at finde data omkring teknologien, i form af f.eks. 

visuelle modeller, såsom vejrudsigter.   

  

”Teknologier som innovation” er TRIN-modellens sidste punkt. Dette punkt beskriver hvilke drivkræfter 

der bærer en teknologi frem, samt hvilke barrierer teknologien kunne have når man prøver at inkorporere 

teknologien ind i samfundet. (Jørgensen, 2018, s. 2-11). 

 

 

Roadmap  

 

Et Roadmap er en fleksibel planlægningsmetode, der forsøger at komme frem til et givent mål. 

Et Roadmap bruges i form at et visualiserings-/kommunikationsværktøj, som beskriver hvad selve målet 

er, samt hvordan man kommer frem til målet.   

Roadmaps tager ofte fat i både eksterne og interne dele af teknologien. Dette vil sige, at Roadmaps både 

undersøger hvordan teknologien virker, sælges og bruges.  

Et Roadmap er bygget op omkring milepæle. Disse milepæle skal være gennemtænkt og hænge sammen 

med den endelige målsætning.   

Vi har valgt at bruge Roadmap som vores produkt, da det gør det muligt at fremvise en plan for 

indførelsen af et mere autonomt trafikalt system. Vi har i vores Roadmap valgt, at tage Københavns 

Kommune som case, da vi føler at det er relaterbart samt overskueligt at arbejde med arbejde med. 

 

 

Interviewmetode  

 

For at skabe det bedst mulige interview, har vi valgt at benytte os af teksten “Interview introduktion til et godt håndværk 

2. udgave”, som er skrevet af Steinar Kvale og Svend Brinkmann. Steinar Kvale var 

en norsk professor i pædagogisk psykologi, samt leder for center for kvalitativ metodeudvikling ved psykologisk institut på 

Aarhus universitet. Svend Brinkmann har været professor i almenpsykologi og kvalitative metoder på det humanistiske 

fakultet på Aalborg universitet. De er begge eksperter inden for metodeudvikling. Deres tekst har hjulpet os med at skabe 

det bedst mulige interview med vores ekspert, samt at vi fik styr på vores forarbejde. Desuden skabte metoden en form for 

afslapning for alle parter.   
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Vi har valgt at benytte os af interviewmetoden, dette er en metode som er valgt for at inddrage til 

undersøgelse og understøttelse af vores problemformulering. Ydermere har vi valgt at benytte os af et 

kvalitativt interview. Intentionen med dette interview, i forbindelse med vores projekt, giver afklaring og 

uddybning af den empiri som vi har fra litteraturen. Taget disse faktorer i betragtning, har vi interviewet 

en ekspert, der arbejder med udvikling og implementering af autonomi, i og med det kan være 

et komplekst og bredt område at forstå sig på. Vi har valgt at benytte os af et semistruktureret interview, 

da gruppen ønskede en fri og flydende samtale med eksperten (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 6). Et 

semistruktureret interview kan indeholde en vejledning af emner, som samtalen skal dække over eller 

være en detaljeret rækkefølge af spørgsmål. Dette skaber en ro for interviewerne og intervieweren. Dette 

giver mulighed for, at intervieweren kan støtte sig op af vejledningen, samt om der er lyst og mulighed 

for at åbne op for de nye retninger. Denne metode skaber en mere flydende samtale, samt er interviewet 

ikke fastlåst på forhånd. Vores eksperts navn er Tom Jansen og han arbejder for Ricardo. Han er relevant 

for interviewet, da han er ekspert indenfor vores problemfelt, samt kan han skabe en bedre forståelse og 

bakke op for vores empiri vi har på daværende tidspunkt, samt komme med nogle nye vinkler på 

projektet.  

 

 

Teori  
 

Anthony Giddens 

 

“The politics of climate change” er skrevet Anthony Giddens, som er en britisk sociolog.  

Bogen bruges til at skabe en bedre forståelse for problemfeltet, samt for at få et indblik i de forskellige 

holdninger, som der er til menneskelig aktivitet i forhold til global opvarmning.  

Bjørn Lomborg har en rolle i Giddens bog og bliver nævnt i vores teoridel. Han er dansk politolog og 

debattør. Bjørn Lomborg er modstander af den grønne omvæltning og derfor er hans udtagelser 

spændene at have med (Schlegel, 2019).  Vi vil dog benytte os af den mest anerkendte holdning – nemlig 

at mennesket er skyld i global opvarmning – til at besvare vores problemformulering indenfor de 

bæredygtige aspekter.  

  

Hvorvidt den globale opvarmning er menneskeskabt eller ej, er et meget diskuteret emne. Dette resulterer 

i mange mulige fremtidige scenarier. Der er dog et klart flertal af eksperter, som mener at den globale 

opvarmning er menneskabt. Fred Singer og Dennis Avery udtaler at ”moderne opvarmning” (Giddens, 2011, 
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s. 39) er moderat og derfor ikke menneskabt. Dog får deres syn ikke meget opmærksomhed, da IPCC 

(”Intergovernmental panel on climate change”, som er FN’s klimapanel), mener at global opvarmning er 

menneskabt og at det er en stor krise vi befinder os i. IPCC er en gruppe eksperter og forskere der bakker 

op om IPCC’s budskab. Verdens klima har altid været i flux.  En moderat, men uregelmæssigt 1500-årig 

klima ændringscyklus, som er styret af forskydninger og variationer af solpunkter. Dette er dokumenteret 

af geologer. Lige nu er vi i en opvarmningsfase for netop denne type cyklus. Chefen for IPCC bekymrer 

sig for den langsigtede fremtid, som er en istids cyklus, da vores relativt milde periode snart er afsluttet 

(Giddens, 2011, s. 39-41). 

  

Den Danske forfatter Bjørn Lomborg, er blandt skeptikerne, da han accepter, at global opvarmning sker 

lige nu, samt at det er menneskelig aktivitet som har bragt os til hvor vi er nu. Lomborg sætter 

spørgsmålstegn ved tanken om klimaændringernes konsekvenser skal være altoverskyggende i politisk 

sammenhængen. Lomborg mener at dette ikke er blandt verdens største problemer, hvor problemer som 

fattigdom, spredningen af aids, og atomvåben udgør en større trussel. 

  

Andre forfattere anskuer situationen anderledes, de beskriver ’risiko’ som et større problem end global 

opvarmning, de påstår at vi lever i ”age of scares” (Giddens, 2011, s. 41) hvor global opvarmning og 

klimaforandringer hører ind under. Christopher Booker og Richard Nord mener at vores bekymringer 

går ind under perioden ”New age of superstition” (Giddens, 2011, s. 41), som kan sammenlignes med heksejagt 

fra middelalderen. Mennesket har tendens til at fremkalde frygt, uden at have belæg for det. Dette er 

blevet en del af hverdagen, hvor mennesket frygter ’indbildte’ fare.    (Giddens, 2011, s.41). 

 

Der er en del forskellige meninger og holdninger i dag. Burde vi lytte mere til det skeptikerne siger, selvom 

de er i mindretal? Alle andre forskere, som ikke deler de samme holdninger som 

skeptikerne, mener at deres skrifter og udtalelser er uansvarlige, da de skaber tvivl om oprindelse og 

mulige konsekvenser af global opvarmning. Disse skeptikere har skabt opmærksomhed. I USA blev der 

produceret en dokumentar ved navn ”The Great Global Warming Swindle” som demonstrerer skeptikernes 

holdninger. Dette gav et nyt syn på verdenssituationen, trods dette er mindretalsmening. (Giddens, 2011, 

s. 42)     

  

Giddens mener dog, at skeptikerne bør modtages. Holdningen at være skeptisk, er en del af videnskabens 

livsblod, derudover er den lige så vigtig i den politiske beslutningsproces. Hver gang der bliver forudset 
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en klimaændring og dens konsekvenser, bliver dette undersøgt kritisk.” There is no doubt that ‘big science’ can 

attain a momentum of its own” (Giddens, 2011, s. 42) 

Kritiske selvundersøgelser er en af de mange forpligtelser forskere og eksperter har. IPCC’s opdagelser, 

bliver altid udtrykt i sandsynligheder og muligheder, som kan føre til usikkerheder, samt lukke de huller 

der er i vores viden i dag. Udover IPCC er en stor organisation, har forskerne opnået forskellige 

forskningsresultater, de har forskellige holdninger og bud på udviklingen af den globale opvarmning, 

samt dens konsekvenser (Giddens, 2011, s. 42-43).  

 

Som det kan læses ud fra det overstående afsnit, er der mange forskellige holdninger omhandlende den 

globale opvarmning. For at opsummere, er størstedelen sikre på at den globale opvarmning er skabt af 

menneskelig aktivitet og derfor har vi valgt, at arbejde videre med denne påstand længere nede i 

diskussionen, med fokus på selvkørende og benzindrevende biler. 

 

Langdon Winner 

 

For at forstå hvorfor mennesket, ikke tænker over deres aktiviteter med teknologier og dets konsekvenser, har vi valgt at 

benytte os af teksten “ har artefakter en politisk karakter (The American Academy of Arts and sciences) som er blevet 

skrevet af formanden for humaniora og samfundsvidenskab ved institut for videnskab og teknologi 

ved Rensselaer Polytechnic Institute, også kaldt Langdown Winner.   

 

Winners teori har givet os forståelse for, hvorfor alle ikke allerede nu kører rundt i el-biler, i nutidens 

samfund, samt hvorfor mennesket har skeptiske holdninger til denne relativt nye teknologi. 

Ydermere giver teksten og dens teori et godt indblik i sammenspillet mellem mennesket og en ny given 

teknologi. Derudover bruger vi også Winners teori, til at belyse menneskets rolle i omstillingen til 

autonome køretøjer. (Winner, 1980, Har artefakter en politisk karakter, s. 39-41)   

Desuden har vi benyttet os af teksten “Technologies as forms of life”, som også er skrevet af Langdon Winner. 

Vi vil bruge denne tekst til at forbedre vores Roadmap, da vi kan benytte hans teori til at konstruere et 

realistisk Roadmap. Winner beskriver forholdet mellem mennesket og teknologien. Han beskriver det 

således at mennesket udformer teknologien, og denne udformer det liv som mennesket lever (Winner, 

1989, Technologies as forms of life, s. 39).  
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Everett Rogers 

 

Everett Rogers er en amerikansk kommunikationsteoretiker og sociolog. Vi har benyttet os af hans tekst “diffusion 

of innovations 1962”.  Hans teori beskriver spredningen af teknologier, og da vi skriver om elbiler, ser vi at denne 

teori passer godt overens. Rogers bog giver altså gruppen et indblik i, hvordan man kan sprede teknologien til 

borgerne, samt skaber vi en forståelse for Rogers forskellige modeller og metoder. Alt dette er noget som vi 

undersøger længere nede i både TRIN-modellen og vores Roadmap (Rogers, 1962). 

 

 

Analyse 
 

Interviewet  
  
Vores interview blev foretaget torsdag d. 28. Maj, og grundet den nuværende Covid-19 situation, samt 

afstand til interview personen, blev interviewet foretaget over tjenesten Microsoft Teams. Som præciseret 

i afsnittet ‘interviewmetode’ benyttede vi os af et semistruktureret interview. Vi 

har transskriberet interviewet, og det kan findes i Bilag 1. Da interview strukturen var semistruktureret, 

fungerede interviewet som en styret samtale, hvor spørgsmål kunne opstå af ekspertens svar. Dog havde 

vi før interviewet forberedt 8 spørgsmål, som kunne styre samtalen i en ønsket retning. Spørgsmål til 

interviewet, kan findes i Bilag 2. Den interviewede ekspert er af Hollandsk oprindelse, og derfor er 

interviewet foretaget på engelsk. Interviewet havde en længde på 30 minutter.   

 
 

Teknologiens artefakter og indre mekanismer 
 

Vi vil i dette afsnit redegøre for de teknologiske artefakter, som er særlige ved autonome køretøjer, samt redegørelse for de 

indre mekanismer og processer, der udgøres af disse teknologiske artefakter. Vi har valgt at fokusere på de teknologiske 

artefakter, som hjælper med at gøre bilen autonom.  

For at beskrive de teknologiske artefakter, samt deres indre mekanismer og processer inddrager vi “The automation 

revolution coming to mobility and transport by 2025” (udgivet af Ricardo)  

  

De primære teknologier, bag et autonomt køretøj, bliver beskrevet i kapitel 4 i “How do CAV-

systems work” (Tom Jansen, M.fl, 2018, s. 18) 

De primære processer i et autonomt køretøj kan deles op i følgende 4 emner:  

1. Sansning  
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2. Bearbejdning  

3. Reaktion  

4. Kommunikation  

  

 

Figur 3 - Ricardo, Visualisering af placering af de forskellige artefakter, der vil blive beskrevet i nedenstående kapitel.  

Sansning  

Her vil vi fremvise de generelle teknologiske artefakter, som gør en bil til et autonomt køretøj.   

En af de helt generelle faktorer, der gør et autonomt køretøj specielt, er dens evne til at opfatte sine 

omgivelser langt hurtigere end hvad en menneskelig fører ville kunne gøre.  

Vi vil nu beskrive de forskellige teknologiske faktorer, der gør det muligt for bilen at opfatte dens 

omgivelser.  

 

LiDAR:  

LiDAR (Light Detection and Ranging) teknologien, er et vigtigt artefakt i de førerløse 

biler. LiDAR benytter sig af ikke synbare lasere, til at måle afstande. Laseren lyser på et bestemt punkt, 

hvor den så måler tiden det tager for laserens refleksion, at komme tilbage 

til LiDAR sensoren. LiDAR kan meget præcist måle afstanden til det punkt, som laseren lyser på, og ved 

at bruge samtlige lasere(op til 128 i de dyreste modeller), kan LiDAR skabe en præcis 3D rendering af 

landskaber. Dette gøres ved at rotere sensoren 360° grader omkring sig selv.  
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Figur 4 - Kort over bilens omgivelser, udført af LiDAR radaren. 

Dog har LiDAR også nogle svagheder, for det første er det utroligt dyrt og for det andet kan LiDAR ikke 

måle hastigheden, på andre objekter (Tom Jansen, M.fl, 2018, s. 20) 

Derfor er der også brug for det teknologiske artefakt “RADAR”, der fungerer som sensorer rundt 

omkring bilen.  

 

RADAR:  

RADAR sensorer er effektive til at måle hastigheden samt afstanden til objekter i nærheden af bilen. Det 

er en teknologi som sender refleksive radiobølger ud til objekter i nærheden af bilen, hvorefter de samme 

radiobølger bliver reflekteret tilbage til sensoren, hvor der så kan udregnes hastighed og afstand til 

objektet.  

RADAR teknologien bliver generelt brugt til “Adaptive Cruise Control”, samt “Automatic Emergency 

Breaking” (Tom Jansen, M.fl, 2018, s. 20). 

”Adaptive Cruise Control” gør det muligt at holde afstanden, ved enten at øge hastigheden eller sænke 

hastigheden til bilen foran. Dette gør at bilen, der benytter sig af RADAR systemet kan holde en sikker 

afstand til bilen foran.  

”Automatic Emergency Breaking” er et system der hjælper føreren af bilen med at bremse i tide, for at 

undgå uheld.   
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Figur 5 - Ricardo, Her vises verden, set gennem RADARens "øjne". 

Ultrasoniske Sensorer:   

Derudover gør mange autonome køretøjer brug af ultrasoniske sensorer. Ultrasoniske sensorer, bruges 

til at måle objekter indenfor en radius af 0,1 – 8 meter tæt på bilen  (Tom Jansen, M.fl, 2018, s. 20).  

Disse sensorer udsender lydbølger, hvorefter disse lydbølger bliver reflekteret tilbage til bilens sensorer, 

hvorefter det er muligt at måle præcist, hvor langt bilen er fra omkringliggende objekter.  

Ultrasoniske sensorer bruges ofte i forhold til parkering. Nye biler bruger ofte mange af disse sensorer, 

til at danne et 360 graders udsyn over alle nærliggende objekter.  

  

Kameraer:   

Kameraernes primære funktion er at gøre op for de mangler som LiDAR og RADAR har. Det er ikke 

muligt for disse to at aflæse vejskilte eller vejmærker. Dette er her hvor kameraet bliver brugt, kameraet 

bliver primært brugt i forhold til Lane Change Assist, Reverse Assistance eller Park Assist (Tom Jansen, 

M.fl, 2018, s. 20). Dette er alle redskaber, hvor kameraer i bilen kan give føreren et bedre udsyn på 

tidligere blinde vinkler. Dog har kameraet også nogle negative sider. For det første kan solen blinde 

kameraet. Derudover har kameraer også et problem med at aflæse dybde, da 1 kamera alene ikke kan se 

dybde. Derfor er der brug for mere end 1 kamera til at orientere sig.   
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Figur 6 - Ricardo, Her vises de forskellige måder, kameraet detekterer objekter. 

Bearbejdning  

Dette kapitel beskriver, hvordan dataene der bliver dannet af de teknologiske artefakter, bliver bearbejdet 

af selve bilens computer. Behandlingen af hvordan dataene typisk bliver bearbejdet beskrives ved hjælp 

af (figur 7). Denne behandling af bilens data, bliver fremstillet ved hjælp af bilens computer. Denne 

computer kan sammensætte data og bruge algoritmer til at få en større forståelse, for bilens omgivelser, 

samt lokation.   

 

I det første punkt (Objekt detektion), udfører hver sensor 

på bilen et “snapshot”, hvilket vil sige et klart billede af hvad 

der er omkring bilen. Hver sensor udfører deres individuelle 

arbejde. Det er også i dette punkt, at der bliver lavet en 

generel forståelse for, om der er objekter i nærheden af 

bilen.  

 Sensor fusion, er det punkt hvor dataene fra alle sensorer 

omkring bilen bliver kombineret. Denne data hjælper 

herefter bilen med at få en større forståelse for, hvad der 

omkring bilen. 

 

Herefter bruger bilen så dataene fra alle sensorerne til, at identificere og konstruere en forståelse for både 

bilens omgivelser, men også ting som vejskilte og vejafmærkninger. Denne del af processen bliver kaldt 

“Objekt klassificering”.  

  

Figur 7 -  Ricardo, Autonome bilers processerings 
stadier. 
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Lokalisering, er det punkt hvor dataene fra sensorerne bruges til at identificere bilens lokation i forhold 

til omkringliggende objekter. Derudover bruges der også teknologiske artefakter såsom GPS, som gør 

det muligt at fastslå bilens geolokation.  

  

Til sidst bruger bilens computer alt den oplærte information, den har fået fra bilens sensorer, til at 

bestemme den bedste og mest optimale rute frem til den ønskede destination.  

  

Reaktion  

Dette kapitel beskriver de reaktionsvalg autonomt køretøj skal træffe i tilfælde af uheld.  

Dette kapitel vil tage udgangspunkt i teksten “The automation revolution coming to mobility and transport by 2025” af 

Ricardo.   

Et fuldt autonomt køretøj har kontrol over bilens styring, bremser, lys og den generelle menneskelige 

sikkerhed der skal være i en bil.    

Et autonomt køretøj bruger sensorernes data, samt de mekaniske systemer som er indbygget i selve bilens 

computer, der kan gå ind og overtage styringen af bilen. Et eksempel på dette kunne være bilens rat. I de 

fleste autonomiske køretøjer, findes der allerede styrings assistance, men i de nyeste autonomiske biler 

kan selve bilen styrer rattet af sig selv, hvis der er brug for det (Tom Jansen, M.fl, 2018, s. 20). 

 

Kommunikation  

For at skabe autonomi på SAE’s niveau 4 & 5, er bilen nødt til at kunne modtage information fra den 

omkringliggende infrastruktur, samt nære biler. Bilerne skal kunne annoncere deres tilstedeværelse og 

intentioner til de andre biler. Dette gøres for at skabe sikre operationer og forbedre udnyttelsen af 

vejanlæg (Tom Jansen, M.fl, 2018, s. 23). V2V (Vehicle-to-

Vehicle) kommunikation informerer omkringværende køretøjer om status og intentioner. I vores 

interview lagde Tom Jansen vægt på vigtigheden af disse systemer, hvis implementeringen af autonome 

køretøjer skal blive en succes.  

“If you have only autonomous vehicles and they can completely communicate with each other and know what they'll be 

doing, then you get that perfect image of an intersection where vehicles will just be crossing at no distance at all, and that 

it's going to be optimized really well”  

(Bilag 1, s. 7). 

V2I (Veihcle-to-Infrastructure), omhandler offentlig og privat infrastrukturs kommunikation. Disse 

systemer forsyner bilen med information fra ‘trafik opdaterings systermer’, sikkerheds 
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servere, opladningsstationer, parkeringspladser osv. I retur modtager de informationer om køretøjets 

lokalitet, dens rute, systemprognoser og anden data (Tom Jansen, M.fl, 2018, s. 23).  

  

 

Utilsigtede effekter forbundet med autonome køretøjer 

 
I dette afsnit vil vi beskrive de utilsigtede effekter, som følge af autonome køretøjer.  

Risiko for hacking  

Den autonome bil er styret af en computer, der bruger sensor data til at styre bilen. Dette gør teknologien 

sårbar over for hackerangreb, hvor hackeren i sidste ende potentielt vil kunne styre bilen. Dette er allerede 

sket for bil selskabet Chrysler, hvor hackere skaffede sig fjernadgang til en Jeep’s digitale systemer ved 

hjælp af internettet (Greenberg, 2016). Hackeren(e) formåede fuldstændigt at lamme Jeepens systemer 

mens den kørte på motorvejen. Der er altså god grund, til at bilindustrien skal lægge stor vægt på 

præventivt at indføre sikkerhedsforanstaltninger for hackerangreb.  

 

Computere kan lave fejl  

Ingen computere er fejlfrie. Der kan opstå ”glitches” eller fejl i bilens programmering, der får bilen til at 

agere uventet. Der vil højest sandsynligt opstå situationer, hvor disse fejl desværre vil koste menneskeliv. 

Med tiden vil computerens programmer blive tilpasset, opdateret og forbedret for at fjerne risikoen for 

at disse situationer opstår, dog er det svært at sikre sig 100% pålidelighed.  

 

Tab af jobs  

I nutidens verden, er transportindustrien en stor udbyder af jobs, hvor mennesket lever af at operere 

diverse transportmidler. Erstatningen af menneskelig kontrolleret kørsel vil betyde, at disse ansatte skal 

lede efter nye beskæftigelser. Taxi branchen, fastfood levering, lastbils chauffører og mange flere vil blive 

påvirket af dette.   

Flere biler på vejene  

Der er en risiko for at vi vil se flere biler på vejene. Årsagen til dette, kan findes i at alle vil kunne 

transportere sig selv rundt, uanset alder, eller andre årsager til at en person ikke må kontrollere en bil i 

dag.  

 

 

Miljøproblemer 
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I dette afsnit vil vi igen inddrage empiri fra bogen ”Two Billion Cars: Driving Towards Sustainability”, som er skrevet af 

professorerne Daniel Sperling og Deborah Gordon der er eksperter på henholdsvis civil- og miljøteknik og biologi. Kilden 

bruges til at kaste et lys over antallet af biler der findes og hvorfor det er så stort et problem som det er.   

Derudover inddrager vi 3 forskellige artikler fra henholdsvis Danmarks Radio, Teknologiens mediehus og Globalis (en 

norsk gruppe udviklet FN-gruppe, til at skabe forståelse for klodens problemer), til at forklare hvilke negative gasser en bil 

er med til at udlede i atmosfæren.   

   

De fleste ved, at når man snakker om benzin- og dieselbiler, så er der tale om en af klimaets syndere. Men 

hvordan kan det være, at det er bilen, der er det mest omtalte transportmiddel, når man snakker om 

forurening i transportbranchen?  

   

Som vi er kommet ind på tidligere i opgaven, findes der et enormt antal af biler på verdensplanen. Knapt 

2 milliarder biler kører rundt på vores klode, og det gør de pga. den høje efterspørgsel der er på dem 

(Two Billion Cars: Driving Towards Sustainability, 2019, s.1). Efterspørgslen størrelse, kan blandt andet 

forklares med vores morderne infrastruktur der lægger op til, at det er nemmest at tage bilen frem for 

mange andre transportmidler. Man kan opnå en frihed, der ikke kan opnås med andre typer for transport. 

Man kan komme hurtigt fra A til B og man kan nøjes med at følge sin helt egen tidsplan. Fokusset ligger 

altså på bilen i stor grad, grundet det enormt høje antal af dem. 

   

Udover antallet af biler skal man også kigge på hvad det er, den enkelte bil gør. Benzin- og dieselbiler 

udleder blandt andet NOx-gasser, sodpartikler og CO2. NOx-gasser er det der skaber smog i storbyerne 

hvor der eksisterer mange biler. Denne smog er meget skadeligt for mennesket, og kan blandt andet lede 

til f.eks. astma eller KOL (Nisgaard & From, 2018).   

   

”NOx er en fællesbetegnelse stofferne NO2 (kvælstofdioxid) og NO (kvælstofoxid). Det første, kvælstofdioxid, er 

sundhedsskadeligt for mennesker. Via kemisk omdannelse i atmosfæren kan stofferne være med til at skabe smog og 

syreregn.  

Både diesel- og benzinbiler udleder NOx-gasser i mere eller mindre grad.”  

(Nisgaard & From, 2018)  
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Sodpartikler er den næststørste synder, når det kommer klimaet. De absorberer sollys, påvirker 

skydannelsen samt øger smeltningen af sne- og isdækkede arealer. De er altså både med til at nedkøle 

og opvarme klodens temperatur (Ramskov, 2013).   

   

Til sidst er der CO2-udslippet som bilerne bidrager til. Dette skulle efter sigende være den største 

synder, når man snakker om klimaproblemerne (Ramskov, 2013). CO2 eller kuldioxid som er den fulde 

betegnelse, er en nødvendighed for vores atmosfære, men vi er i gang med at skabe for meget af det. 

For meget udledning af CO2 forstærker drivhuseffekten hvilket medfører klimaforandringer (Globalis, 

2014).   

 

I kombination af disse to faktorer – antallet af biler og de stoffer de udleder – giver det god mening at 

bilen er et af de typer transportmidler der bliver fokuseret mest på.  

  

 

Autonome køretøjers bæredygtige aspekter 
 

I dette afsnit bliver der inddraget en artikel fra TV2, der bruges til at kaste et lys på mængden af tid, der bliver brugt 

på kø-kørsel i Danmark. TV2’s journalister henter deres informationer fra Vejdirektoratets GPS-data fra Danmarks 

kommune- og statsveje.      

   

Først og fremmest er det de nye bilmodeller, hvorpå der bliver udviklet nye optimerende autonome 

egenskaber. Vi går en fremtid i møde hvor miljøet bliver sat mere og mere i fokus, specielt inden for 

bilindustrien, da det er en af de store syndere i forhold til klimaforandringerne. Heldigvis for bilindustrien, 

findes der også el-biler og brintbiler. El-bilerne & brintbilerne bliver mere og mere populære og man ser 

mere og mere til dem. I takt med at flere gerne vil køre mere bæredygitgt korrekt, samt miljøet skriger 

efter flere el-biler & brintbiler og færre benzin- og dieselbiler, stiger efterspørgslen også markant på dem. 

Det er ikke længere kun den berømte el-bil ”Tesla”, der er på markedet. Næsten alle bilfabrikanter har en 

eller anden form for bil på markedet der kører på noget andet end diesel og benzin, hvilket igen bekræfter, 

at dette kunne tyde på at være bilindustriens fremtid. 

                                                                                                                                                            
Miljøkorrekte biler er muligvis fremtiden og de kommer til at spille en stor rolle i den. Ligeledes er de 

fuldautonome biler. Der er altså to forholdsvis nye teknologier, som begge er i fremgang på nogenlunde 

samme tid. Det vil altså sige at de nye smarte teknologier - som f.eks. autonomi - bliver udviklet på de 
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nye bilmodeller, hvilket oftere og oftere bliver el-bilerne. At autonomien bliver udviklet i stor stil på de 

nye biler, giver endnu et stort incitament til at investere i en el-bil eller brinbil frem for de nye 

forbrændingsmodeller. Teknologien kan bruges som en ekstra ”bonus”, når man vælger at bruge penge 

på en miljøvenlig bil frem for andre biler, og på den måde hjælpe i kampen mod biler der ikke er CO2-

neutrale.  

   

Kø-kørsel er en af de helt store syndere når det kommer til forurening på vejene. Det er et generelt på 

problem – ikke blot i Danmark – men på hele kloden. Det blev i år 2016 målt, at danskerne bruger cirka 

335.000 timer i kø på en normal hverdag. Dette svarer til cirka 77.000.000 timer på et år (Moestrup og 

Villumsen - TV2, 2019).   

Problemet ses specielt i - og omkring storbyerne. Oftest opstår problemet da der er for mange biler samlet 

på samme tid, med alt for lidt plads. Dette giver en knap så flydende trafik og der opstår i forlængelse af 

dette mere kø-tid end nødvendigt. End anden hyppig årsag til kø-kørsel, er de menneskelige fejl. 

Trafikuheld som konsekvens af menneskelige fejl er en hyppig årsag til kødannelse, da vejbaner bliver 

spærret, som følge af disse uheld. Andre menneskelige fejl, kan være unødvendig opbremsning, bane 

skift, og unødvendig acceleration.  

Ved implementering af fuldautonomiske biler, vil man kunne skabe en markant mere flydende trafik og 

formindske antallet af menneskelige fejl i trafikken, hvilket i begge tilfælde ville hjælpe på mængden af 

unødvendig tid, som mennesket bruger i deres biler.  

 

 

Etik 
 

I dette afsnit gør vi brug af viden fra en artikel fra Teknologisk Institut skrevet af robotteknolog Kasper Camillus Jeppesen. 

Denne viden skal bruges til at give et mere tydeligt indblik i hvorfor teknologien ikke er mere udbredt end den er og hvorfor 

man mener, at det er vejen frem.   

   

Teknologien bag fuldautonomiske køretøjer er nået langt. Vi har biler som f.eks. Tesla’en, der har en 

færdigudviklet teknologi svarende til stadie 3 på SAE-skalaen (Society of Automotive Engineers). 

Derudover er teknologien til stadie 4 også allerede godt på vej og forventes at være færdigt inden længe 

(Bilag 1, s. 2). Dog forventes den at blive implementeret primært på køretøjer såsom busser, toge og 

andre lignende køretøjer.   
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80% (stadie 4 på SAE-skalaen) autonomi er altså allerede tæt på at være udviklet og stadie 3 er 

færdigudviklet og klar til, at kunne blive benyttet i trafikken. Men hvorfor er det så, at man ikke ser mere 

til det i trafikken end man gør? De biler – som f.eks. Tesla’en – der har en så avanceret teknologi at det 

svarer til de er på stadie 3, fungerer i langt de fleste tilfælde bedre end et menneske ville fungere bag rettet. 

F.eks. har bilen et karosseri, der styrer bilen i form af acceleration, manøvre, bremsning osv., hvilket 

svarer til menneskets sanser og hjerne. Forskellen på bilens karosseri og teknologi i forhold til mennesket 

hjerne er, at bilen kan kapere og registrere mange flere ting end et menneske kan. Dette vil altså sige, at 

bilen aldrig vil blive uopmærksom som mennesket kan have tendenser til at blive i trafikken, bilen vil 

også kunne reagere hurtigere end mennesket ville kunne, i situationer hvor det er ens instinkter der skal 

i spil. Til sidst kan bilen køre mere miljøbevidst i forhold til mængden af brændstof der bliver brugt 

(Jeppesen, u.å.).    

 

”Additional benefits for fuel economy, because, the example of truck platooning that I demonstrated. If you're driving 

really close together with two trucks, then you're going to be using less fuel, so that's also for petrol vehicles for diesel 

vehicles” 

(Bilag 1, s. 7)  

Her beskriver Jansen i vores interview, at hvis bilerne kører tæt op af hinanden, som det er muligt at 

gøre med autonome køretøjer, vil vi spare en hel del brændstof. Dette skyldes, at den forreste bil, kan 

bryde vinden, for de bagliggende køretøjer. 

   

Der er en tilbøjelighed til at sige at autonome biler, er bedre gearet til at færdes i trafikken, end et 

menneske er. Men hvorfor er det så at de ikke bliver brugt mere?   

Der er meget der tyder på, at det ikke er teknologien der er for umoden til at blive implementeret, men 

mennesket der ikke er klar til at implementere den. Der skal meget til, før man overlader alt kontrol til 

en teknologi, der bogstaveligt talt har ansvaret for ens liv. Derudover er der også de lovmæssige aspekter 

i sagen. I Danmark er det f.eks. stadigvæk ikke lovligt at køre med autopiloten slået til og man er først 

lige begyndt at teste det en smule (Jeppesen, u.å.).  

   

Alle disse overvejelser bunder i etiske spørgsmål, der opstår ved indførelsen af denne teknologi. Det er 

blevet slået fast, at der vil ske markant færre uheld hvis en bil er styret af autonomt, fremfor hvis den var 

styret af et menneske. Man kan dog ikke udelukke, at der ikke vil ske uheld overhovedet og når de sker, 

ved man endnu ikke ved hvad der skal stilles op, hvem skal stilles til ansvar. Når et menneske kører galt, 

ligger ansvaret hos mennesket, hvilket gør det relativt lige til, at finde ud af hvad der skal stilles op.   
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Det klassiske eksempel der kan stilles op, som skal beskrive problematikken omkring etikken, der står i 

vejen for teknologien, kunne lyde således:   

Bilen kører på vejen og der kommer pludselig en børnehave ud af det blå ud foran bilen. Her skal bilens 

teknologi tage en beslutning, om hvorvidt den skal ofre livet på dem på vejen eller personen i bilen og 

muligvis flere til. Det er en indstilling og et etisk spørgsmål man ikke kan programmere og som praktisk 

talt er umuligt at finde ud af, hvad det rigtige at gøre er.   

 

Dette er en af hovedårsagerne til, at autonomien på – specielt de danske veje – ikke er kommet længere 

end den er, på trods af hvor langt teknologien er i dens udvikling. 

 

 

 

Infrastruktur 

 

 

Teknologiens barrierer for udbredelse 
 

I dette kapitel vil vi beskrive, hvilke barrierer selve teknologien (autonome køretøjer) har når man gerne 

vil inkorporere teknologien i samfundet, samt hvilke mulige drivkræfter der bærer autonomiske køretøjer 

frem i vores samfund.   

For at beskrive dette bruger vi Everett Rogers model for diffusionen af innovation, kaldet “Innovation-

Decision Process” (Rogers, 1962, s 163). Diffusion af en innovation skal forstås, som spredningen af en 

opfindelse.  

Rogers beskriver denne model som “Diffusion scholars have long recognized that an individual’s decision about an 

innovation is not an instantaneous act. Rather, it is a process that occurs over time and consists of a series of 

actions.” (Rogers, 1962, s.163-164)  

Dette citat beskriver, at man skal forstå Rogers model som en proces og ikke en øjeblikkelig handling.  

“Innovation-Decision Process” modellen består af 5 dele, der beskriver selve den proces, man gennemgår 

når man undersøger diffusionen af en innovation.  

Modellens 5 dele er:  

1. Knowledge  

2. Persuasion  

3. Decision  

4. Implementation  
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5. Confirmation  

(Rogers, 1962, s.164)  

 

Disse 5 dele af “Innovation-Decision Process” modellen bliver beskrevet af Rogers som:  

“The innovation-decision process is the process through which an individual (or other decision-making unit) passes 

from first knowledge of an innovation, to forming an attitude toward the innovation, to a decision to adopt or reject, 

to implementation of the new idea, and to confirmation of this decision.”  

(Rogers, 1962, s. 165)  

Her beskriver Rogers altså modellen, som at værende en proces man går i gennem, når man vil undersøge 

om f.eks. en teknologi vil virke, samt hvilke barrierer der muligvis kan være. Den del af modellen, der 

primært fokuserer på barrierer for udbredelsen af teknologien er det andet trin “Persuasion”. Vi har 

derfor valgt, at undersøge hvilke barrierer et fuldt ud autonomt landskab (autonomiske køretøjer) ville 

have, ved hjælp af dette ene trin.  

“Persuasion” delen af Rogers model er bygget op omkring 5 dele:  

1. Relative Advantage  

2. Compatibility  

3. Complexity  

4. Trialability  

5. Observability  

(Rogers, 1962, s. 165).  

Begrundelsen for at “Persuasion” trinnet er sat så tidligt, i selve “Innovation-Decision Process” modellen, 

er at dette trin gør det muligt at få et tidligt syn på mulige svagheder, barriere og problemer en teknologi 

kan have.  

Vi vil nu bruge Persuasion trinnet af Rogers model, til at undersøge hvilke barrierer et fuldt 

ud autonomt landskab (i forhold til autonomiske køretøjer), kan have. Dette er et landskab, hvor bilen er 

så autonom, at der ikke behøves være en chauffør bag rattet.   

“Relative Advantage” er det første trin af “Persuasion” trinnet, dette trin beskriver hvilke fordele 

teknologien har. En af de helt tydelige fordele, af et fuldt autonomt køretøj er, at det giver mennesket der 

bruger bilen, mulighed for at bruge sin tid på noget andet end af styre bilen. Føreren behøver ikke længere 

at tænker over at køre bilen, der er nu mulighed for at bruge mere tid med familien, eller at arbejde i 

bilen.  

“Compatibility” beskriver, hvordan teknologien og mennesket hører sammen.   
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I forhold til et autonomt køretøj, skal det være sikkert, nemt at bruge, samt bidrage med økonomisk 

gevinst og bæredygtige fordele. Mennesket skal kunne stole på teknologien og der skal være absolut ingen 

tvivl om, at teknologien er sikker at bruge.  

“Complexity” er det tredje trin, hvilket beskriver hvorvidt teknologien er nem eller svær at bruge.  

For at disse nye autonomiske køretøjer skal kunne fungere, skal de være nemme at bruge. De skal være 

nemme og smarte, så folk ønsker at bruge dem.  

“Trialability” er det fjerde trin i “Persuasion” trinnet. Dette trin beskriver om man kan teste, hvorvidt 

ens teori virker. Man kunne forestille sig, at det er utroligt dyrt at fremstille og teste om disse nye fuld 

autonome køretøjer virker. Hvis teknologien ikke lever helt op til forventningerne og standarden af kørsel 

opfattelsen, vil mange mennesker forsømme denne nye teknologi og fortsætte med de nuværende 

kørselsmuligheder. Derfor er dette trin utroligt vigtigt at fastslå for forbrugeren at dette produkt virker 

og er noget, der vil have en positiv indflydelse på menneskets levevilkår.   

“Observation” er det sidste trin under “Persuasion” trinnet. Dette trin beskriver hvordan man kan 

observere en teknologi. De autonome køretøjer er udstyret med sensorer, som gør det muligt at observere 

præcist hvor bilen er, samt hvad der er omkring bilen og hvordan den agerer. 

  

Det er tydeligt, efter inddragelsen af Rogers “Innovation-Decision Process” model, hvad de største 

barrierer for udbredelsen af et fuldt ud autonomt landskab (autonomiske køretøjer) er. Det er specielt 

tydeligt, at selve “Trialability” trinnet, er noget der er utroligt vigtigt at have styr på, da det er vigtigt at 

vise forbrugerne af disse biler, at de er sikre, pålidelige og en mere bæredygtig løsning, end de nuværende 

muligheder. Derudover er selve Compatibility trinnet også vigtigt, at undersøge. Det er utroligt vigtigt, at 

mennesket forstår den teknologi de bruger, samt at det føler sig sikkert i bilens hænder.  

Vi vil nu bruge denne forståelse vi har fået fra dette kapitel, til at udvikle et Roadmap. Dette Roadmap vil 

se ud i en fremtid, en fremtid med et autonomt landskab der er langt mere avanceret, end det vi kender i 

dag.  
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Roadmap 
 

Vi vil i dette Roadmap kigge ind i fremtiden og beskrive en mulig fremgangsmåde, hvorpå vi kan komme 

frem til et København, med et fuldt autonomt landskab, med henblik på autonome køretøjer. Dette er 

vores Roadmap’s endelige mål, et mål der skal blive bearbejdes ved hjælp af både interne og eksterne 

aktører.   

  

1-Milepæl:   

• Alle ny-producerede biler skal have minimum SAE kategori-3 certificering  

2-Milepæl:  

• Alle ny-producerede biler skal have minimum SAE kategori-4 certificering  

3-Milepæl:  

• Københavns Kommune skal være den første i Danmark, der udelukkende er drevet af 

autonome køretøjer.   

  

 

Figur 8 - Vores Roadmap for implementering af autonome køretøjer i Københavns kommune. 
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Vi har valgt 3 målsætninger, den første målsætning skal finde sted i 2025, hvor alle ny-producerede biler 

skal have minimum SAE kategori-3 certificering. I 2035 skal alle ny-producerede biler have minimum 

SAE kategori-4 certificering og til sidst vil vi ved hjælp af autonome køretøjer forbedre Københavns 

kommunes infrastruktur i år 2045.   

Vores målsætninger har vi valgt at indsætte i et Roadmap, hvoraf ud af X-aksen kan tiden aflæses og ud 

af Y-aksen kan aktørerne aflæses. Vores målsætninger er valgt ud fra forståelsen af at det skal være en 

kontinuerlig omstilling, der skal være en flydende overgang mellem hver af målsætningerne. 

Målsætningerne er afhængige af hinanden, hvilket vil sige at man ikke kan komme frem til vores endelige 

målsætning “Københavns Kommune skal være den første kommune i Danmark, der udelukkende er drevet af autonome 

køretøjer”, uden at komme igennem de to første målsætninger.  

Derudover har vi som gruppe også tænkt meget over, hver af målsætningernes år. Vi har opnået denne 

fordeling af år ud fra de informationer, vi har fået fra vores interview, samt med de oplysninger og kilder 

vi har opnået igennem dette projekt. Vores første målsætning “Alle ny-producerede biler skal have 

minimum SAE kategori-3 certificering”, er sat til at blive opnået i 2025, denne målsætning er sket ud fra 

forståelsen, at der allerede findes SAE kategori-3 biler på vejene. Derfor har vi som gruppe valgt at selve 

omvæltningen til kun udelukkende kategori-3, må ske i den nærmeste fremtid. 

Vores 2. målsætning “Alle ny-producerede biler skal have minimum SAE kategori-4 certifikation”, er i 

vores Roadmap placeret til at opnås i 2035. Denne placering er blevet sat i 2035 ud fra grundlaget om at 

mennesket generelt tøver når, der kommer en helt ny teknologi præsentere i samfundet. John Thøgersen, 

som forsker erhverv og økonomi, miljø og klima samt samfund og politik på Århus universitet, beskriver 

hvordan mennesket generelt er usikkert overfor ny teknologi, denne påstand bliver beskrevet i artiklen 

“Trods klimakrisen: Derfor køber danskerne ikke elbiler” fra Videnskab.dk. 

“I vores undersøgelse så vi, at usikkerheden overfor en ny teknologi spillede en væsentlig rolle. Det er forsat kun de 

allerfærreste, der har erfaringer med en elbil, og det giver en usikkerhed i forhold til at investere i noget man ikke kender”. 

(Brix, 2020) 

Ud over dette citat fra John Thøgersen, er valget for målsætningens placering i 2035 også blevet 

etableret på baggrund af den forståelse, som interviewet med Tom Jansen har givet os.  

Tom Jansen beskrev blandt andet selve arbejdet med SAE kategori-4, hvor han beskrev hvor tæt denne 

kategori er på at blive udgivet. 

“But level 4, because you are so much more aware of where it is, you can actually geofence one small area. Maybe it's just 

one community, but that's so much easier and so much better to demonstrate that it will behave the same way in that area 
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tomorrow as well. That's the sort of systems that are already being developed to be put on roads maybe next year or the 

year after” 

(Bilag 1, s. 6) 

Dette citat fra Tom Jansen, vores interviewperson, beskriver hvordan kategori-4 af SAE, er noget der 

bliver arbejdet meget på, samt at der nok snarest begynder at komme biler, hvor SAE kategori-4 

teknologi er implementeret. 

Selvom Tom Jansen beskriver, at der nok snart begynder at komme kategori-4 autonomi på vejene har 

vi stadig valgt at sætte målsætning 2 til at kunne nås 2035. Dette er gjort med forståelsen, at det tager 

lang tid at omvælte det nuværende system, til et system hvor alle ny-producerede biler har SAE 

kategori-4. Samt forståelsen at menneskets forhold til en ny teknologi, er teknofobisk. 

Denne tankegang, er en tankegang vi har adopteret fra Everett Rogers “Diffusion of Innovation”. I 

denne bog beskriver Rogers, hvordan diffusionen af en ny innovation fungerer. Rogers beskriver blandt 

andet, at når en ny teknologi bliver opfundet og sat på markedet, går denne teknologi igennem en helt 

speciel form for diffusion. Denne form for diffusion kan forstås som en S-kurve.  

 

Figur 9 - s. 11 Rogers diffusion af innovation (diffusion processen) 

Denne S-kurve, som kan ses i figur 8, beskriver hvordan en ny teknologi diffuseres ud til borgerne i 

forhold til tid. Kurven starter langsomt ud. Det er her at den nye teknologi lige er kommet på markedet, 

hvor mange borgere stadig er usikre om hvorledes teknologien fungerer, samt om teknologien er sikker. 

Herefter begynder borgerne langsomt at tilvænne sig teknologien og flere begynder at tage den nye 

teknologi i brug, dette punkt kan forstås som “Take-off” (Se figur 8). Dette “Take-off” stadie fungerer 

som en ’domino effekt’, hvilket betyder at teknologien fanger fleres interessere. Til sidst vil teknologiens 
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udbredelse langsomt begynde at flade ud. Der er en del grunde til dette, hvoraf en af årsagerne er at 

teknologien er nået ud til den mængde mennesker, der har et behov for den givne teknologi. 

Diffusionsteorien fra Everett Rogers havde stor indflydelse på vores valg af målsætning, at alle ny-

producerede biler skal have SAE kategori-4 certificering i 2035. Rogers model beskriver at det tager tid 

at ændre forløbet, hvorefter der sker en eksponentiel fremdrift af diffusionen af teknologien.  

Vores sidste målsætning samt endelige mål for Roadmappet er “Københavns Kommune skal være den 

første kommune i Danmark, der udelukkende er drevet af autonome køretøjer”. Denne målsætning er 

sat til at kunne opnås i 2045. Begrundelse for dette er, at det tager tid at udskifte alle de ældre biler til de 

nyere autonome køretøjer. 
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Milepæl 1  

  

 

Figur 10 - Milepæl 1 

Teknologien:   

For at vores målsætninger skal være realistiske, skal teknologien kunne følge med. For at første milepæl 

skal lykkes omkring 2025, skal de teknologiske firmaer have gang i en dialog med Københavns 

kommune, hvor de teknologiske firmaer påbegynder en masse undersøgelser om teknologien, hvor de 
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påviser at den er sikker og pålidelig. Næste skridt for teknologien er et videre arbejde med teknologien, 

videreudvikling, forbedring, optimering, osv.  I 2025 har teknologien nået første målsætning, som er at 

alle ny-producerede biler som minimum skal have SAE kategori-3 certificering.   

  

Københavns Kommune:   

Det er Københavns Kommunes job, at tage ansvar og sørge for at teknologien er sikker for borgerne og 

at alle brikkerne falder på plads. Kommunen skal sørge for at gøre projektet så attraktivt som muligt, ikke 

kun for pengenes skyld, men for at sikre et bedre trafikal infrastruktur. Københavns kommune skal altså 

lave en målsætning i 2020, som nævnt tidligere, ved at lave denne målsætning er de i konstant dialog 

med teknologiske firmaer, for at sikre den mest effektive teknologi. Længere henne i tidslinjen, 2025 

er Københavns kommune færdig med milepæl 1.  

Desuden er det også vigtigt at Københavns Kommune sikrer sig, at borgerne forstår de mulige nye jobs 

der bliver skabt af denne nye omvæltning af det trafikale system. 

I vores interview med Tom Jansen, beskrev han netop hvordan indførelsen af teknologien skaber nye 

job. 

“There is a lot of benefits, but also probably disadvantages. I mean yeah, there there's going to be people without a job, but 

those people will probably get another job as history has shown with the industrialization. We always thought that 

machines would take our work and now there's just a lot of jobs building these machines, so it's probably going to be quite 

similar with autonomous vehicles.” 

(Bilag 1, s. 9) 

Dette citat beskriver hvordan at denne nye opbyggelse af den trafikale infrastruktur både kommer til at 

fjerne jobs for borgerne, men også skabe nye jobs.   

  

Borgerne:  

For at Københavns kommunes målsætninger skal blive en realitet, skal borgerne være indforstået 

med målsætningerne. Borgerne skal have et ’åbent sind’ for Københavns kommunes intentioner. 

Borgerne skal acceptere idéerne som kommunen præsenterer, de skal kunne se de positive effekter ved 

forslaget.  Dette skal sikres gennem samtaler med borgerne, kampagner, samt visualisering af de positive 

aspekter der følger et autonomt København. Borgerne skal være åbne for nye former for jobs, hvilke 

bliver skabt af den nye teknologi.  

Borgerne skal desuden langsomt begynde at udskifte deres ikke autonome køretøjer med autonome 

køretøjer. 
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Marked:   

For at dette projekt skal lykkes, kræver det at de økonomiske aspekter af markedet er stabilt. Denne 

stabilitet stammer fra ideen om at Københavns Kommune altid skal kunne læne sig op ad et stærkt 

økonomisk marked. Bagtanken bag dette, var at hvis man ikke havde et stærkt marked, vil denne 

omvæltning af det nuværende trafikale system ikke kunne realiseres. Det vil ikke være muligt for 

Københavns Kommune at komme frem til disse målsætninger, hvis der ikke er penge til det. 
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Milepæl 2  

 

 

Figur 11 - Milepæl 2 
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Teknologi:  

De teknologiske firmaer skal i 2025 være i dialog med Københavns Kommune, samt forberede arbejdet 

med den næste milepæl i planen. De skal lave tests, samt påvise at teknologien er sikker og mere stabil 

end den menneskelige chauffør. Derudover skal de teknologiske firmaer også sikre sig, at teknologien og 

mennesket passer sammen, altså at teknologien er nem at forstå for mennesket. Det er de teknologiske 

firmaer der sidder i førersædet, det er dem der skal arbejde med projektet og sikre sig at de når 

Københavns deadline (i 2035) om at være den første kommune, der udelukkende er drevet af autonome 

køretøjer.  

  

Københavns Kommune:  

Det er Københavns Kommunes job at påbegynde målsætning 2. Dog kan de først påbegynde denne 

målsætning når de har været i kontakt med både borgerne, de teknologiske firmaer, samt have en 

forståelse for hvor stabilt markedet er. Det er vigtigt, at der et økonomisk stærkt marked, der kan bakke 

op omkring påbegyndelsen af målsætning 2.  

Københavns Kommune skal være i stærkt samarbejde med de 3 aktører (borgerne, markedet, 

teknologien) i vores Roadmap, gennem hele forløbet.  

Det er desuden også Københavns Kommunes ansvar at sikre sig, at borgerne forstår denne omvæltning 

af systemet. 

  

Borgerne:  

Borgerne skal stadig være positive omkring Københavns Kommunes målsætning, de skal forsat blive ved 

med at udskifte biler til de autonome køretøjer. Borgernes holdning til planen bliver desuden påvirket af 

markedets tilstand, derfor er det vigtigt for borgerne forsat at have et positivt økonomisk 

marked.  Derudover er det også vigtigt for borgerne ikke at blive for opslugt af denne nye teknologi. 

Langdon Winner beskriver i sin bog “Tech as Forms of Life”, hvordan det almindelige køretøj (bilen) 

opslugte borgerne for hurtigt, uden at borgerne egentligt vidste hvad disser biler gjorde ved dem. 

"Knowing how automobiles are made, how they operate, and how they are used and knowing about traffic laws and urban 

transportation policies does little to help us understand how automobiles affect the texture of modern life.” 

(Winner, Tech as Forms of Life, s. 9) 

Det er vigtigt for borgerne at kunne stole på denne store omvæltning af systemet, der allerede er ved at 

ske ved denne milepæl. Det er desuden vigtigt for borgerne at være opmærksomme på, hvordan denne 

form for autonomi kan påvirke dem.  
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Markedet:  

Markedet skal forsat være økonomisk stærkt, så Københavns Kommune kan fortsætte med deres anden 

målsætning, altså målsætningen om, at alle nye producerede biler har minimum SAE kategori 4. Der må 

ikke være nogle kriser. En stærk økonomi forstærker hele processen på en positiv måde.   
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Milepæl 3: 

 

Teknologien:   

I denne målsætning er vi i tidsperioden 2035-2045. Her er formodningen at teknologien er 100 procent 

udviklet. Teknologien har nået målsætningerne og derfor fortsætter produktionen af bilerne. Teknologien 

er stadig i tæt samarbejde med Københavns Kommune, for at sørge for at målsætning 3 
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bliver opnået. (Københavns Kommune skal være den første kommune i Danmark, der udelukkende er drevet af autonome 

køretøjer).  

  

Københavns Kommune:  

Københavns Kommune sætter målsætning 3 i gang. Her vil fokusset fra Københavns Kommune være at 

få udskiftet alle køretøjer til autonome køretøjer. Dette sker blandt andet gennem fradrag på autonome 

køretøjer og afgift øgning på ikke autonome køretøjer, hvilket vil gøre de autonome køretøjer langt mere 

attraktive for de almindelige borgere. Derudover betyder hele tidsforløbet meget for udskiftningen af 

biler. Denne plan for omvæltningen af det nuværende system, til autonome køretøjer har været undervejs 

i 25 år, hvilket også vil have en stor betydning for udskiftningen af ikke autonome køretøjer til autonome 

køretøjer. Det vil være langt mere normalt at eje et autonomt køretøj så langt ude i fremtiden, hvilket vil 

være et af de primære motiver bag København Kommunes tredje milepæl, samt hvorfor den er placeret 

så langt i fremtiden.  

  

Borgerne:   

I tidsperioden 2035-2045 fortsætter borgerne stadig udskiftningen af deres gamle biler med de nye 

forbedrede autonome køretøjer. Københavns kommune sætter målsætning 3 i gang, som har 

en indflydelse på borgerne i form af at borgerne nu skal skifte deres gamle biler ud til autonome køretøjer.  

Borgerne skal kunne se fordelene ved målsætning 3. Der skal ved denne milepæl være et tæt sammenspil 

mellem Københavns Kommune og borgerne, uden dette sammenspil kan denne målsætning ikke lade sig 

gøre. 

I forlængelse af at 3. milepæl bliver sat i gang, bliver skatterne og afgifterne hævet af Københavns 

Kommune. Dette kommer til at have indflydelse for borgernes hverdag og økonomi. Hvorefter dette 

kommer til at give ekstra udgifter på ikke autonome køretøjer, hvilket i sidste ende vil få mange borgere 

til at skifte over til de autonome køretøjer. 

 

Markedet:  

Markedet skal forsat være økonomisk stabilt. Markedet påvirker både borgernes syn på Københavns plan, 

men det påvirker også selve Københavns målsætning, i forhold til de mulige fradrag og skattehævelser på 

de ikke autonome køretøjer. Disse planer er ikke mulige, hvis man ikke har et stærkt økonomisk marked, 

der kan holde, selv i store omlæggelser af den trafikale infrastruktur.   
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Ændringer af infrastruktur 

 

Der bliver igen taget viden fra artiklen fra Teknologisk Institut skrevet af robotteknolog Kasper Camillus Jeppesen. Denne 

gang skal artiklen understøtte hvilke komplikationer teknologien står overfor.   

   

I og med der ikke er flere autonome biler hverken på markedet eller på vejene både i Danmark og resten 

af verdenen, prøver teknologien selvfølgelig at tilpasse sig den nuværende infrastruktur. Dog er der flere 

ting ved den nuværende infrastruktur der kan gøre det svært for bilens autonome egenskaber at gebærde 

sig trafikken ligeledes med andre manuelle køretøjer.   

   

Et eksempel på hvornår det kan blive et problem med den nuværende infrastruktur i forhold til autonome 

køretøjer på vejene, er skiltning. En fuldautonom bil skal selvfølgelig kunne se skiltningen på vejene for 

f.eks. at vide hvor hurtigt den må køre eller hvornår det skifter fra landevejskørsel til bykørsel osv. Dog 

har bilens teknologi den egenskab, at den kan læse andre bilers mønstre og på den måde aflæse deres 

kørsel i tilfælde af, at et skilt f.eks. har været for utydeligt eller er blevet væltet (Jeppesen, u.å.).  

   

Skulle man ændre systemet, så det ikke længere var bilen der skulle tilpasse sig efter den nuværende 

infrastruktur, men infrastrukturen der skulle ændre sig efter bilens autonome egenskaber, ville der skulle 

ske ændringer i form af tydeliggørelse af skiltning, vejbaner, parkeringsmuligheder, lyskryds osv. For at 

sige det kort, så skal der helst ikke være nogen fejl, som man normalt ville skulle bruge sin logiske del af 

hjernen på at finde ud af hvad der skal ske. Man skal altså omlægge infrastrukturen i form af, at alt skal 

være perfekt. Dog – i tilfælde af at dette lykkes – vil man opnå et markant mere fejlfrit trafikalt system.  

 

 

Perspektivering 
 

I perspektiveringen inddrager vi viden fra Videnskab.dk, en artikel der bygger på viden udarbejdet af 4, henholdsvis, 

forskere og lektorer fra Sheffield Universitet. Artiklen bruges til at skabe viden omkring Leonardo Da Vinci, så man kan 

inddrage ham til en perspektivering og på denne måde undersøge ligheder.   

Derudover tager vi fat i en artikel fra Berlingske der kort skal bruges til at give et eksempel på en teknologi, der er blevet 

bremset af uvidenheden og forsigtighed i et samfund.   
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Når man snakker om autonomi i biler, som en teknologi der er godt på vej mod færdigudvikling, men 

samtidig ikke rigtigt er blevet taget i brug, kan man sammenligne og perspektivere til flere teknologier.   

 

Der er flere eksempler på teknologier, hvor enten samfundet ikke har været parate til den eller den blot 

ikke bliver modtaget godt. Et eksempel på teknologier, der var forud for sin tid, var mange af Leonardo 

Da Vinci’s opfindelser. Dette eksempel er dog meget ekstremt, i og med Leonardo Da Vinci, var flere 

århundrede forud for hans tid, hvorimod, vi formodentligt ikke er så langt fra implementering af 

fuldautonomiske biler (Jones, Sharpe, Waldock & Soranzo, 2019).   

 

Et andet relevant emne at inddrage i perspektiveringen – der måske ligger nærmere denne teknologi – er 

de første biler, der begyndte at komme på vejene i Danmark. Menneskeheden – nogle samfund mere end 

andre – har altid været en smule teknofobiske. Når der kommer en ny teknologi på markedet, er man 

som regel hurtig til at oprette en masse love, omkring hvad der er lovligt at bruge teknologien til, hvordan 

man må bruge teknologien osv. I dette tilfælde var en af lovende man indførte, at der skulle gå en person 

foran bilen, for at advare personer længere fremme om at der kom en bil og sikre at der ikke skete noget. 

Denne lov er faktisk – for det ikke skal være løgn – stadigvæk en lov der findes den dag i dag, men mange 

andre love har trumfet loven og gjort den ligegyldig (Lindberg, 2017).  

   

Endnu et eksempel er togene. Man har gennem tiden haft togkontrollører til at styre togene, men den 

dag i dag er der mange eksempler på toge der er fuldstændig autonomiske. Dette har været en unaturlig 

måde at køre i tog på i starten, men hvis man tager metroen i København som eksempel, er det en af de 

mest naturlige måder at komme fra sted til sted på.   

   

Man kan altså drage en direkte parallel fra dette til autonome køretøjer. Bilen var dengang en ny teknologi, 

som man ikke helt vidste hvordan man skulle gribe an lovmæssigt, så man lavede en masse love der 

sikrede den. Vi står nu i samme situation, med en teknologi hvor store dele af den er færdigudviklet og 

udvikler sig i høj fart, men samfundet og lovgivningen ved ikke helt hvordan man skal gribe den an, fordi 

man ikke har prøvet noget som lignende før.   

   

Man kan også bruge perspektiveringen til at kigge på hvordan alle disse tidligere teknologier, som man 

har haft svært ved at kunne implementere, senere hen er blevet en naturlig del af samfundet, hvilket man 

må formode også vil ske med autonomien.  
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Diskussion 

 

 

Implementering af teknologien 
 

Vi er tidligere i opgaven kommet ind på, hvordan det kan være at teknologien “autonomi”, ikke er mere 

udbredt end den er, taget i betragtning af dens udviklingsstadie. Vi står i en situation hvor vi har 

teknologien, svarende til stadie 3 på SAE-skalaen, klar til at køre på lige fod med andre biler i 

trafikken. Dog er det stadigvæk ikke lovligt i Danmark at køre med denne funktion slået til, på trods af 

man ejer en bil, der har muligheden for det. Som tidligere nævnt i opgaven, 

spår Vejdirektoratets afdelingschef Andreas Egense, at dette først bliver en realitet omkring år 2030 og 

frem (Bollerslev, 2018). Til den tid formoder man at næste stadie på SAE-

skalaen (level 4) er færdigudviklet, så det kan siges at lovgivningen er bagud, i forhold til hvor langt 

teknologien er. Spørgsmålet ligger i hvad det er der gør, at teknologien ikke er mere udbredt og mere 

regelmæssigt set. Er det lovgivningen, infrastrukturen eller samfundet?   

  

Først og fremmest kan man kigge på lovgivningen. Det er svært at lave en lovgivning omkring noget helt 

nyt, man ikke har prøvet før, specielt når det omhandler menneskeliv. Der er mange etiske spørgsmål der 

skal svares på, som der nødvendigvis ikke findes et rigtigt svar på.   

 

“The ethical dillemas. Yeah. I've been to quite a few conferences on autonomous vehicles and to be honest they are a lot the 

same. The last few years. There's not a lot of new answers, only the same questions”  

(Bilag 1, s.4).  

 

Det tyder altså på at ingen rigtig ved hvad, der skal gøres ved problemet og at man har ramt en blindgyde 

i forhold til, at kunne rykke videre med implementeringen af teknologien. Men hvordan kommer man 

videre fra sådan en stopklods? Hvis man tager fat i tidligere teknologier – som f.eks. da bilen blev 

implementeret i Danmark - bevægede man sig stille og roligt frem mod en normal omgang med 

teknologien som vi ser det i dag.   

Visse steder i verden er man begyndt at tage disse skridt mod en lovgivning der ville kunne hjælpe på 

implementeringen af teknologien.   
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“There's only probably one thing that's really being done about it, and that's that the Germans 

have published an ethical guideline for autonomous vehicles. And the basic thing that that says is that we shall not 

program anything to be done about that. The vehicles cannot have a program to decision If it sacrifices a child or 

a grandmother. It just stays in lane, breaks as fast as it can. If it can swerve around everyone, fine, but 

it will not sacrifice anyone because it was programmed to.”  

(Bilag 1, s.4)  

 

I Tyskland har man altså valgt at tage det første skridt, mod en implementering af teknologien. Men er 

det den rigtige måde at gøre det på? Andre steder i verden har man valgt at tage skridtet videre og lade 

teknologien få frit spil. I USA kører taxa-firmaet “UBER” med selvkørende biler. De er altså væsentligt 

længere fremme i skoene end man er i Danmark og mange andre steder i verden. Dog er der sket ulykker, 

der kan tyde på at man har været for hurtigt fremme. En kvinde er blevet påkørt af en selvkørende UBER-

bil og man har i længere tid været i tvivl om hvem ansvaret skal lægge hos. UBER er blevet frikendt i 

sagen, hvorimod chaufføren der har siddet bag rettet (uden at styre), er blevet kigget nærmere på (Ritzau, 

2019). Det virker til at man ikke har været klar på, at sådan en ulykke kunne ske, siden man har været så 

meget i tvivl om hvad der skulle ske.   

Så hvad er den rigtige tilgang til det? Bare springe ud i det og tage det som det kommer, ulykker 

sker tilsyneladende uanset om det er mennesket eller teknologien der svigter, man må bare finde ud af 

hvor ansvaret ligger, eller skal man tage det step for step, et skridt frem hvis det går godt og som forventet 

og så et skridt tilbage i tilfælde af ulykker eller uforudsete hændelser sker, som f.eks. ulykken i USA.  

 

En af fordelene ved at tage processen skridt for skridt, er at man har tid til at opdatere og opgradere 

infrastrukturen, så den er tilpasset autonome biler. Der er ingen tvivl om, at en infrastruktur udelukkende 

beregnet til autonome køretøjer, vil gøre det markant nemmere for teknologien at få sin fremgang. Men 

hvor og hvornår skal man begynde på dette? Kan man gøre det allerede nu, eller er det for tidligt taget i 

betragtning af, hvor få biler der har de autonome køreegenskaber? Man står altså igen overfor det samme 

spørgsmål om hvorvidt man skal gribe tyren ved hornene og gå i gang med det samme, eller om man skal 

tage det skridt for skridt og bevæge sig stille og roligt mod målet, en fuldstændig implementering af 

teknologien. Her kan man overveje at lave en løsning, der tager fat i begge sider af sagen og have i ment 

at der formentligt går mange år før der udelukkende bliver solgt autonome biler med level 3 og op, men 

samtidig vil man gerne arbejde sig mod en implementering af disse køretøjer.   
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“But what I do think that will happen is that we get dedicated lanes, maybe on the highway for autonomous vehicles. 

Or maybe the highways eventually will be only for autonomous vehicles. And then you can drive your car on track.”  

(Bilag 1, s.7)  

 

Denne løsning læner sig op ad måden man griber lovgivningen an på, hvor man tager et skridt ad gangen 

– eller i dette tilfælde - en vejbane ad gangen.   

 

Til sidst skal man tage højde for, om man som samfund overhovedet er klar på at sætte sig ind i en bil og 

lade den tage kontrollen over kørslen samt ens liv. Er det en for stor kontrast for mennesket at sætte sig 

ind i en bil der kører af sig selv, i forhold til selv at styre den. Ikke mange mennesker bruger den 

selvkørende funktion, men er det i virkeligheden blot pga. at lovgivningen og infrastrukturen ikke er klar 

til teknologien endnu? Det er svært at vide med sikkerhed før man har prøvet det, men inddrager man 

erfaringen fra andre lignende projekter – som den tidligere nævnte metro – er der meget der tyder på, at 

mennesket bliver klar på nye teknologier i takt med at systemet omkring det bliver klar.   

 

For at opsummere kan man altså konkludere at teknologien ikke er mere udbredt end den er, pga. 

systemet omkring den ikke er klart. Samfundet må formodes at blive klar, i takt med at lovgivningen og 

infrastrukturen bliver det. Hvordan man bliver bedst klar på den, er der flere forskellige tilgange til, men 

i og med det tager tid at få hele bilindustrien omvendt til autonome køretøjer, giver det mening at 

tage tilvendelsen skridt for skridt og starte blødt ud både med lovgivningen og infrastrukturen.    

 

 

Benyttelse af diesel- og benzinbiler 

 

I dette afsnit benytter vi os af teksten “99,99 procent sikkert, at global opvarmning er menneskeskabt” som er skrevet af 

Charlotte Price Persson og Frederik Guy Hoff Sonne 27 februar 2019, som er journalister for “videnskab.dk”, tekstens 

empiri er blevet fortalt videre til journalisterne af Sebastian Mernild, som er professor i klimaforandringer.   

denne tekst skal benyttes til at bakke op om flertallets mening af den globale opvarmning, nemlig at den er menneskeskabt.    

Derudover benytter vi også  Ipcc´s påstand, som er at fortælle den globale opvarmning, er menneskeskabt. Derfor har vi 

kun et spørgsmål tilbage. Hvorfor stopper mennesket ikke med deres miljøskadelige vaner, når vi ved hvilke konsekvenser 

diverse teknologier kan udfolde, samt om det er muligt at overtale mennesket til at benytte sig selvkørende biler og hvordan 

dette kunne demonstreres (Persson & Sonne, 2019 ). 
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Som det er blevet beskrevet i analysen, er benzinbiler en af de helt store negative faktorer inde for 

klimaforandringerne. Derfor bliver dette emne ofte diskuteret, samt at dette er et område som går store 

forandringer i møde. Der bliver nævnt at brintbiler og elbiler allerede er på markedet, ydermere at med 

tiden kommer der flere af dem på vejen (Klimaraadet,2020). Derudover som der også kan læses længere 

oppe i teksten, er der en masse bæredygtige fordele ved autonome biler. Når vi kender disse forskelle og 

fordele ved de bæredygtige biler, kan man fristes til at spørge, hvorfor gør vi ikke noget ved det? 

Mennesket i dag, tænker ofte76432 ikke over konsekvenser ved teknologier. De ser bare en teknologi 

som et neutralt værktøj, der er blevet skabt for at hjælpe, i det fleste tilfælde. Mennesket stiller ikke 

spørgsmålstegn ved brugen og designet af teknologien.   

 

”Vi har for vane at tænke at teknologier som neutrale værktøjer, der kan bruges til gode eller dårlige formål eller noget, 

der ligger ind imellem. Normalt så stopper vi ikke op og spørger, hvorvidt en given anordning kunne være blevet designet 

og bygget således, at den producerer et sæt af konsekvenser, der logisk og tidligst går forud for alle de formål, den hævdes at 

skulle anvendes til.”  

(Winner, 1980, “Har artefakter en politisk karakter” s. 349) 

 

 Dette citat bakker op om brugen af brændselsmotorer, da mennesket ikke stiller spørgsmålstegn ved 

brugen af bilerne, eller dets konsekvenser. De fortsætter bare deres hverdag og deres brug af 

brændselsmotorer. Der er mange forskellige eksempler på teknologier som har negative konsekvenser, 

trods disse negative konsekvenser bliver teknologien stadig benyttet. Hertil kunne sociale medier være et 

eksemplar på dette. 77 procent af den danske befolkning benytter sig af sociale medier, selvom flere 

studier viser at der kan være negative konsekvenser af sociale medier (Astridhaug, 2020), (Jensen, 2017). 

Der er en masse forskellige påstande til, hvorfor elbilerne ikke er mere brugt i dag, vi har ikke tænkt os 

at inddrage alle sammen, da vi har valgt de vigtigste og mest relevante ud.  

 

Benyttelse af El-biler 
 

Vi har valgt at benytte os af teksten “Trods Klimakrisen: derfor køber danskerne ikke elbiler” som er skrevet af Lise 

Brix i 2020 20 januar, som er uddannet journalist fra Danmarks medie og journalisthøjskole og har været ansat på 

videnskab.dk siden 2013. Denne tekst udpeger nogle af bilagene for hvorfor elbiler ikke er mere populære end det er.  

En af de helt store grundlag er økonomien.  “Den billigste elbil koster stadig cirka 100.000 kroner mere end 

en almindelig bil med samme udstyrsniveau.” Det er en stor ekstraudgift for de fleste mennesker, og det er den 

væsentligste årsag til, at folk holder sig tilbage fra at købe elbiler,”(Brix 2020) Du kan altså få en bil med 
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samme udstyrsniveau, til 100.000 kr. Billigere og da det miljømæssige aspekt ikke bliver taget med i 

overvejelse, forstår man godt hvorfor menneskets gerne ville spare de her penge (Brix, 2020).  

  

En anden mulig påstand kunne være mennesket er bange for nye teknologier.  “En væsentlig årsag til 

danskernes elbils-tøven er ifølge John Thøgersen, at teknologien fortsat er relativt ny - og det giver usikkerhed hos 

køberne” (Brix, 2020) I en undersøgelse blev der fundet frem til at der er stor usikkerhed overfor nye 

teknologier. Der er nemlig ikke særlig mange som har erfaring og viden indenfor elbiler, som kan 

skabe urolighed, forvirring, tillidsproblemer og derfor er man bange for at investere i det (Brix, 

2020).  

  
Omvendelse til autonome køretøjer 

  
Der er mange forskellige forslag og muligheder for hvordan vi for påvirket og overbevist mennesket til 

at benytte sig af selvkørende biler. En undersøgelse viser at, at det at prøve en elbil nedsatte 

usikkerheden af den forholdsvis nye teknologi. Folk som har haft eller prøvet elbiler, har en stærk 

intention om at købe en elbil igen og lang tid frem. Dette viser altså når folk har prøvet elbiler, bliver de 

altså positivt overrasket, samt at de for dækket deres fortvivlende spekulationer. Bare det at 

befolkningen får lov til at prøve elbilen, kan have en positiv effekt for teknologien og 

miljøet. Eksempler på det med at give befolkningen lov til at prøve en elbil kunne være firmaet 

“Green mobility”. Green mobilty er altså et firma som stiller elbiler til rådighed, ligesom en taxa hvor du 

bare selv skal køre bilen, samt er det langt billigere. Hvis nu alle i Københavns kommune 

havde benyttet sig af dette koncept, kunne de skabe en bedre forståelse og erfaringen indenfor 

faget( Greenmobility, 2020)   

  

En anden metode der kunne blive benyttet for at få folk til at benytte sig af elbiler kunne være, 

vores Roadmap. Hertil har vi beskrevet et muligt scenarie som kunne blive konstrueret, samt hvad de 

forskellige aktørroller skal være. Det vil altså sige Københavns kommune har 3 målsætninger, hvor de 

til sammen betyder at få Københavns kommune til at blive fuld drevet af elbiler. For at nå frem til 

denne konklusion, skal en masse brikker falde på plads. Alle de forskellige roller og udfald er blevet 

beskrevet nøje længere oppe i teksten.   
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Bæredygtighed og autonomi 
 

De autonome køretøjer har flere bæredygtige kompetencer, som beskrevet igennem opgaven, dog kan 

der også opstå flere negative konsekvenser hvis vi ikke passer på. Som Tom Jansen beskrev i vores 

interview:  

 

“And for example that we don't do the same thing that we did with 

horses awhile back, replacing them with cars only making a problem bigger with many more cars in the city 

center. We can make a lot of mistakes still and do this completely wrong. So, the only thing that we need to make sure of 

at least is that they are shared. If everyone has an owned vehicle, the problem 

is going to be quite similar, only more catastrophic than we could ever imagine” 

(Bilag 1, S. 9) 

  

Vi skal stræbe efter at de autonome biler i høj grad bliver indført som delebiler, og derved ikke bliver 

privatejede. Hvis bilerne bliver privatejede, risikerer vi en endnu større masse af biler på vejene, end vi 

ser i dag. At bilerne er delte, vil potentielt betyde at der skal produceres færre køretøjer, hvilket vil spare 

på værdifulde naturressourcer, som f.eks. bruges til at producere batterier i el-biler. Dog kan man stille 

spørgsmål ved om folk er villige til at skulle dele biler, i og med man ser at biler er noget, man helst ejer 

for sig selv.  

 

Indførsel af autonome biler, vil også have en positiv effekt på brændstofforbruget. Her kan biler og 

lastbilerne på motorvejene køre i konvoj, med meget lille afstand. Dette vil formindske vindmostanden, 

som er en faktor der har stor indflydelse på brændstofforbruget. Derudover vil disse konvojer også 

have langt færre op- og nedbremsninger, da de menneskelige fejl vil blive elimineret. At bilerne er 

drevet af el, er ikke et validt argument for at autonome køretøjer bør indføres, da autonomi ikke er et 

krav for at sælge en el-bil. Der kører allerede el-biler rundt på vores gader i dag, som ikke har 

autonome køreegenskaber. Et andet aspekt, er de mange timer mennesket i dag bruger på at sidde i kø. 

Her vil indførelsen af autonome køretøjer mindske antallet af køer. Da den menneskelige faktor 

forsvinder, vil antallet af fejl falde drastisk, og derved vil bil køerne delvist, hvis ikke helt, forsvinde. 

Dog er det vigtigt at have i mente, at bilerne skal deles, hvis det skal lykkes. Hvis bilerne er privat ejede, 

vil vej kapaciteten falde, da langt flere vil kunne benytte sig af bilerne. Når bilerne sidder i kø, bruger de 

også energi i form af brændstof og elektricitet. Derfor er det bæredygtige aftryk stort, hvis disse køer 

forsvinder.  
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Konklusion 
 
Vi kan konkludere ud fra vores metoder, analyser, teorier og diskussion, at de autonome køretøjer 

potentielt godt kan forbedre, den trafikale infrastruktur samt bidrage til bedre bæredygtig omgang med 

biler.  

Vi er kommet frem til at teknologien bag de autonome egenskaber i en bil, er en teknologi der i 

allerhøjeste grad, er i fremgang og udvikling. Det er en teknologi der allerede virker, men også har plads 

til forbedringer og langt fra er færdigudviklet på alle stadierne af SAE-skalaen.  

Dog – på trods af at det er en teknologi der allerede til dels virker – er det en teknologi der hører til i 

fremtiden, i og med de nuværende systemer ikke er klar endnu. Med det sagt, gælder det om, stille og 

roligt, og skridt for skridt – ligesom det er beskrevet i vores Roadmap – at forberede lovgivningen og 

infrastrukturen og dermed også samfundet, på at det er en teknologi der kommer til at spille en væsentlig 

rolle i fremtidens transportverden.  

Autonomien kommer til at hjælpe på de bæredygtige og infrastrukturelle aspekter i form af: 

- Formindsket antal af menneskelige fejl  

- Reducering af kø-kørsel og tomgang af biler  

- Større incitament for at investere i miljøkorrekte biler 

- Mulighed for at biler kan kommunikere og dermed skabe et bedre ”flow” i trafikken, 

hvilket kan skabe plads til markant flere biler på vejene 

- Færre ulykker 

- Større brug af offentlig transport, hvis bilerne bliver delt 

Dog kræver det at man ikke kommer til at misbruge teknologien. Får alle adgang til selvkørende biler, 

stiger antallet af personer, der kommer til at kunne køre bilen markant. Det er ikke længere kun folk 

med kørekort der vil kunne køre dem, men alle. Det skal nemlig ikke gå hen og blive en erstatning af de 

offentlige transportmuligheder, det skal være en udvidelse af dem.   
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