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Abstract 

Large parts of society and our jobs are on their way to be automated, so why don’t we fully 

automate vehicles? We have already seen the metro under Copenhagen become fully 

automated. In the US, there are already autonomous vehicles driving on roads with non-

autonomous vehicles.  

What will happen when autonomous technology takes over people's jobs? This effect has 

already been felt in the automobile industry, were assembly is now shared between robots and 

people. Even though the robots contribute a lot to the manufacturing of cars, they can’t 

assemble the whole car by themselves, which is why human labour will still be a big part of the 

automobile industry for the conceivable future. Another example of a technology that has now 

become autonomous, are traffic lights. The first traffic lights in Denmark were introduced in a 

crossing in Nørre Farimagsgade and Frederiksborggade in Copenhagen. Before the year 1928, 

it were police officers who controlled the flow of the traffic, by giving out hand signals.                     

 

Indledning 

Store dele af samfundet og jobsektoren er på vej til at blive automatiseret. Hvorfor 

automatiserer vi så ikke køretøjer? Vi ser allerede automatiseret transport med metroer. I USA 

er der flere autonome køretøjer på vejene. Hvad vil der ske hvis teknologien tager overhånd og 

automatiseringen med tiden vil overtage menneske jobs. Dette kan vi se i dag. Et eksempel på 

automatisering i effekt, er med robotter i bilproduktion. Her har robotten overtaget menneskets 

arbejde, til fremstillingen af køretøjer.  

Ved at introducere robotter ind i fabrikkerne ville det være muligt at udføre bestemte 

handlinger, hvilket ville være besværligt for mennesker. Bilfabrikanterne vil stadig beholde en 

god del af deres menneskelige arbejdskraft, da robotter ikke kan udføre alle handlinger.    

 

Et andet eksempel på automatiseret teknologi er trafiksignaler. Det første trafiklys i Danmark 

blev først introduceret i krydset Nørre Farimagsgade og Frederiksborggade i København.  

Før 1928 var det politibetjente, som stod for trafikregulering i Danmark. Politibetjentene 

styrede trafikken ved hjælp af håndsignaler (Vejdirektoratet, 2015). 
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Begrebsliste  

Anylogic = Et program der kan simulere bevægelse af køretøjer, toge og mennesker 

 

Artificial intelligence (AI) = Kunstig intelligens er at gøre maskiner intelligente og efterligne 

menneskets hjerne. Kunstig intelligens er processen i at få maskiner til at gøre noget mennesket 

kun kan gøre, som at køre en bil 

 

AutoCAD = Et computerprogram til 2- og 3-dimensionel tegning/modeller 

 

Autonome køretøjer = Køretøjer med evnen til at assistere føreren i diverse situationer 

 

Autopilot = Det er en teknologi, som har evnen til at assistere føreren. Autopilot kan holde en 

specifik afstand fra køretøjer, det kan også holde en specifik fart. Autopilot er inkorporerede i 

niveau 2 eller højere autonome køretøjer 

 

Backward propagation = Strømmen af data, som bliver sendt tilbage gennem det neurale 

netværk 

 

Banesystemer = Infrastrukturen der benyttes af letbaner 

 

Cyberterrorisme = Terrorisme, som bliver udført gennem teknologi. Angreb på vigtige 

teknologiske systemer, såsom elnetværket 

 

Det skjulte lag = Et lag mellem input laget og output laget, hvor data bliver bearbejdet 

 

Early Adopters = De første forbrugere til at adoptere et nyt produkt eller teknologi, før det 

bliver udbredt 

 

Early Majority = Forbrugerne som får fat i et produkt eller stykke teknologi efter “Early 

adopters” har haft fingrene i det 

 

Etnografi = En kvalitativ forskningsmetode til at undersøge og beskrive kulturforskelle 
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Flash lidar = Bliver brugt til kollision detektion og blinde vinkler 

 

Forward propagation = Strømmen af data, som bliver sendt igennem det kunstige neurale 

netværk 

 

Fusion 360 = Fusion 360 er et 3D modellerings program 

 

Førerløse køretøjer = Et køretøj der kan køre uden, eller med meget lidt menneskelig kontrol 

 

Hybridbiler = En blanding mellem en normal benzin/diesel- og elbil. Køretøjet har to motorer, 

en benzin/diesel motor og en el-motor 

 

Hypen = En stor interesse for et emne og/eller stor medieomtale 

 

Høj Autonomitet = Høj autonomitet svarer til niveau 5 autonomt køretøj 

 

Informationsindsamling = Indsamling af information 

 

Inputdata = Data fra køretøjets sensorer bliver sendt til det neurale netværk. Det neurale 

netværk skal genkende mønstre, som køretøjerne kan anvende under specifikke forhold 

 

Inputlag = Omdannelse af billeder fra køretøjets kamera, til anvendelige værdier  

 

ITS World Congress = Verdens mest kendte kongress, indenfor smart mobilitet og 

digitalisering af transport 

 

Kunstige neuroner = Et kunstigt neuron kan enten eksistere som en værdi af 1 eller 0. Når et 

kunstigt neuron aktiveres, bliver den forbundne neuron aktiveret 

 

Late Majority = Den sidste gruppe forbrugere til at adoptere et produkt eller teknologi 

 

Letbane = Lille udgave af et tog, der kører i storbyer pga. meget trængsel 
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Lidar = Forkortelse for Light Detection and Ranging 

Lidar udskyder lasere, som reflekteres tilbage og skaber et 3D billede af køretøjets omgivelser 

 

Machine learning systems = En teknologi, som giver computeren muligheden for selv at lære 

og forbedre ud fra erfaring 

 

Mainstream = Når et produkt er blevet udbredt nok til, at størstedelen kender til det 

 

Markedsdialog = Dialog mellem højtstillede arbejdere i virksomheder 

 

Microsoft Teams = Et program til virtuel kommunikation 

 

Neuron = Behandler og sender oplysninger gennem elektriske og kemiske signaler 

 

Neuralt Netværk = Neuralt netværk er algoritmer, som spejler et menneske hjerne. Neurale 

netværk skal genkende mønstre via datainput fra flere lokationer 

 

Niveauer af automation = En klassifikationsmetode til at bestemme hvor intelligent køretøjet 

er 

 

Operativsystem = Det første program, der indlæses når en computer starter, hvilket giver 

brugeren og de efterfølgende programmer adgang til computerens ressourcer 

 

Outputlag = Data som er blevet gennemarbejdet af det neurale netværk 

 

Parkeringsassistent = Hjælper føreren med at finde en parkeringsplads og den parkerer 

automatisk køretøjet, både ved parallelparkering og vinkelret parkering 

 

Radar = Radar sensorerne er køretøjets øje og øre. Sensorerne giver data til køretøjerne 

angående miljøet omkring 
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Responstiden = Registreret tidsrum som en person eller et system bruger på at reagere på en 

bestemt stimulus eller en bestemt begivenhed 

 

Scanning lidar = Det kan se objekter længere væk end flash lidar 

 

Software = Software er et sæt instruktioner, data eller programmer, som bliver brugt til at udføre 

specifikke opgaver 

 

T-pod = En autonom lastbil fra det svenske firma Einride 

 

Ultralydssensorer = En sensor som udsender en kort puls, hvilket reflekteres tilbage. Bliver 

brugt i parkeringssituationer 

 

Problemstilling 

Baggrunden for vores valg af projekt er bl.a. en interesse i autonome køretøjer, men også en 

undren over fremtiden. Derudover hviler der også en interesse i de specifikke teknologier der 

indgår i et autonomt køretøj.  

Ud fra vores problemstilling, vil vi se på teknologien bag autonome køretøjer. Derudover ville 

vi gerne se på autonome køretøjers potentielle i det danske samfund. 

 

Autonome køretøjer bliver langsomt integreret ind i vores moderne samfund. Et medfølge er 

skepticisme til teknologien. Der har været tilfælde hvor autonome køretøjer er del af en 

trafikulykke. I 2018 tog en amerikansk autonom uber (taxi) livet af en fumlegænger. Føreren 

af køretøjet blev sigtet for uagtsomt manddrab. Set bort fra dette, tog det køretøjets AI 5,6 

sekunder at opfange et objekt foran sig, før sammenstødet. AI’en kunne ikke tyde objektets 

natur, dermed førte det til et sammenstød (Lee D, 2019).  

 

Hos personbiler er der to forudsætninger for at uheld finder sted. Det kræver trafikanter og 

adfærd der fremskaber uheld. Når en bilist bliver en risikofare for andre, kan det have store 

konsekvenser. I denne undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring, har 

op til 48 procent haft svært ved at holde sine øjne åbne imens de kørte, samt 13 procent der har 
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været tæt på en trafikulykke pga. træthed bag rattet (Frederiksen S. M, 2019). Dette kan undgås 

ved implementering af autonome køretøjer. 

 

Problemformuleringen  

Hvilke teknologiske ændringer skal der til for at integrere autonome køretøjer ind i det danske 

samfund.  

For at opklare vores problemformulering, har vi opstillet arbejdsspørgsmål, som lyder: 

 

Hvordan fungerer autonome køretøjer? 

 

Hvordan kan autonome køretøjer påvirke vores samfund? 

 

Hvad er den generelle holdning til autonome køretøjer i Vesten? 

 

Hvorfor er implementeringen af autonome køretøjer en besværlighed? 

 

Hvordan automatiserer vi offentlig- samt privat transport?  

 

Hvilke utilsigtede/tilsigtede effekter er der med autonome køretøjer? 

 

Ved brug af teori, metoder og videnskabelige artikler, vil vi besvare arbejdsspørgsmålene. 
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Arbejdsspørgsmål  

1. Hvordan fungerer autonome køretøjer?  

 

Synopsys. (u. d.) What is an Autonomous car? 

https://www.synopsys.com/automotive/what-is-autonomous-car.html 

https://www.synopsys.com/automotive/what-is-autonomous-car.html
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English T. (2020 11. januar). How Do Self-Driving Cars Work? 

https://interestingengineering.com/how-do-self-driving-cars-work 

 

På de to ovenstående modeller ser vi, at der findes flere forskellige slags niveauer for 

automatiseret kørsel. Den første model beskriver forskellighederne, mens den anden model 

illustrerer forskellighederne i niveauerne (English T, 2020). 

 

Frem til niveau 2, skal der befinde sig en fører. Fra og med niveau 3, har køretøjet evnen til at 

assistere føreren. 

Modellen foroven giver desuden eksempler på køretøjer på de forskellige niveauer. Niveau 5 

er et fuldautomatiseret køretøj. Dette er endnu ikke tilgængeligt. 

“Autonomous cars rely on sensors, actuators, complex algorithms, machine learning systems, 

and powerful processors to execute software” (Synopsys, What is an Autonomous car?). 

https://interestingengineering.com/how-do-self-driving-cars-work
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Autonome køretøjer er udstyret med radar sensorer, som kan registrere objekter. Dette 

indebærer både statiske og dynamiske objekter. 

 

English T. (2020 11. januar). How Do Self-Driving Cars Work? 

https://interestingengineering.com/how-do-self-driving-cars-work 

 

Videokamera skanner området omkring køretøjet og anvender dataet til machine learning.   

 

 

English T. (2020 11. januar). How Do Self-Driving Cars Work? 

https://interestingengineering.com/how-do-self-driving-cars-work 

 

https://interestingengineering.com/how-do-self-driving-cars-work
https://interestingengineering.com/how-do-self-driving-cars-work
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English T. (2020 11. januar). How Do Self-Driving Cars Work? 

https://interestingengineering.com/how-do-self-driving-cars-work 

 

English T. (2020 11. januar). How Do Self-Driving Cars Work? 

https://interestingengineering.com/how-do-self-driving-cars-work 

Autonome køretøjer skal fremme en grøn omstilling. Nogle autonome køretøjer kører stadig på 

benzin/diesel, men fremtidige autonome køretøjer skal udelukkende på elektricitet. Der er 

mange år før det bliver en realitet (Jacobs J, 2018) 

https://interestingengineering.com/how-do-self-driving-cars-work
https://interestingengineering.com/how-do-self-driving-cars-work
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Niveau 5 autonome køretøjer bliver stadig arbejdet på rundt omkring i verdenen. Det kommer 

stadig til at tage nogle år til at få det til at fungere (Truecar, 2018).  

Under teoriafsnittet vil der komme en analyse for at fremme forståelsen yderligere, bag 

teknologien hos autonome køretøjer. 

 

2. Hvordan kan autonome køretøjer påvirke vores samfund?  

Der er mange måder hvorpå autonome køretøjer kan påvirke vores samfund. En af de store 

ændringer kommer til at foregå i kollektiv transport, bymiljøet og arbejdslivet.  

 

Kollektiv Transport   

Det kan godt være, at det ikke kan mærkes i alle dele af Danmark, men at finde en 

parkeringsplads i storbyerne bliver et større problem. Linda Christensen som beskæftiger sig 

med management, økonomi og transport på DTU skriver at, “[...] det vil blive meget billigere 

at blive bragt rundt i trafikken med kollektiv trafik, delebiler og taxi, der sparer chaufføren.” 

(Christensen L, 2017). 

 

Lindas forskning viser, at ikke alle danskere er store fans af kollektiv trafik. Danskerne vil have 

evnen til at køre hvor som helst og når som helst. 

Hun nævner nogle fordele ved autonome køretøjer til dagligt brug. Børnetransport vil også i 

højere grad kunne overlades til autonome delebiler, taxaer og andet transport. Det kan hjælpe 

med dagligdagsrutiner inklusiv transport.  

Når børn kan afleveres via delebiler eller kollektiv trafik, behøver forældrene ikke længere at 

transportere dem. Dette ville også betyde, at familier ikke behøver at have mere end et køretøj. 

Der menes, at antallet af køretøjer kan reduceres med 33 - 50 procent i forhold til antallet af 

køretøjer på vejene i dag (Christensen L, 2017). 

 

Til sidst vil mængden af køretøjer på vejene stige, da nutidens store busser bliver erstattet af 

kollektiv trafik (Christensen L, 2017). 

 

Bymiljøet 

Nogle af de mest radikale effekter ved indførelsen af autonome køretøjer, kommer til at optræde 

i byerne. Det kan også føre til en positiv by-omdannelse. Amerikanske forskere mener at en 



Axel Østergaard Penny, Amir Mohamad Issa, Hamza Yalmaz Mahmood og Martine Ulvedal Wrona 

Semesterprojekt, 2. semester 

03/06-2020  

Projektgr: S2024791771 

15/63 

tætmasket og hurtigt kollektiv trafik, kan spare en del parkering i de tætte byområder, da der 

kun er behov for på- og afstigning.  

 

Hvis der bliver suppleret med delebiler og taxaer, muliggøres flere attraktive bymiljøer. Der vil 

også være en større tilgængelighed af cykelstier og fortov. Ligeledes kan en stor del af 

parkeringen ved indkøbscentre og virksomheder fjernes, hvilket giver plads til flere boliger og 

arbejdspladser (Christensen L, 2017).   

 

Hvis folk benytter cykler, delebiler og andet kollektiv trafik, vil effekten være væsentlig øget 

tomkørsel til alternative parkeringspladser. Især beboernes private køretøjer vil fortsat høre til 

i byerne, da det ikke er realistisk at sende dem ud til kæmpemæssige parkeringsanlæg i 

forstæderne. Fortsat parkering i boliggaderne i de store byer samt lokale parkeringsanlæg, hvor 

køretøjerne selv vil kunne køre hen, må være den mest oplagte løsningen (Christensen L, 2017).  

 

Amerikanske forskere mener også, at skilte og lysreguleringer i byerne vil kunne erstattes af 

elektronik og dermed forbedre bybilledet. Der er også en mulighed for, at lysregulering kunne 

undværes helt, da køretøjerne selv kan holde en god afstand fra hinanden. Intet af dette på 

nuværende tidspunkt realistisk i byer med mange cyklister. Her er der fortsat behov for 

regulering i store kryds og trafiklys til cyklister og fodgængere. I mindre kryds kan cyklister 

og fodgængere prioriteres og lade køretøjerne holde tilbage. Hermed opnås tidsbesparelser for 

alle trafikanter. Autonome køretøjer vil selv kunne finde vej og søge de hurtigste ruter. Et 

eksempel på dette, kan ses på figur 1 i bilaget (Christensen L, 2017). 

 

Med en elektronisk regulering vil kommunerne have mulighed for at ændre reguleringen og 

omdirigere trafikken i forbindelse med vejarbejde, oversvømmelser og diverse arrangementer 

(Christensen L, 2017).  

 

Pendler til og fra destinationer 

Ved brug af autonome køretøjer får folk muligheden for at arbejde imens de pendler frem og 

tilbage. De behøver nødvendigvis ikke at arbejde. Mangel på søvn har vist at være meget 

farligere end at være under indflydelse af alkohol. I 2007 skrev DR “Bilister som lider af 

søvnapnø lavede langt flere fejl i en køresimulator end bilister med en promille på 0,9”. Rådet 
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for Større Færdselssikkerhed skriver, at 10-20 procent af alle trafikuheld skyldes søvnmangel 

(DR, 2007).  

 

Der er blevet implementeret systemer på veje og i køretøjer, som forsøger at vække folk, hvis 

de mister fokus omme bag rattet. En undersøgelse fra Norge i 2017, viser at vej-riller har fået 

trafikulykker til at falde med 60 procent. Det er dog ikke 100 procent og derfor kan autonome 

køretøjer hjælpe tallet med at falde yderligere (DR, 2007).  

 

3. Hvad er den generelle holdning til autonome køretøjer i Vesten?  

I år 2007 kom de første autonome køretøjer ud på vejene, som Google stod bag (Bonnefon J, 

2016). De fik kørt op til flere tusinde kilometer blandt den daglige trafik. Det rejste 

spørgsmålene om etisk beslutningstagen når det kommer til ulykker. I 2015 blev der foretaget 

seks undersøgelser om autonome køretøjers etiske beslutninger. Resultaterne viste at 

størstedelen af de 1928 deltagende, stod bag autonome køretøjer. Altså er det etisk korrekt for 

dem, at det autonome køretøj ofrer passageren frem for en gruppe af mennesker. Dog er der 

færre, som ønsker at købe et autonomt køretøj pga. de mulige beslutninger som køretøjerne kan 

foretage. 

Unge danskeres mistro til autonome køretøjer stammer fra skepticisme til teknologier 

(Christensen L, 2017). De vil ikke kunne sætte sig bag rettet og have komplet tiltro til, at 

køretøjet vil opfange alt der sker på vejen. På nuværende tidspunkt vil størstedelen af deltagere 

i vores survey, ikke have tillid nok til at sidde bag rattet på et autonomt køretøj. Dog er der et 

par enkelte, der allerede nu har tillid til teknologien som det står til i dag (Bilag 3). 

4. Hvorfor er implementeringen af autonome køretøjer en besværlighed?  

Alle store bilfabrikanter forsøger at udvikle deres egne autonome køretøjer.  

Et af hovedproblemerne bag spredningen af autonome køretøjer er tillidsproblemet. Hvordan 

vil ens oplevelse være at sidde bag rattet af et autonomt køretøj og hvilken oplevelser ville 

trafikanter, cyklister og fodgængere have, når de deler byen med autonome køretøjer? (Dansk 

Erhverv, 2018). 
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Autonome køretøjer er klart noget samfundet skal begynde at acceptere. Udover 

tillidsproblemet er vi, som mennesker også et problem. Vi har en tendens til at krydse vejen, i 

stedet for at anvende fodgængerfeltet.  Det skal autonome køretøjer tage højde for, når de kører 

på vejene. Hvis bilisten ser en person, som er ved at gå over vejen, sætter bilisten automatisk 

hastigheden ned. Det samme skal et autonomt køretøj kunne gøre.   

 

Autonome køretøjer anvender teknologier der kan sætte passagerne og omgivelserne i fare. 

Computere er altid i fare for at blive hacket, hvilket kan være meget farligt. Derudover kan 

computere altid nedbryde (Technology, 2019).  

 

5.  Hvordan automatiserer vi offentlig- samt privat transport?  

Transportsektoren vil kun blive et større problem i fremtiden. Befolkningstallet vil stige og 

dermed vil der være mindre plads på vejene. Yderligere vil der være mangel af plads i storbyer. 

For at kunne undgå sådan en situation, kræver det en stor omvæltning i samfundet (Transport- 

og Boligministeriet, 2018). 

  

Når der indføres autonomt transport i transportsektoren, betyder det ikke umiddelbart at det vil 

hjælpe den kollektive trafik i storbyerne. Ved autonome køretøjer, skulle det på sigt erstatte 

benzin- og dieselbilen. Målet er at alle skal kunne sætte sig ind i et autonomt køretøj, uden 

kørekort. Derfor vil autonome delebiler være en mulighed for at kunne blive transporteret rundt. 

Samtidigt kan det muligvis mindske den kollektive trafik (Godske B, 2017). 

 

Grundet den stigende befolkningsvækst i storbyen, bliver den kollektive trafik også mere 

befolket. Derfor kræver det også en bredere transportmulighed i storbyen. Dermed skal der 

indføres autonome busser, letbaner, toge, banesystemer. Dette kræver at teknologien kan skabe 

nye muligheder i større områder, hvor den kollektive trafik er svær at bevare (Metroselskabet 

og Hovedstadens Letbane, 2016-2017). 

  

Hvis der bliver investeret i en mere CO2-neutral fremtid, skal det være med autonome 

køretøjer. Dette kræver en grøn omstilling, hvor transporten skal ændres til autonome køretøjer, 

der kører på grøn energi. Dette kræver investeringer i teknologien for nye køretøjer og håbet 
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om at det bliver en attraktiv måde at anvende CO2-neutrale transportmuligheder på 

(Københavns kommune, 2012). 

 

Shuttlebussen i Aalborg, er et godt eksempel på velfungerende offentlig transport, som 

inkorporerer autonomi (Dansk Erhverv, 2017). Firmaet ”Holo” der betjener autonome køretøjer 

i Danmark, prøver også at implementere autonome køretøjer flere steder i verden. Deres første 

autonome køretøj fandt sted i Danmark (Holo).   

  

For at få en omvæltning i samfundet, kræver det en fremgang i teknologien og at samfundet 

kan følge med. Vi kan ikke på en dag, gøre storbyen CO2-neutral eller autonom. Det kræver 

flere års arbejde og at alle kan have råd til den nye teknologi.  

  

Ved at ændre biltransporten, skal personbilerne byttes ud med delebiler, for at mindske den 

kollektive transport og starte med at indføre hybridbiler og elbiler. Problemet med hybrid og 

elbiler i dag, er manglen på ladestandere. Der mangler en bedre designløsning til dette problem. 

En designløsning kunne være at oplade køretøjer mens de kører på vejene, hvilket kræver 

teknologisk udvikling. På længere sigt, ville det være et ønske i fremtiden at få indført elbiler 

og stoppe salget af den dominerende benzin og- dieselbil (Tøfting S, 2019). 

  

I den offentlige transport, skal olie, kul og andre fossile brændsler, køre på el, brint eller biogas. 

Dette kræver at gamle godstoge, busser, taxaer osv. skal udskiftes og køre på et nyt teknologisk 

system. Ud fra ”Københavns 2025 plan”, vil man gerne have en CO2-neutral hovedstad i 2025, 

hvor at priser på fossile brændsler er dyrere og at der er flere bæredygtige transportmuligheder 

i København (Københavns kommune, 2012). På længere sigt er udgangspunktet i transporten, 

at det eventuelt vil blive autonomt. Et godt eksempel på dette, er designet af metroen, som er 

autonomt og som allerede fremstår som en succes i samfundet. 
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Et roadmap kan anvendes til at designe et eksempel på udviklingen, hvis Danmark bliver CO2-

neutral og autonomt. 

  

  

Wrona M. & Nielsen M. (2020 2. april). Bæredygtig teknologi, “Førerløs storby”. 

https://docs.google.com/document/d/1qpXwmbdr5UM3xVbBppDm-Wo-

WH5QL9nLnaAP2jgeOlI/edit 

 

6. Hvilke utilsigtede/tilsigtede effekter er der med autonome køretøjer?   

Besvarelsen til dette afsnit er bygget op af en tidligere RUC-aflevering, skrevet af en anden 

gruppe, jf. Andersen B, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1qpXwmbdr5UM3xVbBppDm-Wo-WH5QL9nLnaAP2jgeOlI/edit
https://docs.google.com/document/d/1qpXwmbdr5UM3xVbBppDm-Wo-WH5QL9nLnaAP2jgeOlI/edit
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Terror og hacking 

Fordelene ved autonome køretøjer i det danske samfund medfører også konsekvenser. Med 

autonome køretøjer, er det højest sandsynligt hacking (Andersen B, 2019).    

 

I dette århundrede er det nødvendigt at være mere opmærksom på hvilke teknologiske og 

samfundsmæssige ændringer, som kan forekomme. Implementering af nye teknologier såsom 

autonome køretøjer, kan gøre det til et vigtigt mål for terrorgrupper. Hvis en autonom lastbil 

blev hacket, kunne det føre til mange dødsfald (Andersen B, 2019).  

 

I 2016 var der et terrorangreb i den franske by Nice, hvor en lastbil kørte igennem en stor flok 

mennesker og dræbte 86 mennesker (Rubin A. J, 2017). 

Dette eksempel viser hvor slemt det kan være, hvis bare et køretøj bliver hacket. Størrelsen af 

angrebet kunne forværres, hvis flere køretøjer blev hacket. 

 

Alt dette ville gøre det muligt for en terrorgruppe at udføre et angreb, uden at de befinder sig i 

nærheden af selve angrebet. Det ville gøre det sværere for politiet og anti-terror at finde ud af 

hvem der stod bag angrebet. På grund af potentielle terrorforsøg, ville det være yderst vigtigt 

at vedligeholde køretøjets software med konstante sikkerhedsopdateringer (Andersen B, 2019).  

 

Regler i trafikken (hvordan autonome køretøjer opfører sig i trafikken) 

Det er sikkert, at de første autonome køretøjer bliver udelukkende brugt på motor og landeveje, 

hvor der er færre variabler. Den næste test for autonome køretøjer kommer når de skal køre i 

storbyer. Der er meget mere at tage hensyn til. Hvis de var programmeret på en måde, hvor de 

altid skulle standse for folk som går over vejen (ikke fodgængerfelter) bliver en tur frem og 

tilbage fra arbejde ikke helt ligetil (Andersen B, 2019).   

 

Hvis nu alle autonome køretøjer skal holde sig tilbage for mennesker, for at undgå en mulig 

påkørsel, er der en risiko for, at fodgængere og cyklister bliver uopmærksomme (Andersen B, 

2019).     

 

Det er ikke kun fodgængere der ville være potentielle problemer i trafikken, bare at overholde 

nogle færdselslove ville begynde at blive et problem. Hvis autonome køretøjer bliver kodet til 
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at følge loven 100 procent kunne et eksempel som dette, begynde at blive problematisk for 

køretøjet (Andersen B, 2019).    

 

“På trods af færdselsloven tager mange af de nuværende bilister nemlig loven i egen hånd i ny 

og næ og bryder den for at undgå trafikprop eller lignende” (Christensen L, 2017). 

 

Hvis autonome køretøjer bliver programmeret til at følge loven 100 procent, ville de ikke være 

i stand til at træffe menneskelige beslutninger, som beskrevet i citatet. Et scenarie som dette vil 

i stor grad mindske lysten til at eje et autonomt køretøj. En mulighed kunne være at køretøjerne 

programmeres til at opføre sig som en menneskelig bilist. Dette ville medføre helt nye 

problematikker, da man stort set programmerer køretøjerne til at bryde loven (Andersen B, 

2019).  

 

Vi har med Deep Learning set at vi kan belære maskiner. Maskiner kan udkonkurrere 

mennesker i skak. Maskiner har bevist at de kan skrive bedre popsange og maskiner vil begå 

færre fejl end mennesker (Miley J, 2018). Henvisning til Trin 5. 

 

Arbejdsløshed 

Alt denne automatisering af transportsektoren lyder fantastisk for de fleste af os, men der er en 

del mennesker, som har arbejde i transportsektoren. Med flere autonome køretøjer, kommer der 

til at være færre stillinger til lastbilchauffører, taxachauffører og buschauffører. Problemet kan 

muligvis blive udbredt nok, til at tjenester som udleverer junkfood og mad, kan blive påvirket. 

I dag er det populært at få leveret både færdiglavet mad og dagligvare lige til døren, hvilket 

betyder at man ikke selv behøver tage ud og købe varerne (Andersen B, 2019). 

 

Delkonklusion  

Vi kan konkludere ud for de overstående arbejdsspørgsmål, at teknologien har en masse 

potentiale, men at der stadig er stor usikkerhed blandt befolkningen og eksperterne.  

Teknologien bag autonome køretøjer er stadig udviklende. Autonome køretøjer er delt op i fem 

niveauer. Lige nu eksisterer der kun op til niveau 3 autonome køretøjer på vejene, mens niveau 

5 ikke findes endnu. Der er mennesker der ikke har tillid til autonome køretøjer. Det kan skyldes 

frygten af Cyberterror, eller andre usikkerheder såsom hardwarefejl. 



Axel Østergaard Penny, Amir Mohamad Issa, Hamza Yalmaz Mahmood og Martine Ulvedal Wrona 

Semesterprojekt, 2. semester 

03/06-2020  

Projektgr: S2024791771 

22/63 

Hvis én af de essentielle instrumenter for autonome køretøjer, ikke virker optimalt, vil der være 

konsekvenser.  

De infrastrukturelle problemer opstår først i centrum af storbyerne, da vejene allerede er 

proppet med køretøjer, uden en rigtig chance for at bygge flere veje. Ideen om at automatisere 

offentligt samt privat transport virker som en oplagt løsning til transportproblemet i storbyernes 

centrummer.  

Dog viser undersøgelsen fra Linda Christensen, at det også kan have den modsatte effekt. Med 

flere køretøjer på vejene opstår der mere trafik og vejarbejde, hvilket vil mindske den 

individuelle førers tidsgevinst. Ud for den kollektive trafik har der været usikkerhed om, at 

autonome køretøjer vil mindske mængden af køretøjer på vejene eller pladsen i byerne. Her har 

mennesket haft svært ved at bruge delebilerne, da de foretrækker egen personbil. Menneskets 

forbrug af fossile brændstoffer har udledt CO2 i vores atmosfære. En fremtid med autonome 

køretøjer kunne drastisk formindske verdens CO2 udslip.  

 

Teori 

Trin-model 

Vi gør brug af trin-modellen fra Kursusgang BK3: TSA 1 (Bilag 2). 

 

Trin 1: Indre mekanismer og processer 

Definition af “centrale indre mekanismer og processer”, (Jørgensen N, 2017 - s. 2). 

“Det eller de centrale principper ved en teknologi, som bidrager til at opfylde teknologiens 

formål” 

 

Til forklaringen af trin 1 vil vi tage udgangspunkt i formålet bag hvert instrument, samt se på 

hvordan de opfylder formålet.  

 

Hvad er teknologien & hvordan fungerer det? (Lidar) 

Et autonomt køretøj har mange forskellige instrumenter, som hjælper køretøjet med at se 

verdenen omkring den. Kamera og lidar sensor befinder sig ofte på tagene af køretøjet. Lidar 

fungerer på samme måde som radio, men i stedet for radiobølger, udsender de laserstråler med 

en specifik bølgelængde. Denne bølgelængde varierer mellem 600 nm - 1000 nm (LiDAR-UK, 
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2020). Hvis bølgelængden er mindre end 600 nm, kan strålingen skade menneskeøjne (Yoo H. 

W, 2018).  

 

Disse lasere er mindre kraftige, men kræver computere med mere beregningskraft (LiDAR-UK, 

2020). Når køretøjet skanner sine omgivelser udsender den laserstråler, som giver køretøjet 

evnen til at måle afstanden til objekter, samt et detaljeret 3D billede af køretøjets omgivelser 

(Yoo H. W, 2018). 

 

Lidar fungerer bedst i statiske miljøer, altså der hvor bevægelser er minimalt. Et eksempel 

kunne være landeveje. Autonome køretøjer udstyret med lidar skal konstant opdateres med 

satellitbilleder, ellers er der højere chance for en potentiel ulykke (LiDAR vs Computer Vision, 

2:27 - 3:06).  Lidar kan opfange objekter, men har svært ved at skelne forskellen mellem dem. 

I videoen nærmer en plastikpose det autonome køretøj. Køretøjet skulle beslutte om objektet 

ville være en trussel for passageren, altså om det er en fare i tilfælde af sammenstød.  (LiDAR 

vs Computer Vision, 3:06 - 3:30).  

Lidar teknologien er også alt for dyr i forhold til konkurrerende teknologier. Lidars ydeevne er 

i de fleste tilfælde værre end konkurrentens teknologi.  Googles lidar teknologi koster ca. 

15.000 usd pr. køretøj, hvor Teslas Computer Vision koster ca. 7.000 usd pr. køretøj (LiDAR 

vs Computer Vision, 3:40 - 4:12). 

 

Hvad er teknologien & hvordan fungerer det? (ultralydssensorer) 

Ultralyd har evnen til at se igennem objekter og bliver dermed brugt til at assistere køretøjet 

med parkering. 

Køretøjet udsender ultralyd i form af en puls, som reflekteres tilbage af objektet. Det 

reflekterede signal bliver opfanget og bearbejdet af en processor, der befinder sig i et aluminium 

beholder (Ahmad H, 2018).  

Når signalet udsendes, svinger aluminiumsmembranen med bølger i ca. 300 mikrosekunder, 

med en resonansfrekvens på 48 kHz. Disse bevægelser resulterer i et ultralyds puls (Jahromi 

B. S, 2019). 



Axel Østergaard Penny, Amir Mohamad Issa, Hamza Yalmaz Mahmood og Martine Ulvedal Wrona 

Semesterprojekt, 2. semester 

03/06-2020  

Projektgr: S2024791771 

24/63 

 

 

 

Jahromi B. S. (2019 3. juni). Strukturen af en ultralydssensor i et autonomt køretøj. 

https://medium.com/@BabakShah/ultrasonic-sensors-in-self-driving-cars-d28b63be676f 

 

Der er også forskellige typer af ultralydssensorer, som bliver brugt i autonome køretøjer. Den 

første har en rækkevidde der varierer mellem 15 cm og 2,5 m. Den anden sensor har en 

rækkevidde mellem 15 cm og 4,5 m. Den tredje har en rækkevidde mellem 15 cm og 5,5 m. 

Fabrikanten foretrækker at sensoren har en smal lodret udsigt for at undgå refleksioner fra 

jorden. Ultralyd har også nogle styrker, hvilket har resulteret i dens brug til parkering, i 

modsætning til lidar. Dette er meget betydningsfuldt, når køretøjet skal parkere i tåge eller 

områder med lav sigtbarhed fx om natten (Jahromi B. S, 2019).     

https://medium.com/@BabakShah/ultrasonic-sensors-in-self-driving-cars-d28b63be676f
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Jahromi B. S. (2019 3. juni). Forskellige typer af ultralydssensorer fra fremstilling fabrikanten 

Bosch. 

https://medium.com/@BabakShah/ultrasonic-sensors-in-self-driving-cars-d28b63be676f   

 

Der er selvfølgelig svagheder ved ultralydssensorer. Ultralyd har ikke evnen til at opfange 

mange små objekter, der bevæger sig hurtigt imod køretøjet. Derudover har de et smalt synsfelt 

i forhold til lidar. Yderligere har ultralyd ikke evnen til at se objekternes farve (Jahromi B. S, 

2019).  

 

Hvad er teknologien og hvordan fungerer det? (radar)  

Radar står for radio, detection and ranging. Radarsensorer er fx de sensorer politiet bruger til 

at se om man afholder hastighedsgrænsen. Radar udsender elektromagnetiske bølger, som 

skanner området. Bølgerne reflekterer og rammer objektet og bølgerne går derefter tilbage til 

køretøjet. Bølgernes refleksion skaber et 3D billede af området, som bilen anvender. 

Radarsensorerne er køretøjets øje og øre. Sensorerne sender data til køretøjet angående 

omgivelserne. 

Radar stammer fra den tyske forsker Heinrich Hertz, som opfandt radar i 1935. Hertz er en 

enhed, som kommer fra forskerens efternavn (Wikipedia, 2020). 

https://medium.com/@BabakShah/ultrasonic-sensors-in-self-driving-cars-d28b63be676f
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Der er mange fordele ved radar. Det er billigt og bliver ikke påvirket af vejret. Radar kan skanne 

omgivelserne på længere afstand end de andre sensorer. Der er dog også ulemper ved radar, 

bl.a. at det er svært at opfange små objekter. 

 

Hvad er teknologien og hvordan fungerer det? (Kamera) 

Der er kameraer på alle sider af det autonome køretøj, som giver bilen muligheden til at se 

omkring. Køretøjets kamera skanner omgivelserne og reagerer derefter. Hvis kameraet 

opfangede en person gå over vejen via skanningen, sætter køretøjet farten ned. Hvis kameraerne 

bliver udsat for tåge, vil sigtbarheden falde og dermed gøre kameraet mindre brugbart.  

Kameraer på de selvkørende køretøjer, kan se langt væk. Waymos Jaguar 1-Pace selvkørende 

køretøjs kamera kan spotte stop skilte op til 500 meter væk. Jaguar 1-Pace har 29 kameraer 

(Hawkins A. J, 2020). 

 

Altså er ultralyd, lidar, radar og kameraer alle individuelle instrumenter, som arbejder sammen 

for at assistere det autonome køretøj. Det autonome køretøj kan derfor ikke fungere optimalt, 

hvis et af disse instrumenter er defekt. 

 

Trin 2: Teknologiske artefakter 

I autonome køretøjer, bliver der brugt to forskellige lidar detektionssystemer, flash lidar og 

scanning lidar. Flash lidar bliver brugt til kollision detektion og blinde vinkler. Flash lidar er 

ofte billigere at fremstille, da setuppet er nemmere end scanning lidar. Flash lidar kan heller 

ikke måle objekter længere end 50 m væk, dermed får den ikke lige så mange detaljer ud af 

skanningen (Yoo H. W, 2018).  

Scanning lidar kan skabe et detaljeret billede af diverse objekter, som befinder sig ude for 

rækkevidden af flash lidar. Flash lidar gør det ved at skyde laser stråler over på objektet, som 

reflekteres. Laserstrålerne bliver behandlet og resultatet er et højkvalitets 3D billede af objektet. 

I realtid udsender flash lidar laser stråler i alle retninger og danner et klart billede af 

omgivelserne. Scanning lidar kan skabe 3D billeder, som konstant kan opdateres i realtid (Yoo 

H. W, 2018).         
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Yoo H. W (2018, 15. Maj). Figuren her viser do to forskellige lidar systemer i autonome 

køretøjer. På højre side er scanning lidar og på venstre side er der flash lidar.  

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00502-018-0635-2.pdf 

 

 

 

Alle lidar sensorer befinder sig på toppen af køretøjet, ligesom på denne tidligere Waymo 

køretøj.  

https://www.thinglink.com/scene/608597161604546560 

 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00502-018-0635-2.pdf
https://www.thinglink.com/scene/608597161604546560
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Trin 3: Modeller af teknologien 

 

Hvor befinder den sig, hvad gør den - hvordan de tilsammen opfylder deres rolle så køretøjet 

kan være autonomt (til slut) - Lavet i Paint 

Oprindeligt fra: https://www.tesla.com/da_dk/models 

 

● Lidar sensoren hjælper køretøjet med at opfange objekter. Lidar sensoren befinder sig 

på toppen af køretøjet.    

● Kamera hjælper køretøjet med at opfange og skelne mellem objekter. Det gør det også 

muligt for Tesla at indsamle data, hvilket forbedrer deres autonome køretøjer. På Tesla 

model 3 er der tre kameraer på forsiden af køretøjet. To på hver side og en på bagsiden.   

● Ultralydssensorer bliver brugt til at assistere køretøjet med parkering. Sensorerne har 

evnen til at se igennem tåge. Ultralydssensorerne befinder sig på forsiden og bagsiden 

af køretøjet.     

● Radar sensorerne fungerer på samme måde, som lidar og kamera. Det hjælper køretøjet 

med at se omgivelserne. Radarsensorerne befinder sig på køretøjets sidespejle.    

 

 

https://www.tesla.com/da_dk/models
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Trin 5: Indgå i et teknologisk system 

Autonome køretøjer indeholder et kunstigt neuralt netværk, som er forbundet til resten af 

køretøjets sensorer. Et kunstigt neuralt netværk former basis af deep learning, hvilket er et 

underfelt af “Machine Learning”. Det bliver brugt til at træne køretøjets kunstige intelligens, 

når det kommer til billedgenkendelse og bevægelsesmønstre. Et kunstigt neuralt netværk er en 

computer, som behandler information og giver et bud på et resultat.     

 

Vi har anvendt illustrationen nedenfor, for at fremme forståelsen af det neurale netværk. 

 

 

Simplilearn. (2019, 19 Juni). Neural Network In 5 Minutes | What Is A Neural Network? | How 

Neural Networks Work | (0:31 - 0:33). 

https://www.youtube.com/watch?v=bfmFfD2RIcg&fbclid=IwAR3ELha3BPXTLNoFnJO17pG

FEq0oHHykaHa2ydmhrkVuwbvPGMEtizzevl8 

 

Inputlag 

Input data er data som man gerne ville have computeren til at kunne kende forskel på. 

Alle noder i et kunstigt neuralt netværk er opbygget af neuroner, ligesom i menneskehjernen. 

For et kunstigt neuralt netværk er det vigtigt at have mange neuroner som muligt, da et neuron 

svarer til en pixel. Kameraet af det autonome køretøj, har evnen til at skelne mellem objekter 

der minder om hinanden. Det ville det være bedst at have mange pixels. Når et objekt skal 

https://www.youtube.com/watch?v=bfmFfD2RIcg&fbclid=IwAR3ELha3BPXTLNoFnJO17pGFEq0oHHykaHa2ydmhrkVuwbvPGMEtizzevl8
https://www.youtube.com/watch?v=bfmFfD2RIcg&fbclid=IwAR3ELha3BPXTLNoFnJO17pGFEq0oHHykaHa2ydmhrkVuwbvPGMEtizzevl8
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identificeres af det autonome køretøj, bliver det displayed med pixels. Mennesker ser objekter, 

som lige linjer med “farve” (gråskala). Altså ikke pixeleret. 

 

Det er en udfordring for et neuralt netværk at omdanne et pixeleret sort/hvidt billede, om til det 

rigtige objekt.       

  

 

SDU. (2019). Overgang fra gråskala til sort/hvid  

https://imada.sdu.dk/~rolf/Edu/PythonCamp/F19/CarolineNNSlidesDatalogiCamp2019.pdf?f

bclid=IwAR3WVYQrgC3VNvuorxbFS8j-VUGrWT-Wd3dX3oyKiAfz8iaCjdy6vW5zpfI 

 

Mennesker ser billedet på venstre side, altså i gråskala. Det betyder at vi kan tyde objektets 

form. Det neurale netværk ser i sort/hvid. De to farver er givet et bestemt tal, som de 

repræsenterer. 1 = sort og 0 = hvid (SDU, 2019).    

 

Skjulte lag 

Det skjulte lag, er der hvor de fleste mellemregninger findes sted. Dette lag skal transformere 

input dataet til noget som output laget kan anvende.  

 

Kunstige neuroner kan vises som en lille kasse, med inputs og outputs. Neuronernes 

forbindelser får tildelt sig en vægt (venstre side) og aktiveringsfunktionen (højre). Neuronernes 

forbindelser er også kaldt for kanaler, hvilket er den betegnelse vi anvender.  

 

I eksemplet fra videoen “Neural Network in 5 Minutes” (Simplilearn, 2019, 1:27), er der givet 

ligningen → (𝑥1 ∗ 0,8 + 𝑥3 ∗ 0,2), 𝑥1og 𝑥3er “input” og 0,8 og 0,2 er kanalerne.  

𝑥1og 𝑥3er neuronernes numeriske værdi. 𝑥1og 𝑥3er pixel 1 og pixel 3. 

 

https://imada.sdu.dk/~rolf/Edu/PythonCamp/F19/CarolineNNSlidesDatalogiCamp2019.pdf?fbclid=IwAR3WVYQrgC3VNvuorxbFS8j-VUGrWT-Wd3dX3oyKiAfz8iaCjdy6vW5zpfI
https://imada.sdu.dk/~rolf/Edu/PythonCamp/F19/CarolineNNSlidesDatalogiCamp2019.pdf?fbclid=IwAR3WVYQrgC3VNvuorxbFS8j-VUGrWT-Wd3dX3oyKiAfz8iaCjdy6vW5zpfI
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I imputlaget er der 784 neuroner, hvilket svarer til den samme mængde pixels i videoeksemplet.  

I det skjulte lag får neuronerne tildelt en numerisk værdi. Neuroner med de højeste værdier 

aktiveres og bliver videresendt til det næste sæt af neuroner. Dermed vil ligningen ændre sig til 

→  (𝑥1 ∗ 0,8 + 𝑥3 ∗ 0,2) + 𝐵1 → 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛.  

 

 

SDU. (2019). Et digitalt neuron før uden aktiveringsfunktionen vist  

https://imada.sdu.dk/~rolf/Edu/PythonCamp/F19/CarolineNNSlidesDatalogiCamp2019.pdf?f

bclid=IwAR3WVYQrgC3VNvuorxbFS8j-VUGrWT-Wd3dX3oyKiAfz8iaCjdy6vW5zpfI 

 

Hvis vægtenes værdi + input dataet er mindre end aktiveringsfunktionen bliver output = 0 

Dette betyder at neuronen ikke aktiveres.  

 

SDU. (2019). Et digitalt neuron som ikke sendte data  

https://imada.sdu.dk/~rolf/Edu/PythonCamp/F19/CarolineNNSlidesDatalogiCamp2019.pdf?f

bclid=IwAR3WVYQrgC3VNvuorxbFS8j-VUGrWT-Wd3dX3oyKiAfz8iaCjdy6vW5zpfI 

 

Hvis vægtenes værdi + input dataet er det samme som aktiveringsfunktionen bliver output = 1 

Dette betyder at neuronen bliver aktiveret. 

https://imada.sdu.dk/~rolf/Edu/PythonCamp/F19/CarolineNNSlidesDatalogiCamp2019.pdf?fbclid=IwAR3WVYQrgC3VNvuorxbFS8j-VUGrWT-Wd3dX3oyKiAfz8iaCjdy6vW5zpfI
https://imada.sdu.dk/~rolf/Edu/PythonCamp/F19/CarolineNNSlidesDatalogiCamp2019.pdf?fbclid=IwAR3WVYQrgC3VNvuorxbFS8j-VUGrWT-Wd3dX3oyKiAfz8iaCjdy6vW5zpfI
https://imada.sdu.dk/~rolf/Edu/PythonCamp/F19/CarolineNNSlidesDatalogiCamp2019.pdf?fbclid=IwAR3WVYQrgC3VNvuorxbFS8j-VUGrWT-Wd3dX3oyKiAfz8iaCjdy6vW5zpfI
https://imada.sdu.dk/~rolf/Edu/PythonCamp/F19/CarolineNNSlidesDatalogiCamp2019.pdf?fbclid=IwAR3WVYQrgC3VNvuorxbFS8j-VUGrWT-Wd3dX3oyKiAfz8iaCjdy6vW5zpfI
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SDU. (2019). Et digitalt neuron som sendte data 

https://imada.sdu.dk/~rolf/Edu/PythonCamp/F19/CarolineNNSlidesDatalogiCamp2019.pdf?f

bclid=IwAR3WVYQrgC3VNvuorxbFS8j-VUGrWT-Wd3dX3oyKiAfz8iaCjdy6vW5zpfI 

 

Når et neuron er blevet aktiveret, sætter den gang i en kædereaktion, hvori de andre neuroner 

bliver aktiveret. Denne proces bliver kaldt for Forward propagation. I output laget er det 

neuronen med den højeste værdi, som bestemmer resultatet (Simplilearn, 2019, 2:10 min). 

Denne proces fortsætter, indtil dataet har været igennem det skjulte lag og kommet frem til et 

resultat.  

Hvis det neurale netværk kommer frem til et forkert resultat, ville den sammenligne de to 

resultater. Størrelsesordenen af fejlen viser hvor forkert svaret var. Derefter bliver dataet sendt 

tilbage i form af backward propagation. Herefter er vægten justeret og processen gentages, 

indtil netværket kommer frem til det rigtige svar.  

 

Tesla indsamler data fra deres køretøjer. For at undgå unøjagtigheder er der tre ingredienser 

for, at få et godt neuralt netværk. Tesla skal have et stort datasæt, et varierende datasæt og et 

ægte datasæt. 

 

“To get neural networks to work well you are required these 3 essentials. You are required a 

large data set, a varied data set and a real data set. If you have these capabilities you can train 

a neural network and make them work very well”.  

(Karpathy A, 2019, 14:02 - 14:13). 

 

Det store antal af Tesla køretøjer, udgøre det store datasæt. Køretøjerne er spredt omkring hele 

verden og indsamler data. Denne data dækker begivenheder, som kommer i forskellige 

varianter, hvilket udgør det varierende datasæt. Det sidste datasæt defineres som det ægte 

datasæt, da data bliver indsamlet i den virkelige verden, frem for teoretisk.  

https://imada.sdu.dk/~rolf/Edu/PythonCamp/F19/CarolineNNSlidesDatalogiCamp2019.pdf?fbclid=IwAR3WVYQrgC3VNvuorxbFS8j-VUGrWT-Wd3dX3oyKiAfz8iaCjdy6vW5zpfI
https://imada.sdu.dk/~rolf/Edu/PythonCamp/F19/CarolineNNSlidesDatalogiCamp2019.pdf?fbclid=IwAR3WVYQrgC3VNvuorxbFS8j-VUGrWT-Wd3dX3oyKiAfz8iaCjdy6vW5zpfI
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Når Tesla skal træne deres neurale netværk, er dataet lidt mere kompliceret. Det tidligere 

eksempel fokuserede på billedgenkendelse af statiske objekter.  

Under kørsel skal autonome køretøjer kunne foretage dette i realtid, dog skal det bearbejdes 

hurtigt. De skal forudsige bevægelsen af et køretøj, et dyr eller et menneske. Når en Tesla skal 

forudsige bevægelsen af et objekt, kan den sammenligne objektet med billeder fra Teslas 

datacentre (Karpathy A, 2019).   

 

 

Eziz T. (2019, 23 April). Tesla autonomy neural networks How AI neural networks function in 

Tesla (17:56 - 18:22). https://www.youtube.com/watch?v=eZOHA6Uy52k 

 

På ovenstående billede kan vi se træningsprocessen som Teslas køretøjer gennemgår. De starter 

med at have et datasæt, som et neuralt netværk bliver trænet på. Derefter bliver det anvendt i 

køretøjet. Hvis nu køretøjet opdager unøjagtigheder som træningsdataet ikke tog højde for, ville 

et billede af denne unøjagtighed bliver markeret.  

Billeder taget af Tesla køretøjer sendes videre til Teslas databaser og dermed bliver 

inkorporeret i træningsdatasættet (Karpathy A, 2019).  

Dette er bare et eksempel i en specifik situation. Denne proces sker hver gang, at en 

unøjagtighed bliver fundet.              

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZOHA6Uy52k
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Trin 6: Innovationsprocessen 

Overgangen fra traditionelle køretøjer til autonome køretøjer, er en lang og besværlig rejse. 

Luke Dormehl og Stephen Edelstein er editorerne for hjemmesiden Digital Trends og de 

skriver, om det første rigtige autonome køretøj. Køretøjet blev bygget af Waymo i 2009, Google 

skabte Waymo, til eksklusivt at arbejde med autonome køretøjer (Dormehl L, 2019).  

Siden 2009 er der blevet taget store skridt inde for teknologien bag autonome køretøjer 

(Dormehl L, 2019). 

 

Alle køretøjer starter med at have niveau 1 autonomi, hvilket betyder at føreren har fuld kontrol 

over køretøjet. Dette betyder, at køretøjet ikke har nogen form for indflydelse over føreren. Det 

vil sige ingen førerassistance eller lignende.  

Max Langridge, editor for Pocket-lint, skriver at de første niveau 2 køretøjer var Tesla og 

Nissan i 2015 (Langridge M, 2020).  

Niveau 2 autonomi er delvis autonomi. Køretøjet kan kontrollere styretøjet samt acceleration, 

men føreren kan også selv stå for det. Niveau 2 ses i Teslas autopilot. 

Det første niveau 3 autonome køretøj, var en Audi A8L, som udkom i 2017 (Dormehl L, 2019). 

Niveau 3 autonomi kan lave “smarte” beslutninger såsom at accelerere forbi et langsomt 

kørende køretøj (Synopsys, The 6 Levels Of Vehicle Automation Explained). 

Niveau 3 autonomi ses i Audis A8L. På grund af reguleringer i USA var Audi A8L i 2018 

stadig et niveau 2 køretøj. I Europa og andre steder i verdenen var Audi A8L den første niveau 

3 autonome køretøj  

 

Niveau 4 autonomi ses i Waymos “Jaguar 1-Pace” selvkørende køretøjer, som Waymo arbejder 

på at videreudvikle. Niveau 4 autonomitet bliver også kaldt for “høj autonomitet”, da køretøjet 

er i stand til at håndtere kørsel uden input fra føreren, under visse forhold. Under 

velspecificerede forhold, skal køretøjet kompensere for trafiktæthed og hurtigt være i stand til 

at tage kontrol, hvis føreren ikke længere er i kontrol.  

Ifølge rapporten “Mobilitet for fremtiden”, skriver Transport og Boligministeriet, at 

vejdirektoratet i 2016 havde på baggrund af analyser, vurderet hvornår niveau 3 eller højere 

autonome køretøjer kan forventes at udgøre en betydelig del af køretøjer i Danmark.  
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Vejdirektoratets beslutning er baseret på disse tre antagelser:  

- “Tidspunkt for markedsintroduktion af de automatiserede køretøjer” 

- “Udskiftningstakten inden for bilparken afledt af historiske data” 

- “Forventninger til de automatiserede køretøjers andel af nybilsalget baseret bl.a. på 

historiske data fra optag af nye teknologier i bilparken”  

(Transport- og Boligministeriet, 2018). 

 

Bilag 4 er et groft estimat over autonome køretøjers udbredelse i Danmark. 

Figuren fra bilag 4 viser, at køretøjer med niveau 3 eller 4 autonomitet først ville udgøre 20 

procent af kørslen i år 2030. De tidligste estimat viser, at køretøjer med niveau 3 til 4 

autonomitet udgør 20 procent i år 2023, hvor de seneste estimater siger år 2038.  

I 2035 vil den halvdelen af kørte kilometer 

I år 2035 vil niveau 3 og niveau 4 udgøre halvdelen af kørte kilometer. 

Tidligste estimat siger år 2029, det seneste estimat siger tidligst år 2041. De tre scenarier for 

køretøjer på mindst niveau 3 har ifølge vejdirektoratets vurdering nået 90 procent udbredelse 

senest omkring 2050 (Transport- og Boligministeriet, 2018). 

 

Niveau 5 er det sidste niveau, som står for fuld automatisering. Fuld automatisering betyder, at 

køretøjet er uafhængigt, af en fører under trafikale forhold på vejene.  

Niveau 3-4 er nemmere at udvikle og mere klar til markedets tekniske forhold. Derfor vil 

fremtiden på længere sigt, starte på niveau 3-4 og bevæge sig henimod niveau 5 (Transport- og 

Boligministeriet, 2018).  

 

Her vil fokusset være på vurderingen af autonome køretøjers trafikale og samfundsmæssige 

konsekvenser, der afhænger af, hvordan automatiseringen påvirker transportens efterspørgsel 

og transportsystemets kapacitet. 

Den køretekniske rollefordeling mellem køretøj og fører er delt i to.  

Det ene trin er fuld automatisering og det andet kræver opsyn under kørsel. Det første trin er 

den selvstyrende kørsel, hvor føreren ikke behøver at fokusere på sin kørsel. Dette kan gøre at 

føreren kan vælge om de vil anvende transporttiden på andre aktiviteter, imens de kører f.eks. 

læse, se tv eller sove.  

I starten af denne teknologi, vil der selvfølgelig være en begrænsning for hvornår niveau 3´s 

egenskaber bliver yderligere udviklet. Førerens indflydelse af køretøjet bliver mindsket, hvilket 
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betyder at køretøjet kan reagere hurtigere. Niveau 4 giver føreren muligheden til at deltage 

mindre i kørslen. Dette skaber fordele som at kunne sove i køretøjet (Transport- og 

Boligministeriet, 2018). 

 

På både niveau 3 og 4, vil der være en forskel på, hvor kompliceret det kan være i forhold til 

vejtyper, trafik og vejrforhold. Det afhænger af de selvkørende køretøjers egenskaber. 

 

Autonom kørsel, vil kunne blive en mulighed hvis der ikke længere er køretekniske behov for 

en førers tilstedeværelse i køretøjet. Personer uden kørekort kan benytte køretøjet og køretøjer 

kan levere pakker uden en chauffør. Det vil blive en efterspørgsel i transportsektoren og den 

måde vi organisere og lokalisere vores aktiviteter. Det kræver autonomitet på et højt niveau 

(Transport- og Boligministeriet, 2018).  

 

Det der separerer niveau 4, fra niveau 3, er at køretøjet ikke behøver føreren til at overtage 

kørslen, selvom det bliver komplekst. Køretøjet skal kunne stoppe ved nødsituationer og 

afslutte kørslen selv (Transport- og Boligministeriet, 2018).  

  

Der regnes med, at niveau 5 køretøjer kommer på markedet efter år 2025. Derefter vil forbruget 

gradvist stige på landsplan. Ud fra de krav der er til infrastrukturen, vedligeholdelse og 

afstribning, bliver der stillet spørgsmål til autonome køretøjers pålidelighed i 

kommunikationen. De danske afgifter gør teknologien bag automatiseringen dyrere, end mange 

andre lande. 

Det kan vise sig, at denne teknologi kommer senere til Danmark. Danmark er et cykelland, der 

er flere cykler end biler (Cathart-Keays A, 2016).  

Hvis man opdaterer softwaren og installerer nye sensorer i niveau 4 køretøjer, som ikke allerede 

kan køre autonomt i byer, vil ændringen af niveau 4 autonome køretøjer betyde at udbredelsen 

kan forekomme hurtigere (Transport- og Boligministeriet, 2018). 

 

Afgiften på køretøjer, produktionsomkostninger, lovgivning, forsikring, udbredelse af 

autonome taxi m. fl, har indflydelse på hvor hurtig et automatiseret køretøj kommer på 

markedet (Transport- og Boligministeriet, 2018). Det er svært at sige hvor mange autonome 

køretøjer, der kører ude på vores veje, men stigningen i markedsværdien viser, at teknologien 

har stort potentiale i fremtiden (Wagner I, 2020).       
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Wagner I. (2020, 13. marts). Projekteret størrelse på det globale autonome bilmarked i 2018 

og 2030.  

https://www.statista.com/statistics/428692/projected-size-of-global-autonomous-vehicle-

market-by-vehicle-type/?fbclid=IwAR3JQcAAw9V-

kTtF7vGqw4Excha9YpCSCo2lEe5iA6d9B6tsTLUAXoDcASk   

 

https://www.statista.com/statistics/428692/projected-size-of-global-autonomous-vehicle-market-by-vehicle-type/?fbclid=IwAR3JQcAAw9V-kTtF7vGqw4Excha9YpCSCo2lEe5iA6d9B6tsTLUAXoDcASk
https://www.statista.com/statistics/428692/projected-size-of-global-autonomous-vehicle-market-by-vehicle-type/?fbclid=IwAR3JQcAAw9V-kTtF7vGqw4Excha9YpCSCo2lEe5iA6d9B6tsTLUAXoDcASk
https://www.statista.com/statistics/428692/projected-size-of-global-autonomous-vehicle-market-by-vehicle-type/?fbclid=IwAR3JQcAAw9V-kTtF7vGqw4Excha9YpCSCo2lEe5iA6d9B6tsTLUAXoDcASk
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Everett Rogers model kaldet s-kurven 

https://moodle.ruc.dk/mod/resource/view.php?id=232172 

 

Ovenover er s-kurven illustreret. Modellen er lavet af sociologen Everett Rogers. 

 

S-kurven er en model der viser teknologiens udvikling og udbredelse.  

“Innovators” er dem, der udvikler og fremmer teknologien. 

Det der kaldes “Early Adopters” på den ovenstående model er de første købere af teknologien. 

Herefter er det “Early Majority”. Det vil sige dem der stadig har interesse i teknologien, men 

ikke er de første købere.  

“Late Majority” er der hvor s-kurven bøjer. Teknologien bliver købt i masser.  

Teknologien er på kurvens højeste punkt, det er her hvor teknologien udbredes mest.  

Det sidste punkt på s-kurven er “Laggards”. Det vil sige at teknologien stabiliseres.  

“Hypen” omkring teknologien falder ned og teknologien har nået toppen.  

X-aksen på s-kurven fremstiller tids adopteringen, mens y-aksen viser mængden af købere 

igennem teknologiens historik. Med autonome køretøjer var det vigtige, at få teknologien på 

plads.  Det inkluderer fører assistance, parkeringsassistent og informationsindsamling.  

 

https://moodle.ruc.dk/mod/resource/view.php?id=232172
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Det er her hvor de første tilhængere af teknologien køber og anvender teknologien. 

Bilentusiaster får deres hånd på denne nye og smarte teknologi. Årsagen til at mange ikke 

investerer i teknologien i begyndelsen, kan skyldes flere årsager.  

Teknologien kan være rimelig dyr i begyndelsen. En anden årsag, kan være at de færreste har 

lyst til at investere en masse penge i en teknologi, der ikke er blevet anerkendt som værende 

funktionelt. 

 

Når teknologien er blevet forbedret og prisen er blevet lavere, ville man opleve en massiv 

stigning i teknologiens popularitet. Det er her, at teknologien bliver “mainstream” og mange 

får muligheden til at afprøve det. Når teknologien er kommet til alle markeder og er blevet 

inkorporeret i mange forskellige designs, når det et punkt, hvor teknologien ikke længere kan 

udbrede sig.       

 

Laggards er punktet hvor teknologiens udbredelse nogenlunde stopper. Folk køber stadig 

teknologien, men salget stagnerer. Det kan skyldes introduktionen af ny teknologi. Teknologi 

udvikles altid. Der er altid plads til forbedring. 

 

Kritik 

Autonome køretøjer kan være grænseoverskridende når man prøver det for første gang. Hvis 

denne teknologiske udvikling skal skære igennem i samfundet, kræver det at folk skal vænne 

sig til disse former for teknologier. Folk reagerer forskelligt i den daglige trafik og oplever 

forskellige situationer. Første gang man oplever autonome køretøjer på gaden, hverken man 

kører i bil eller cykler, kræver det en tillid til, at autonome køretøjer bremser op, hvis nogen 

står på vejen. Volvo Cars i Sverige, der tager udgangspunkt i menneskets reaktioner til 

autonome køretøjer (Dansk Erhverv, 2018). Køretøjet havde et indbygget program, som 

indsamlede data om chaufføren og passagerne. Dette fungerede udmærket indtil samspillet 

mellem fodgængere, cyklister og autonome køretøjer skulle observeres. De autonome 

køretøjer, har svært ved at indgå i trafikkens samspil, når der også skal overholdes regler samt 

adfærd. Når det kommer til autonome køretøjers programmering, følger de dem akkurat, hvilket 

gør det svært for dem at tilpasse sig. For eksempel kan en fodgænger eller cyklist krydse vejen, 

selvom der er rødt (bryde lovens regler) og dermed “tvinge” det autonome køretøj til at bremse. 
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Dette kan skabe konflikter med henblik på sikkerheden i trafikken. Det samme gælder for 

køretøjer, som bryder reglerne (Dansk Erhverv, 2018). 

 

I fremtiden håber man på at autonome køretøjer kommer på vejene og starter på det i omkring 

år 2025. For at det skal kunne fungere med et autonomt køretøj på vejen, kræver det at køretøjet 

har op til flere sensorer. Dette skyldes at køretøjet skal have evnen til at registrere omgivelser 

under kørsel.  

 

Tesla afholdte en prøve med deres model S i 2016. Tesla holdte prøven for at demonstrere 

køretøjets autopilot. Køretøjets autopilot var under opsyn. Der forekom desværre en situation, 

hvor føreren blev nødt til at overtage styringen. Køretøjet stod til at køre ind i kantstenen, da 

autopiloten ikke havde registreret vejbanens struktur. For at et helt autonomt køretøj kan køre 

på vejene og samtidigt være sikker, skal den udvikle sig gennem de 5 niveauer (Lorenzen M, 

2016). 

 

Afstanden mellem køretøjerne på vejene er forskellige. På motorvejen er afstanden længere, 

end den er i byen pga. hastigheden. Dette ændrer på mængden af tid, føreren har til at træde 

bremsen i. Det tager normalt mennesket to sekunder på at bremse, da det første sekund går på 

at opfange situationen, hvori det andet går på at træde ned på bremsen (Herrstedt L, 2007). 

Hvis teknologien bliver forbedret på de autonome køretøjer, kan de reagere hurtigere. Dermed 

undgå en kollision eller i værste tilfælde, minimerer skaden. 

 

Dette betyder at hvis der er flere køretøjer på vejene, kræver det konstruktion af større arealer 

til køretøjerne. Dette vil være problematisk i storbyer, da de allerede er tætpakket. Det er kritisk 

i forhold til, at man ikke har en mulighed for at gøre vejene bredere. 
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Interview 

Interview med Søren Riis: 

“Hvad skulle ændres i samfundet, for at få plads til autonome køretøjer?” 

Søren Riis besvarelse: Jo mere vores veje minder om den selvkørende metro, desto lettere er 

det at få de selvkørende køretøjer til at køre; jeg siger ikke, at det er en god ide, men blot at det 

ville medføre, at de selvkørende køretøjer hurtigere ville få succes (dette kan måske opnås på 

motorvejene – i et enkelt spor). 

 

“Hvornår i fremtiden vil du tro at autonome køretøjer er helt normalt for samfundet?” 

Søren Riis: Jeg tror, at de vil være forholdsvis almindelige på motorvejene 10-15 år; og i 

byerne måske om 25 år. 

 

“Vil man indføre autonomt transport for at mindske forurening?”  

Søren Riis: Nej, ikke for at mindske forurening – men specielt for at skabe mere effektiv 

transport og reducere trafikdræbte. 

 

“Hvis alt blev autonomt og kørte på el, hvordan skal man kunne oplade alt transport?” 

Søren Riis: Det vil være ”let” at oplade alt transport med førerløse køretøjer– da de vil kunne 

programmeres til at køre bestemte steder hen, på præcise tidspunkter, hvor der er ladestandere 

– men andet ”brændstof” vil også lettere kunne integreres med førerløse køretøjer, da de let 

vil kunne finde vejen til de nye muligheder. 

 

Ud for Søren Riis’ svar, er det tydeligt han tror at autonome køretøjer kan gå hen og blive en 

realitet, indenfor 15-25 år. Dette kræver en forandring i samfundet. Man skal begynde at 

designe flere autonome transportsystemer. Søren Riis forestiller sig, at det skal være nemt at 

oplade autonomt køretøj, hvor programmet i det autonome køretøj selv kan køre hen til en 

opladningsstation og oplade. Riis mener, at det ville være lettere udbrede autonome køretøjer, 

i samfundet, hvis vores veje mindede om metroen.  

Dette kunne ende med en succes, da samfundet har et godt forhold til metroen og at den fremstår 

som en nem og effektivt autonom transport.  
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Teknologisk udbredelse  

Når der er tale om autonome køretøjer, skal der naturligvis også tænkes på vejbaner. Autonome 

køretøjer kommer muligvis ud, som førerløse taxier eller lånebiler – set bort fra personbiler, 

hvilket er med til at øge antallet af køretøjer på vejene.  

Vi har i forvejen et stigende antal af trafikanter på vejene (Brinch-Pedersen, 2020). Det betyder, 

at der vil forekomme trafik oftere. Derfor skal der skal fremstilles nye vejbaner, især for 

autonome køretøjer, for at undgå udbredelsen af trafikken.  

Ud over manglende plads på vejene, kan vi se på vores survey at der også er en mistro til 

autonome køretøjer. Både kørsel blandt autonome køretøjer og færdsel langs vejbanen. 

Direktøren for Vejdirektoratet, Jens Holmboe mener, at trafikken skal håndteres gennem 

udformning af vejnettet (Andersen M. M, 2017). 

I transportsektoren, har teknologien udviklet sig autonomt med lastbiler, der kører på vejene i 

Sverige. De svenske trafikanter kan nemlig i dag, støde ind på kørende lastbiler uden fører på 

rattet i trafikken.  

Den svenske virksomhed “Einride” er nemlig blevet godkendt til at bringe den selvkørende “T-

pod-lastbil” på vejene i Sverige. Lastbilen T-pod skal fragte for den tyske virksomhed “DB 

Schenker”, til det sydlige Sverige, Jönköbing.  

Projektet i Jönköbing, har også taget skridtet videre til at forme en bæredygtig transport. Ifølge 

virksomhedens direktør og grundlægger, Robert Falck, der også har haft en fortid i det svenske 

bilmærke Volvo. T-pod er blevet testet til at kunne fungere specifikke steder, med autentisk 

trafik i Jönköbing. Den egner sig bedst til industriområder, med en trafik der ikke foregår i høj 

fart.  

Der er dog en betingelse med disse autonome lastbiler, der skal være en person under opsyn, 

der kan stoppe lastbilen (Gram, 2019). Det er ikke bare i Jönköbing at de har begyndt at 

anvende autonome lastbiler, i Göteborg har Volvo også været med til at skabe et projekt med 

autonome lastbiltrailere “Vera”. Dette skal hjælpe til at løse transport af gods fra logistikcenter 

til havnefacilitet i Göteborg. Vera kom i 2018, som Volvos første løsning på logistikcentre, 

fabrikker og havne, med en maks. hastighed på 40 km/t.  

Samarbejdet med DFDS, er det første skridt med Vera. Dens opgaver vil forekomme på 

offentlige veje i industriområdet (Hartkopf-Mikkelsen J, 2019). 
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Teknik og Miljøforvaltningen har vurderet, at det ville være bedst for Københavns kommune 

at introducere eldrevne autonome minibusser, før de introducerer autonome personbiler 

(Andersen P, 2017).     

Her er deres begrundelser:   

● Forsøg med eldrevne minibusser vurderes bedst at understøtte kommunens mål for 

byens udvikling. 

● Der er i forvejen en markedsdrevet udvikling i gang med almindelige køretøjer, 

hvor kommunens muligheder for påvirkning er begrænsede. Flere bilproducenter, 

fx Audi og Volvo, gennemfører i 2017 almindelig kørsel og forsøg med autonome 

køretøjer. 

● At udviklingen inden for selvkørende store busser vurderes endnu ikke at være 

aktuel.  

(Andersen P, 2017).  

Det er udgangspunktet, at Københavns kommune ikke vil indkøbe minibusser, men indgå i 

aftaler med private leverandør omkring levering og anvendelse af minibusserne. 

 

Målet for Københavns kommune er at indgå i et partnerskab for at deltage i et forsøg, 

vedrørende implementeringen af autonome køretøjer.  

 

● De ville gerne indsamle viden og erfaring om mulige barriere for autonome køretøjer i 

Københavnsområdet, dette inkludere muligt koordinationen af den kollektive trafik med 

bl.a. Movia og Metroselskabet. 

● De ville også gerne udforske Markedsdialog med private aktører i forhold til at afprøve 

tekniske systemer i en kompleks, bymæssig kontekst og potentialet for grønne 

transportløsninger, hvilket er hvor de tidligere nævnte eldrevne minibusser kommer ind 

i billedet. 

● Københavns kommunes implementering af selvkørende køretøjer og busser i den 

allerede eksisterende byplanlægning, herunder anvendelsen af byrum og behovet for 

parkeringspladser.  

● Det sidste punkt de nævnte, var udfordringen vedrørende privathed og ejerskab til data 

som følger med introduktionen af selvkørende køretøjer.  

(Andersen P, 2017).        
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Københavns kommune kan indtage forskellige roller i forbindelse med autonome køretøjer. De 

kan enten være aktive og opsøgende i forhold til partnerskaber, eller afventende i forhold til 

henvendelser om partnerskaber.  

De kan også være passive ved kun at lade andre varetage forsøgene, uden selv at kontribuere 

til undersøgelser eller lignende (Andersen P, 2017).    

  

Der forventes af Københavns kommune, at de tager en aktiv og opsøgende rolle for selv, at få 

nogen form for indflydelse på, hvordan forsøgene planlægges, udføres og følges op.  

Dette ville inkludere at deltage i planlægningen af ruteføringer og vurdere plus behovet for at 

etablere fysiske vejændringer (Andersen P, 2017).  

I kollaboration med forskellige privataktører og offentlige virksomheder (F.eks. Movia og 

Metroselskabet). afklarer Københavns kommune nærmere muligheder for at skabe et muligt 

partnerskab med henblik på at gennemføre forsøgsprojekter. 

Fordelene ved dette partnerskab er, at de nemmere kan arbejde sammen til at innovere og skabe 

nye produkter. Københavns kommune kan udnytte parternes ressourcer bedre og viderebringe 

ny viden. 

Bagefter skal der udpeges og vurderes egnede lokaliteter.  

Den geografiske placering kunne være østlig eller vestlig Amager eller Nordhavn. Dette 

kvalificeres dog nærmere i det videre arbejde ud fra hensyn til de respektive parters interesser. 

Forvaltningen forventer, at der i relation til ITS World Congress 2018 i Bella Centeret vil være 

demonstrationsprojekter med selvkørende køretøjer uden kommunal deltagelse. 

Forvaltningen anbefaler derfor, at Københavns kommune indgår i partnerskaber for at 

igangsætte og gennemføre forsøg med eldrevne minibusser, der målrettes byens behov 

(Andersen P, 2017). 
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Semesterbinding og metodiske overvejelser 

I dette projekt har vi taget udgangspunkt i dimensionerne Teknologiske Systemer og Artifaker 

(TSA) og Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS).  

Til TSA har vi valgt at inddrage trinmodellen og S-kurven for at fremme forståelsen af 

autonome køretøjer. Yderligere ser vi på artificial intelligence (AI). 

 

Til STS har vi anvendt samfundsvidenskabelige teorier, for at belyse den offentliges holdning 

til autonome køretøjer. Vi ser også på teknologien gennem en samfundsmæssig kontekst, altså 

med fokus på sikkerhed og troværdighed. 

Trinmodellen bliver også anvendt fra et samfunds synspunkt, bl.a. i trin 6.  

S-kurven, som beskriver et produkt eller teknologisk udvikling er anvendt under STS for at se 

påvirkning på den nye teknologi i samfundet. S-kurven kan i vores tilfælde anvendes for at se 

spredningen af autonome køretøjer i samfundet.  

 

Vi ville gennem Fablab eller andre faciliteter på RUC, forsøge at komme med en løsning til 

vores problem. Efter vi har organiseret nogle interviews med eksperter og været igennem flere 

iterationer af forskellige spørgeskemaer, ville vi på det tidspunkt have en bedre forståelse af 

problematikken. Det forhindrer autonome køretøjer i at blive standarder for alt personligt 

transport. 

 

For at indsamle noget kvalitativ empiri, har vi skrevet ud til nogle eksperter, som arbejder med 

autonome køretøjer.  Vi har desværre kun fået en tilbagemelding fra Søren Riis.  

 

Vi har allerede fået indsamlet lidt kvalitativt empiri, fra Søren Riis som er lektor for 

kommunikationen og humanistisk videnskab/filosofi på RUC. Riis har været med til at 

udarbejde rapporten “mobilitet for fremtiden”, der omhandler fremtidens perspektiver ud for 

mobilitet og transport. Vi har derfor stillet Riis nogle spørgsmål, for at få svar på hvordan 

fremtiden kunne se ud, hvis den blev automatiseret. 

 

Vi har anvendt trin-modellen, fra TSA 1, for at få bedre forståelse af autonome køretøjers 

funktionalitet. Derudover har vi også anvendt S-kurven og har snakket i relation til autonome 

køretøjer. Vi har også gjort brug af en survey, for at få afklaret de unges syn på autonome 

køretøjer, i det danske samfund (Bilag 3). 
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Produkt Fremgang   

1. Animation  

 

(På denne figur ses en vej, hvor en person er ved at på over et fodgængerfelt. Selvom han er 

nærmest helt gemt, kan autonome køretøjer se ham ved hjælp af radiobølger. Med denne ekstra 

tid, har køretøjet mere tid til at reagere) - Lavet i Paint 

 

Et produkt kunne være at fremstille en model over et byområde. Ved hjælp af køretøjer, 

tegninger af bygninger, veje og mennesker, vil vi forklare hvordan autonome køretøjer kan 

forbedre vores samfund. Vi ville lave det som en form for stopmotion, hvor sticky notes, ville 

poppe op og forklare hvad der sker på skærmen. For bedre at visualisere produktet, har vi 

illustreret et scenarie. Det autonome køretøjs sensorer opfanger fodgængeren i god tid. Dermed 

kan køretøjer bremse og undgå en kollision.  
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2. Anylogic Simulering 

Vi afprøvede en del virtuelle programmer og funktioner, til at designe et transportsystem.  

 

Her skal de autonome køretøjer kunne stoppe foran et trafiklys. For at skabe et bydesign, der 

er baseret på miljøvenlige og bæredygtige teknologier, kræver det også at autonome køretøjers 

aktører, teknologier og mål, ud for specifikke teknologier fungerer (Hansen O. E, 2014). Vi 

forsøgte os frem med programmet Anylogic, som er et transportsimuleringsprogram. Anylogic 

udstyrer brugeren med værktøjerne til at designe veje, spor, parkeringspladser, toge og 

køretøjer. Anylogic kan give et eksempel på, hvordan en storby kan fungere, med et autonomt 

transportsystem. Vi har lavet et eksempel med autonome køretøjer, der kan stoppe foran rødt 

samt parkere selv. Hvis vi viderebygger vores projekt via dette program, kan vi se på premium 

muligheder, der tillader os at udvide skalaen af produktet. 

 

(På billedet, er det et af vores eksempler på en autonom vej der kunne forekomme i en by. Hvis 

man kigger godt efter, kan man se at køretøjerne holder stille for rødt, køre for grønt, holder 

tilbage for køretøjet der skal overholde og parkerer) - Lavet i Anylogic 
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(Anylogic cloud) - Lavet i Paint 

 

For at systemet fungerer på appen Anylogic, skal man indsætte nogle funktioner, for at 

køretøjerne selv kan køre på vejene. Den første funktion hedder “CarSource”, som skal 

forbindes til “CarMoveTo”, for at køretøjet kan køre. Den sidste tilføjelse er “CarDispose”, 

som navigerer køretøjet, til hvilken vej den skal køre på og om den skal dreje eller køre lige ud. 

“TrafficLight” er trafiklyset, der giver tegn på, at køretøjet skal stoppe når det bliver rødt og 

køre når det bliver grønt. Funktionerne i appen Anylogic, kan bruges til at designe præcist 

hvordan man vil have transporten til at fungere.  

 

Video af vores simulation: 

https://www.youtube.com/watch?v=-jP4ziI0Ih4&feature=youtu.be 

 

Hvad kan vi ellers bruge Anylogic til? 

Hvis man havde den premium version af Anylogic og ikke demoversionen, ville man have haft 

en del flere muligheder. I demoversionen af Anylogic er der begrænsninger, på mængden af 

objekter brugeren simulerer.  

Man kan få professionel hjælp til ens simulering. Generelle features som demoversionen ikke 

har adgang til. Importering af 3D modeller fra andre programmer som AutoCAD. Med alle 

disse andre muligheder, som den premium version giver brugeren adgang til, kunne vi havde 

skabt en mere levende og varierede simulering. Vi kunne have haft hele gader med køretøjer, 

som hentede og afleverede mennesker. Det samme er gældende for offentlig transport. Vi kunne 

https://www.youtube.com/watch?v=-jP4ziI0Ih4&feature=youtu.be
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have simulerede store flokke af mennesker, som blev hentet af toget og sendt til en anden 

destination. 

 

3. Fusion 360  

Vi vil gerne visualisere et autonomt køretøj muligvis en 3D visualisering på Fusion eller et 

andet program. Fusion 360 er et 3D modellerings program, som giver brugeren værktøjerne til 

at konstruere diverse objekter. Vi overvejer at anvende værktøjet til at visualisere et autonomt 

køretøj tilsvarende niveau 5. Der er andre værktøj at tage i brug, men vi har lidt erfaring med 

dette program, for at det giver mening at udnytte det. Derudover har RUC’s Fablab også styr 

på programmet, dermed er der altid mulighed for at hente hjælp.  

 

4. Poster 

Pga. tidsmangel har vi valgt at lave en poster, for at give en illustreret gennemgang af autonome 

køretøjer. Vi vil med dette kunne give et indblik til autonome køretøjer, for den gennemsnitlige 

borger, der ikke kender til dem.  

Visionen vi har konstrueret i paint, er ikke vores endelige poster. Vi har tænkt os at 

videreudvikle designet af posteren frem til den mundtlige eksamen, og gøre den mere 

præsentabel.    

 

Vi har en visuel repræsentation af Tesla model 3 i midten af vores poster. Tesla model 3 er et 

autonomt køretøj. Den visuelle model viser hvor de forskellige instrumenter er placeret, dog 

skal det understreges at Tesla model 3 ikke er udstyret med alle instrumenter, som vist på 

posteren. Tekstboksene på venstre side af posteren, beskriver de forskellige niveauer af 

autonomitet. Tekstboksene på højre side af posteren fremviser nogle fordele ved autonome 

køretøjer frem for traditionelle køretøjer. Autonome køretøjer åbner op for mange muligheder, 

som ikke tidligere var muligt.           
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Survey 

Via google forms har vi opstillet en survey for at få besvarelse på interessepunkter. Den består 

af sytten spørgsmål, der giver indblik i unge studerendes opfattelse af autonome køretøjer. 

 

Vi anvendte desværre ikke de korrekte metodiske overvejelser, under dannelsen af vores 

spørgsmål og har derfor ikke anvendt størstedelen af vores survey, til projektet. Besvarelserne 

blev ikke som vi havde forventet. Enkelte besvarelser var useriøse. 

Vores anden iteration af survey spørgsmål, kom fra feedback. Ét af vores spørgsmål var uklart. 

Dette førte til en ændring af spørgsmålet.  

 

Vi kunne havde anvendt etnografiske metoder for at øge kvaliteten af vores undersøgelse. Vi 

kunne også havde gjort det til et interview format, gennem Microsoft Teams, da det kunne føre 

til dybdegående besvarelser. 

 

Konklusion 

Niveau 5 autonome køretøjer har længe været en drøm, men nu er det nærmere en realitet. Med 

udgivelsen af niveau 4 køretøjer i 2018, har der været arbejdet på niveau 5 autonomi rundt 

omkring i hele verdenen. Linda fra DTU mener at børnefamilier vil kunne nøjes med et køretøj, 

hvis køretøjet kunne køre børnene til skole samt forældrene til arbejde.  

Der er mange muligheder specielt for familier, som allerede er tidspresset. Det handler om 

hvordan man anvender teknologien. Naturligvis kan autonome køretøjer også anvendes til 

ondsindet hensigter. Dette kan være med til at begrænse teknologiens udvikling, hvilket er en 

af årsagerne til, at vi ikke har niveau 5 autonome køretøjer på markedet endnu.  

Det er svært for os at give et godt bud på hvornår niveau 5 autonome køretøjer kommer på 

markedet. Eksperternes estimat for niveau 4, varierer mellem år 2029 - 2041.  

 

Autonome køretøjer har endnu ikke en fast plads i privatsektoren. Det modsatte kan blive sagt 

om den offentlige sektor. 

Metroen i København er allerede blevet automatiseret. Københavns kommune forsøger også at 

automatisere andre offentlige transportsystemer, såsom minibusser, letbanen og regionaltog. 

Der er mange muligheder med autonome køretøjer og givet nok tid ville det revolutionere 

transport i den offentlige, samt den private sektor.               
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Det danske samfund er ikke klar til masser af autonome køretøjer på vejene endnu, der mangler 

forandringer. Lovgivning skal ændres, for at gøre plads til autonome køretøjer.  

Derudover kan man altid lave en dedikeret vejbane til autonome køretøjer.  

Vi har et langt stykke arbejde foran os, for at opnå niveau 5 køretøjer. Derefter er det et 

samfundsmæssigt spørgsmål, om hvorvidt vi er parate til udbredelsen af køretøjerne. Vi kan 

dermed konkludere, at der er lang vej til integrationen af autonome køretøjer i det danske 

samfund. Dog er vi på rette vej. 
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Bilag 

Bilag 1 - Figur 1- Arbejdsspørgsmål 2 

 

(Christensen, 2017) 

Her er en vision af et gadelandskab i en forstad med elektronisk trafikregulering og tættere 

bebyggelse. 
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Bilag 2 - Trin-model 

 

(Jørgensen N, 2019 - s. 2) 

 

Bilag 3 - Survey 

https://docs.google.com/forms/d/1ALMTh2FfrnYQKxAZqyFrNBSjbasK0PT7gLjtiH6thbU/e

dit#responses 
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Bilag 4 - Graf over niveau 3+ køretøjer 
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