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ABSTARCT 

 

This project shows, through the use of the TRIN-model what automated mobility is and how 

this technology works. This will be shown both in regard to the technology’s technological 

artifacts, the bigger technological systems, which the technology can be embedded in and the 

different unforeseen consequences, which the technology can provoke. Through this, artificial 

intelligence and the communication system Vehicle to Everything will be explained regarding 

the technology.  Furthermore, the project analyses and shows, through the use of qualitative 

content analysis, how the United States Department of Transportation and the European 

commission envision the future for automated mobility in the US and in Europe, and how these 

visions are currently reflected in the real world in different pilot experiments. The project will 

further conclude how the US jeopardize safety regulations in order to enhance innovation, 

while the EU provoke careful planning and safety regulations, which slows the innovation 

process. 
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INDLEDNING 

Vores fælles interesse for projektet, ligger i problematikkerne bag automatiserede køretøjer. 

Automatiserede køretøjer er en teknologi, som bliver diskuteret en del: Er det ansvarligt, 

forsvarligt eller ligefrem nødvendigt at sætte automatiserede køretøjer ind i vores samfund? Og 

hvordan foregår implementering mest optimalt? Vi fandt både det samfundsmæssige og det 

teknologiske perspektiv spændende.  

Vi fandt det interessant at dykke ned i selve teknologien, og se på hvordan de indre mekanismer 

fungerer, samt undersøge de samfundsmæssige perspektiver med udgangspunkt i EU og USA, 

og deres visioner for automatiserede køretøjer. Vi valgte specifikt at kigge på EU og USA, da 

de har to forskellige visioner for, hvordan implementering af det automatiseret køretøj skal ske. 

Hele projektet er i stor grad drevet af kombinationen af lyst til at kigge på teknologien, i både 

et teknologisk og samfundsmæssigt perspektiv. 

 

PROBLEMFELT  

Det første motorkøretøj så dagens lys i 1888, og op gennem 1900-tallet blev motorkøretøjer 

gradvist hvermandseje og produceret i massevis (Videnskab.dk, 2018). I 2016 var der cirka 

1,32 milliarder køretøjer på verdensplan (Wards Intelligence, 2017). Motorkøretøjer er blevet 

en umiskendelig stor del af vores hverdag, og har revolutioneret mobiliteten i hele verden. 

Vores byer har formet sig omkring denne teknologi ved at skabe et asfalterede vejnet, der 

konstant udbygges for at effektivisere mobiliteten, i takt med at den kraftigt stiger (Riis, 2011). 

Køretøjer har været i konstant udvikling gennem hele dets eksistens, gennem kontinuerlig 

effektivisering, for at skabe hurtigere, sikrere og bedre køretøjer (Den Store Danske, 2013). Nu 

ser vi en ny teknologi inden for motorkøretøjer have indtog på markedet, nemlig 

automatiserede køretøjer, som kan operere helt eller delvist uden menneskelig interaktion, ved 

hjælp af en række forskellige indre mekanismer, som sensorer og kunstig intelligens (Narla, 

2013). 

EU støtter denne fremherskende teknologi (Europa Kommissionen, 2018) og i Danmark ses 

den allerede køre ude på vejene i en række forskellige forsøg. I starten af marts 2020 kørte den 

første førerløse bus ud på vejene i Aalborg, her har Aalborg kommune igangsat et forsøg med 



Clara Mcnair, Lea-Louise 

Lok Gormsen, Francisca 

Abena Seshie og Sandra 

Olivia Buch-Larse 

HumTek Bach 

d. 03/06 2020 

Visioner for automatiseret  

køretøjer  

Vejleder:  

Kim Sandholdt 

   

 

  6 
 

førerløse busser, på en afgrænset rute, der skal skabe mobilitet for en gruppe af borgere. 

(Aalborg Kommune, 2019) På DTU's campus i Lyngby vil projektet Linc indsætte deres 

førerløse busser, som skal testes i et rigtigt bymiljø, hvor formålet er at indsamle erfaring om 

busserne og hvordan passagerne oplever dem. (Linc, u.å)  

På den anden side af Atlanterhavet, i USA, testes automatiserede køretøjer også ude på vejene. 

Her ser vi firmaer som Tesla og Waymo, der begge opererer med automatiserede biler. Teslas 

vision for deres virksomhed er at skabe, den mest overbevisende bilvirksomhed i det 21-

århundrede. De vil gerne overbevise forbrugere på globalt plan, til at bruge elektriske køretøjer. 

Hertil vil de drive en virksomhed, som har fokus på at sælge elektriske køretøjer og relaterede 

produkter (Panmore Institute, 2018). Tesla fokuserer mere på udviklingen af automatiserede 

køretøjer inde for privatbiler, hvor Waymo i højere grad fokuserer på offentlig transport. 

Waymo’s vision for deres firma er at bygge verdens mest erfarende bilist, altså en førerløs bil 

som kan håndtere diverse situationer uden nogen rigtig fører. De vil gøre det nemt og sikkert 

for alle slags mennesker, at transportere sig rundt i verden (Fortune Magazine, 2020). 

Denne hurtigt voksende teknologi, som er på vej ud på vores veje, sætter krav til vores samfund, 

og hvordan vi vælger at forholde os til den og bruge den. Det er vigtigt at forstå det sociale 

eller økonomiske system, som en teknologi underlægger sig. En teknologi formes af os 

mennesker, og den måde vi bruger den på. Teknologien skal derfor ikke blot forstås i sig selv, 

men i dens kontekst (Winner, 2008). Ved at se på teknologien i forskellige kontekster, kan man 

også se på teknologiens indre mekanismer og systemer, samt utilsigtede effekter i disse 

kontekster. Autonomiserede køretøjer er derfor en teknologi, som henholdsvis USA og EU kan 

vælge at tackle på forskellige måder. De to kulturers håndtering af teknologien kan derfor være 

afgørende for, hvordan teknologiens implementering i samfundet kommer til at udfolde sig.  
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PROBLEMFORMULERING 

 

Hvordan fungerer teknologien bag automatiserede køretøjer, og hvordan påvirker 

EU og USA’s politiske visioner implementeringen af automatiserede køretøjer? 

 

 

ARBEJDSSPØRGSMÅL 

• Hvordan fungerer kunstig intelligens (AI) i automatiserede køretøjer? 

• Hvordan bliver automatiserede køretøjer opkoblede i et større system?  

• Hvilke utilsigtede effekter kan automatiserede køretøjer medføre?  

• Hvilke politiske visioner og retningslinjer er der etableret omkring teknologien?  

• Har automatiseret mobilitet en politisk karakter?  

 

BEGREBSAFKLARING 

EU – Når vi henviser til EU, henviser vi til EU-kommissionen. Vi tager udgangspunkt i at 

EU-Kommissionen repræsenterer EU´s generelle politiske holdning til automatiseret 

mobilitet.  

Infrastruktur – Er det transportsystem, som er implementeret i vores samfund.  

USA – Når vi henviser til USA, henviser vi til United States Department Of Transportation. 

Vi tager udgangspunkt i at United States Department Of Transportation repræsenterer USA's 

generelle politiske holdning til automatiseret mobilitet. 

 

AFGRÆNSNING 

I projektet har vi valgt at afgrænse os fra at forholde os til etik og særligt de etiske spørgsmål, 

der forekommer i forbindelse med implementeringen af automatiserede køretøjer. Fordi 

fokusset i projektet særligt ligger på de tekniske og politiske aspekter af teknologien, ville et 

yderligere fokus på de etiske aspekter ikke kunne udarbejdes fyldestgørende, da vi ser etik som 
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et meget komplekst og bredt felt. Vi er klar over at der er en del etiske spørgsmål, som der skal 

tages stilling til, særligt i forbindelse med programmeringen af kunstig intelligens, fordi de 

etiske valg der normalt ligger hos den enkelte fører, nu lægges over på teknologien og bliver 

standardiseret over mange enheder. 

Det bliver dog vist gennem projektet, hvordan automatiserede køretøjer kan gøre trafikken 

langt mere sikker og mindske mængden af trafikuheld markant. Derfor vil situationer hvor 

menneskeliv bringes i fare også mindskes markant, og situationer hvor automatiserede 

køretøjer skal tage etiske valg, eksempelvis om hvilke, menneskeliv der skal reddes i visse 

situationer, også mindskes. Dette fjerner ikke vigtigheden af at tage stilling til disse spørgsmål, 

men ligger til grund for hvorfor vi har valgt ikke at inddrage etik i vores projekt.  

Yderligere har vi valgt ikke at bruge det femte trin i TRIN-modellen, der omhandler modeller 

af teknologier. Vi afgrænser os fra dette trin, da vi ikke har fundet det relevant at visualisere 

teknologien i automatiserede køretøjer i en model, da det er brugen og visionerne af/for 

teknologien, som er det særlige omdrejningspunkt for dette projekt. Vi mener ikke at en 

visualisering af hvordan automatiserede køretøjer fungerer, vil kunne tilføje nogen ekstra 

særlig værdi til projektet.  

 

SEMESTERBINDING 

Projektet er forankret i dimensionen TSA. Dette kommer specielt til udtryk, da vi dykker ned 

i teknologien, automatiserede køretøjer.  Vi bruger TRIN-modellen fra TSA til at analyserer 

teknologien. Vi har valgt at bruge trin 1,2,3,4 og 6 til dette. TRIN-modellen bliver brugt 

gennem hele opgaven, og denne danner ramme for hvordan, opgaven er bygget op.  

Yderligere sætter faget særligt fokus på artificial intelligence (AI), som er en af de teknologier 

bag automatiserede køretøjer, som vi arbejder med i opgaven. Vi har brugt forskellige tekster 

fra TSA til indsamling af denne viden. 

Udover TSA har vi valgt at inddrage dimensionen subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). 

Vi har valgt at inddrage denne dimension, da vi synes det er interessant, hvordan denne 

teknologi kan ses i sammenhæng med samfundet. STS bruges til at sætte teknologien i en mere 

social kontekst, for at forstå hvordan samfund og politik kan forme og påvirke en given 
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teknologi. Derfor inddrager vi teorier vedrørende teknologi og samfund, særligt i forhold til 

sammenhængen mellem teknologi og politik, hvilket faget samt vores problemformulering har 

et særligt fokus på.   

Vi undersøger hvor vidt artefaktet har en politisk karakter, med udgangspunkt i de teorier som 

Langdon Winner (2008) præsenterer, denne tekst er en del af STS kurset.   

 

METODE  

I det kommende metodeafsnit vil vi beskrive de to metoder, vi har brugt til at besvare vores 

problemformulering. Vi vil bruge TRIN-modellen til at analysere selvvalgte dele af 

teknologien bag automatiserede køretøjer.  TRIN-modellen står for Teknologi og Radikalt og 

Inkrementelt design i Netværk (Jørgensen, 2018, s. 3). Denne metode hjælper med at beskrive 

og forstå en teknologi på en detaljeret og håndgribelig måde. Vi vil inddrage alle seks trin fra 

modellen udover trin fem. Det er beskrevet i afgræsningsafsnittet, hvorfor vi har taget dette 

fravalg. Vi tager udgangspunkt i teksten; ”Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en 

teknologis indre mekanismer og processer” (Jørgensen, 2018). Denne tekst er skrevet af Niels 

Jørgensen. TRIN-Modellen er udarbejdet af Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels 

Jørgensen, samt Walter Vincenti.  

Herefter vil vi beskrive metoderne bag kvalitativ indholdsanalyse, vi vil bruge denne metode 

til at analysere to politiske tekster. Metoden bruges til at undersøge og videre konkludere 

teksterens hovedideer og holdninger, der kan danne grund for en videre valideret analyse og 

diskussion. Denne metode vil altså være den primære kilde til at skabe empiri.  

 

TRIN-modellen 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Det første trin i TRIN-modellen, omhandler de indre mekanismer og processer i en teknologi. 

Dette trin er baseret på Walter Vincentens teori om det operationelle princip. Hvilket han kort 

beskriver som følgende: “In brief, how the device works” (Jørgensen, 2018, s. 33). Det er vigtigt 

at forstå formålet med den bestemte teknologi, for at være sikker på at de forskellige 

komponenter hjælper med at realisere formålet. Dog kan man også beskrive teknologiens 
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operationelle princip, uden at beskrive alle elementernes operationelle principper (Jørgensen, 

2018, s. 35). For eksempel er bilens, teknologiens, formål at kunne bevæge sig fra a til b, mens 

det er rattets, altså et af komponenternes, formål at kunne få bilen til at dreje. Altså har bilen 

som helhed, og rattet forskellige formål.  

Trin et er altså en beskrivelse af hvordan, teknologier virker med henblik på at nå sit endelige 

formål. Her vil vi beskrive overordnet hvad en selvkørende bil er, og hvad der adskiller den fra 

en “normal” bil. Her kommer vi også ind på, hvilke niveauer en automatiseret bil opererer med.   

 

Trin 2: Teknologiers artefakter 

Trin to i TRIN-modellen handler om, en teknologis teknologiske artefakter. Et teknologisk 

artefakt er et artefakt, der har et formål eller praksis i forhold til den teknologi der kigges på. 

Dette er til forskel på et artefakt som f.eks. et maleri, der ikke på samme måde opfylder et 

formål (Jørgensen, 2018, s. 30).  

Dette trin sættes der fokus på i teoriafsnittet, som omhandler kunstig intelligens. Her vil det 

blive forklaret, hvordan kunstig intelligens fungerer og er med til at opfylde formålet med det 

automatiserede køretøj som helhed. Kunstig intelligens er derudover et af de vigtigste 

komponenter i et automatiserede køretøj.   

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Trin tre i TRIN-modellen fokuserer på de utilsigtede effekter, der kan opstå ved en teknologi 

(Jørgensen, 2018, s. 8). Når man kigger på de utilsigtede effekter, skelner man mellem to ting: 

om teknologien har en vedvarende utilsigtet effekt eller om effekten, skaber en risiko. En 

vedvarende utilsigtet effekt, kan være en vedvarende effekt som fx at en bil larmer når den 

kører. En utilsigtede effekt af betegnelsen risiko kan være en effekt der opstår i visse uheldige 

situationer. Fx hvis bilen går i stykker og kører galt. Derudover ses det at utilsigtede effekter 

kan opstå af mange årsager fx designfejl eller økonomiske hensyn (Jørgensen, 2018, s. 8).  

I trin 3 vil vi beskrive, hvilke utilsigtede effekter, der kommer med automatiserede køretøjer 

og hvilken karakter de utilsigtede effekter har. Her vil vi fokusere på cyberangreb, 

arbejdsløshed, færdselstæthed og overvågning.   
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Trin 4: Teknologiske systemer 

Det næste vi vil komme ind på, er trin fire i modellen, som hedder teknologiske systemer. Et 

teknologisk system er et system, som består af flere forskellige teknologiske artefakter, som 

samlet set besidder en bestemt funktionalitet. Funktionaliteten skal være et menneskeligt 

behov. Trin fire er et makro-punkt, forstået på den måde, at disse teknologiske systemer også 

kan omfatte mere end bare teknologien (Jørgensen, 2018, s. 8).  I vores tilfælde kan den 

automatiserede køretøjs system også omfatte brugerne, politikerne, udviklerne etc. Altså kan 

der både være et teknologisk system inden for den enkelte teknologi, f.eks. er der 

automatiserede køretøj alene også et teknologisk system, men systemet kan også udbredes og 

omfatte flere komponenter uden for teknologien  

Det er vigtigt at se teknologien i en større systemsammenhæng, dette gør vi ved at undersøge, 

hvordan køretøjer kan opkobles i et større kommunikationssystem. Vi undersøger 

kommunikationssystemet Vehicle to Everything, som gør det muligt for køretøjer at 

kommunikere med flere enheder. Dette kommunikationssystem virker som en 

effektiviseringsfaktor, der kan gøre transportsektoren mere sikker og dermed opfylde et 

menneskeligt behov.   

 

Trin 6: Teknologier som innovation 

Det sidste trin i modellen omhandler teknologier som innovation. Her undersøges hvordan, den 

givne innovation/teknologi bliver implementeret og udbredt. Her kigges der altså på de 

omstændigheder, som enten sørger for, at teknologien bliver udbredt gnidningsfrit, eller de 

barrierer som bremser innovationen (Jørgensen, 2018, s. 10). Her kan man enten ligge vægt på 

den tekniske videnskab, eller den humanistiske videnskab. Dette betyder at der enten kigges på 

de politiske-, samfunds- eller økonomiske motiver, som driver teknologien frem eller tilbage, 

og ellers kigges der på hvordan selve teknologien ville kunne fungere, og hvordan den kunne 

give problemer for sin egen udvikling (Jørgensen, 2018, s. 10).  

Trin 6 bliver undersøgt i analysen. Her kigges der på, hvilke visioner henholdsvis EU og USA 

har for automatiserede køretøjer og hvordan de ønsker at udbrede teknologien. Der vil blive sat 

fokus på, hvordan EU og USA hver især, mener at denne teknologi mest hensigtsmæssigt bliver 

implementeret - både fra et politisk, men også et teknologisk perspektiv.  
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Kvalitativ indholdsanalyse  

Indholdsanalyse er en metode der bruges til at analysere et givent materiale, for at forstå dets 

mening og betydning. (Krippendorff, 2004, s. xvii)  

Dette projekt fokuserer på en kvalitativ tilgang til indholdsanalyse, hvor fokusset ligger i at 

forstå materialet i dets kontekst og herigennem udlede en videre fortolkning af materialets 

betydning. Kvalitativ indholdsanalyse arbejder med en cirkulær tilgang til materialet, hvor 

arbejdsspørgsmålet, konteksten og fortolkningen af materialet konstant redefineres, til at en 

endelig konklusion fastslås. En konklusion og fortolkning af materialet skal svare på 

arbejdsspørgsmålet med underbyggende citater fra selve materialet samt anden litteratur der 

sætter materialet i kontekst. (Krippendorff, 2004, s. 87-88)  

Denne cirkulære og iterative proces er illustreret i figur 1 nedenfor, der visualiserer denne 

konstante og cirkulære redefinering af materialet. 

 

(Fig.1, Krippendorff, 2004, 89) 

Indholdsanalyse består af en række komponenter, der bruges til at udlede konklusioner af 

materialet der analyseres: unitizing, sampling, recording/coding, reducing, inferring og 

narrating  (Krippendorff, 2004, s. 83-85). Disse komponenter indgår også i en kvalitativ tilgang 

til indholdsanalyse, selvom de ikke direkte er vist i figur 1. Den kvalitative tilgang vil dog ikke 

lade sig begrænse til en specifik lineær gennemgang af materialet, men de seks komponenter 

kan indgå i en iterativ og cirkulær proces, som beskrevet ovenfor, hvor de komponenter, der er 

mest relevante for det givne materiale, inddrages. (Krippendorff, 2004, s. 87-88)   
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Nedenfor beskrives de seks komponenter i relation til den kvalitative indholdsanalyse. 

• Unitizing, materialet opdeles systematisk i dele der er relevante for analysen. 

• Sampling, består i at samle og udvælge citater der senere kan bruges til at underbygge 

konklusioner og udledninger af teksten.   

• Recording/coding, her materialiseres det materiale, der undersøges. Skreven tekst er 

allerede “recorded”, fordi det kan genlæses uden at ændre karakter, det er altså i en 

konstant form. 

• Reducing, resumé af materialet, materialet reduceres altså til dets egentlige mening og 

budskab. Reducing har altså form som et resumé eller en omskrivning af materialet. 

• Inferring, der udledes en sammenhæng mellem hvad der reelt står og hvad det reelt 

betyder. Her inddrages også konteksten for materialet, for at bygge en forståelse af 

materialets betydning i dets kontekst. 

• Narrating, en formidling og kommunikation af det man har fundet ud af. En endelig 

formulering af en konklusion der svarer på arbejdsspørgsmålet.  

(Krippendorff, 2004, s. 83-85) 

Metoden kvalitativ indholdsanalyse bruges i dette projekt til at skabe/indsamle empiri, ved at 

undersøge og analysere to politiske tekster, der forholder sig til udviklingen og 

implementeringen af automatiseret mobilitet.  

 

TEORI 

Langdon Winner: Har Artefakter en Politisk Karakter? 

Langdon Winner (2008) præsenterer idéen om at forstå teknologier i en større kontekst, end 

blot at forstå teknologier i dem selv. Teknologier bør videre også forstås i de sociale eller 

økonomiske systemer, som de er indlejret i.  (Winner, 2008, s. 346) Forståelsen af teknologier 

strækker altså langt bredere end deres egentlige formål og funktion, teknologier omfatter også 

bevidste eller ubevidste politiske og sociale normer og motiver, som reflekteres gennem disse 

teknologier. (Winner, 2008, s. 349-350)  

Der skelnes mellem to forskellige måder, hvorpå artefakter kan have en politisk karakter: for 

det første kan politiske magter forme og implementere teknologier, der ellers ikke er politiske, 
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således at de kan bruges som middel til at udføre bestemte politiske agendaer. I disse tilfælde 

bruges teknologier altså til at udøve en politisk magt, men denne magt kan både være intenderet 

og ikke intenderet. Andre artefakter har en politisk karakter indlejret i dets design, således at 

en implementering af dette artefakt vil medføre bestemte politiske regimer og mønstre, samt 

en opretholdelse af disse. Disse teknologier præges og formes ikke af bagvedliggende magter, 

men teknologien selv har en magt over samfundet i dens implementering. (Winner, 2008, s. 

362) 

Teknologier skal forstås i sammenhæng med disse politiske forhold og den kontekst som 

teknologien er situeret i, men man må samtidig også anerkende teknologiers systemer og 

historier, fordi det kræver en forståelse af begge aspekter for at reelt kunne forstå en teknologi. 

(Winner, 2008, s. 363) 

Disse tanker og teorier om hvordan et artefakt kan have en politisk karakter, vil blive inddraget 

i en diskussion, senere i opgaven, om hvorvidt automatiserede køretøjer har en politisk 

karakter.  

 

TRIN 1: Teknologien i automatiserede køretøjer 

Et automatiseret køretøj er et køretøj der, med nogen eller slet ingen hjælp fra en føre, kan køre, 

manøvrere og parkere selv. Den kan altså på egen hånd føre en person fra A til B, eller kan selv 

køre hen til en parkeringsplads. For at kunne opnå dette, skal der mange forskellige 

teknologiske komponenter og systemer til. 

Når man kigger på teknologien bag automatiserede køretøjer, kan det differentiere meget, 

hvilken slags teknologi, der er snakke om, da der er flere forskellige niveauer af automatiserede 

køretøjer. Der er fem niveauer af automatiserede køretøjer, som bliver defineret ud fra, hvor 

autonomt køretøjet er. I figur 2 er det muligt at få et overblik over de forskellige niveauer, samt 

hvad der er muligt, og hvad der ikke er.  
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(Fig. 2. Ohnsman, 2019) 

Her ses det, at niveau et er defineret ved, at køretøjet har et assistentsystem som gør, at køretøjet 

enten kan køre frem og tilbage eller til siden. Dog skal føreren af køretøjet, styre alt andet 

køretøjet gør. Niveau fem er et fuldt ud automatiseret køretøj og føreren skal på intet tidspunkt 

foretage sig noget. Derfor ses det tit i disse køretøjer, at der hverken er installeret rat eller 

speeder, da dette er unødvendigt (Møller & Hautain, 2016). Imellem disse to er der andre 

niveauer, der bestemmer hvor automatiseret et køretøj er. 

Der findes også et niveau nul. Men dette niveau tæller vi dog ikke med, da det ikke defineres 

som et automatiseret køretøj. På niveau nul skal føreren styre alt, hvad køretøjet gør. (Møller 

& Hautain, 2016) 

Hvis man sammenligner niveau to med niveau fem, er der en stor forskel i den måde bilen 

tænker på. I niveau to er bilen delvist selvkørende og har assistentsystemer. Dette gør at bilisten 

kan slippe rat og pedaler på nogle strækninger af køreturen, men er nødsaget til at styre bilen i 

andre situationer. Dog er det vigtigt at pointere, at føreren hele tiden skal være opmærksom på 

vejen. (Møller & Hautain, 2016)  

På niveau fem er bilen fuldt automatisk og føreren skal under ingen omstændigheder gribe ind 

under kørslen og kan foretage sig andre ting i bilen. Den sørger for at køre fra A til B i alle 

situationer. Bilen kan altså operere, helt uden menneskelig interaktion. Derfor er der forskel på 

den teknologi der bliver brugt, i forhold til hvilket niveau af automatiserede køretøjer der er 

tale om. Der er dog mange af de samme elementer i bilerne, såsom; LIDAR-sensoren, 

ultrasonic sensor, radar sensor, kamara og GPS, men med forskellige eksekveringer og 

programmeringer af disse (Narla, 2013). 
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Vi har valgt at tage udgangspunkt i niveau fem, da vi mener, dette kan give det bedste syn på 

teknologien, og hvordan den bliver brugt. Derudover er samfundsdilemmaerne, som følger med 

en niveau fem bil, størst. Når der ikke længere er en føre bag rettet, stiller det et langt større 

krav til teknologien og ikke mindst den kunstige intelligens.  

Derudover tager vi kun udgangspunkt i de automatiserede køretøjer, som kører på vejene. Vi 

inkluderer derfor ikke dem der kører på skinner, som toge, metro eller andet.  

Automatiserede køretøjer er, som oftest eldrevet. Dette har mange goder i forhold til, at de er 

energieffektive og miljørigtige. Derudover er det muligt for dem selv at køre hen og lade op, 

hvilket betyder der ikke skal en føre med til dette (Arent, 2016).  

 

TRIN 2: Det Teknologiske Artefakt, Artifical Intellegence  

Artifical Intelligens (AI) handler om at skabe en computer, som kan handle og agere som 

mennesket. Et intelligent artefakt skal være i stand til at tage beslutninger selv. AI kan opdeles 

i fire forskellige kategorier, alt efter måden den tænker og agerer. (Russel & Norvig, 2010; s.1-

2). I modellen nedenfor, ses der fire bokse med fokus på enten tankeprocesser eller opførsel. 

Det illustreres hvordan AI kan tænke og agere enten menneskeligt, eller rationelt. I dette projekt 

har vi valgt at fokusere på den rationelle tilgang. 

  

(Fig. 3, Russel & Norvig, 2010; s. 2) 
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Den mest grundlæggende tilgang til AI er den rationalistiske tilgang, som beskriver, at 

menneskelig intelligens består af symbol manipulation og regelsæt. Der findes flere 

undergrene, til den rationalistiske tankegang. The psychological assumption beskriver, at de 

systemer som bearbejder symboler, er intelligente. Denne forklaring er med til at støtte teorien 

om, at menneskets tankemønstre kan bygges ind i en maskine, for hvis alt er baseret på regler 

og symboler, vil det således også kunne kodes (Brey, u.å, s. 44). Dette bringer os videre til 

næste kategori the epistimological assumption. Denne forklarer, at alt mennesket kan forstå, 

kan blive udtrykt i kontekst-selvstændige formelle regler og definitioner. De to ovenstående 

kategorier er ofte baseret på the ontological assumption, som siger, at virkeligheden er bygget 

op af strukturer og bestemte elementer (Brey, u.å, s. 44). Endvidere menes der, at alt der findes 

i denne verden, er helt selvstændigt fra alt andet, og dermed må kunne kodes. Den 

rationalistiske tilgang til intelligens er altså baseret på, at alt vi opfatter i verden, bygger på 

nogle bestemte regler, definitioner og symboler, som i alle tilfælde er mulige at oversætte til 

kode. 

En rationel handling defineres ved, at systemet altid agerer for at opnå det bedste udfald i en 

given situation (Russel og Norvig, 2010; s. 1). Når computer “tænker” rationelt, vil den være i 

stand til at finde frem til den mest optimale løsning på grundlag af sin baggrundsviden. For at 

være sikker på at systemet handler rationelt og med ræsonnement, skal det have en forståelse 

for, hvorfor handlingen er retfærdiggjort. Systemet skal altså agere med et logisk argument for 

sin beslutningstagen (Russel & Norvig, 2010; s. 4). I vores tilfælde kunne dette være, at bilen 

regner den hurtigste rute ud fra a til b, og udelukker de dårligste løsninger.  

Artifical Neural Network 

Artifical Neural Network (ANN) er en nyere gren inde for AI, som udvikler et system, der 

minder om hjernen, heraf kommer navnet Kunstige neurale netværk. Både Waymo (Hawkins, 

2018) og Tesla (Tesla, 2020) bruger ANN i deres automatiserede køretøjer.  

Hjernen er et meget komplekst system, som kan observere, efterligne, lære, glemme, huske og 

reagere på de input, som den opfanger. Målet med ANN er at kunne efterligne disse kognitive 

processer i en maskine. ANN er anderledes fra andre netværker, fordi det analyserer, genkender 

og husker f.eks. mønstre og tekster anderledes, samtidig med at det bruger eksempler til at lære 

og forstå (Anderson & McNeill, 1992 s.12). Systemet kan f.eks. analysere billeder, mens en 
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traditionel computer lærer gennem de bestemte regler, udregninger og koncepter, som den har 

fået tildelt. (Anderson & McNeill, 1992 s.12). Nedenunder kan der ses eksempler på forskelle 

mellem et traditionelt computersystem og ANN.  

    

(Fig. 4, Anderson & McNeill, 1992 s. 13)  

Den måde ANN virker på, er ved at maskinen modtager nogle input direkte fra f.eks. bilens 

elektroniske sensorer eller nogle input-filer. Disse data bliver herefter behandlet, og 

computeren udleder et output af datasættet, som den sender videre til en sekundær computer i 

bilen. Dette kunne være rattet, som via outputtet får at vide at bilen skal dreje mod højre. Dette 

er en meget simplificeret forklaring, men en god start (Anderson & McNeill, 1992, s. 8).  

ANN kan deles op i tre lag: input, skjulte lag og output. En processor som modtager input og 

udleder et output, kaldes neuroner. De skjulte lag ligger inde mellem input og output-lagene 

(Anderson & McNeill, 1992, s. 8). Dette er visualiseret i figur 5 på næste side. 
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(Fig. 5, Anderson & McNeill, 1992 s. 8) 

De skjulte lag er vigtige for ANN. Man kan forstå de skjulte lag, som flere mulige udfald 

computeren prøver igennem, inden den kommer til den endelige løsning (output) (Anderson & 

McNeill, 1992 s.9). Det kan sammenlignes med et menneskes overvejelser, inden der laves en 

konkret beslutning.  

Hvert eneste neuron i de skjulte lag får et input fra hvert eneste neuron i laget over sig, og sådan 

fortsætter det ned gennem hvert lag (Anderson & McNeill, 1992 s. 8-9). Når inputtet først 

kommer udefra, f.eks. gennem sensorerne fra bilen, har inputtet allerede en værdi, værdien 

kaldes weighting factor. Værdien bestemmer hvor høj betydning inputtet har. Denne værdi 

(input) bliver så ganget med neuronerne i det givne lag, som også har fået tildelt en værdi, 

denne er dog mere tilfældig. Udregningen af de to hedder summation function (Anderson & 

McNeill, 1992 s.22-23) 

Herefter sendes resultatet fra summation function videre til transfer function, der via en 

algoritmeproces, som oftest laver tallet om til en værdi mellem 0 og 1 (Anderson & McNeill, 

1992 s. 6). Når dette er gjort, bliver værdien holdt op mod en slags “grænse”, for at finde frem 

til outputtet. Hvis den udregnede værdi er over grænsen, genereres der et output signal. Hvis 

tallet til gengæld er mindre end grænsen, sker der ikke noget (Anderson & McNeill, 1992 s. 

23-25).  
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Et eksempel på dette kunne være, at en selvkørende bil opfanger en cykel på dets kamera. Bilen 

kan ikke genkende, at dette er en cykel, fordi cyklen har et barnesæde bag på. Kameraet 

begynder så at sende input til neuronerne. Inputtene er data som kameraet opfanger, f.eks. to 

hjul, to mennesker, et rat osv.   

Som forklaret ovenover, laver transfer function værdien om til et tal mellem 0 og 1. For at bilen 

skal acceptere cyklen som rent faktisk værende en cykel, skal den samlede værdi af inputtene 

efter udregningen være tættere på 1 end 0. Her er nogle tal specifikke eksempler: 

To hjul: + 0.8  

To mennesker: - 0.5  

Et rat: + 0.3 

Sådan bliver computeren ved med at udregne de forskellige inputs. Hvis summen er over 0.5 

er det stadig en cykel. Det smarte ved ANN er altså, at systemet stadig kan identificere et 

objekt, selvom der er en afvigelse.  

Når systemet nu engang fungerer som det skal, kan det trænes. Det kan trænes på to forskellige 

måder, ved ikke overvåget træning eller overvåget træning. Ved overvåget træning har 

computeren en slags “lærer”. Læreren kan være et sæt af data, eller f.eks. en observatør, som 

bedømmer netværkets løsningsforslag (outputs) (Anderson & McNeill, 1992 s.26). Under 

overvåget træning, får systemet både tildelt et sæt af input og ønskede output. Dermed kan 

computeren sammenligne sine egne udregnede outputs med de tildelte ønskede outputs. De fejl 

som computeren finder ved egen udregning, bliver i næste cyklus justeret ved at ændre på 

weighting factors. Dette sker med ønsket om at modificere værdierne mest muligt til at matche 

det ønskede output. Endvidere sker denne cyklus gentagende gange, indtil computeren får det 

helt rigtige output. For at sikre sig at computeren har lært noget under forløbet, skal der på 

forhånd gemme et ekstra sæt af data, som kan bruges efter systemet, er blevet oplært (Anderson 

& McNeill, 1992, s. 9-11). Systemet skal på dette tidspunkt gerne kunne genkende nogle 

bestemte mønstre eller strukturer, og dermed finde frem til den rigtige løsning i det 

tilbageholdte datasæt (Anderson & McNeill, 1992 s.27).   

Ved overvåget træning er det kun de datasæt, som computeren får ind, den kan lære af. Dermed 

limiterer overvåget træning altså den kunstige intelligens ved at bestemme, hvad den skal lærer. 
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For at skulle sikre sig at det givne system agerer helt menneskeligt, skulle den trænes til 

millioner af ting.  

Ved ikke overvåget træning, får systemet inputs, men ikke de ønskede outputs. Her skal 

computeren selv bestemme, hvilke funktioner den vil bruge til at gruppere de indkommende 

data (Anderson & McNeill, 1992 s.11).  Forinden er der indsat nogle kriterier som netværket 

skal følge. Netværket holder selv øje med dets performance, og kigger efter regelmæssigheder 

i inputsene, og laver ændringer i forhold til de kriterier, som er blevet sat. Dermed finder den i 

sidste ende frem til sin egen løsning, som både kan være godt og skidt (Anderson & McNeill, 

1992 s.28). 

ANN kan altså ses som den optimale løsning af kunstig intelligens. På mange måder virker den 

som den menneskelige hjerne, men programmørerne har stadig selv rådighed over hvilke regler 

og mønstre den skal lære. Dermed kan den irrationelle “menneskelige-del” af intelligens 

fjernes, og den kunstige intelligens udvikledes kun med de ønskede menneskelige aspekter. 

 

TRIN 4: KOMMUNIKATIONSSYSTEMET VEHICLE TO EVERYTHING  

Automatiserede køretøjer opererer på baggrund af dets indre mekanismer, som sensorer, 

kameraer og AI, men kan også opkobles til et langt større system og operere på baggrund af 

langt flere komponenter. Vehicle to Everything (V2X) er et kommunikationssystem der 

forbinder køretøjer i et større system med andre biler, fodgængere, infrastrukturen og meget 

andet. V2X er en overordnet betegnelse for flere underordnede kommunikationssystemer, der 

samlet udgør V2X. De mest relevante at nævne er Vehicle to Vehicle (V2V), Vehicle to 

Pedestrian (V2P) og Vehicle to Infrastructure (V2I). (Miucic, 2019) 

V2V betegner kommunikation direkte mellem køretøjer. Køretøjer kan dele informationer som 

køretøjets aktuelle lokation, fart og opbremsning samt informationer fra andre indbyggede 

teknologier, i automatiserede køretøjer, som radar, LIDAR og kameraer. Disse informationer 

kan deles mellem køretøjerne på vejene og give det enkelte køretøj flere informationer om dets 

rutes tilstand på et langt større område, som det kan operere ud fra. (Miucic, 2019) 

V2P er udvekslingen af kommunikation mellem køretøjer og fodgængere. Fodgængere, som 

bærer en telefon eller en andre internetopkoblede apparater, kan modtage information om 
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køretøjers lokationer og advarsler, så som trafikuheld. V2P kan også sende informationer om 

fodgængeres lokation og fart, til køretøjet. Det kunne være i tilfælde, hvor køretøjet advares 

om, at en fodgænger krydser gaden eller løber ud foran køretøjet. (Miucic, 2019) 

Et andet kommunikationssystem er V2I, som fungerer mellem køretøjer og infrastruktur på 

eller ved vejene. Informationer om fx kødannelse og vejkryds kan på den måde informerer 

køretøjet om vejenes forhold (Miucic, 2019). Informationer om andre transportmidlers 

ankomst og afgang vil også kunne deles med V2I.  

Kommunikationssystemet V2X tillader disse komponenter at dele data og information på kryds 

og tværs. Når køretøjer er opkoblede, kommunikerer de altså med et stort netværk og køretøjet 

kan derfor operere på baggrund af de mange informationer det får udefra, frem for kun de 

informationer det selv kan indsamle via sensor og kameraer. (Miucic, 2019) Et automatiseret 

og opkoblet køretøj vil derfor, kunne korrigere og ændre rute, hvis det for eksempel opfanger, 

via kommunikation med andre køretøjer, at der er kødannelse længere fremme.  

Opkoblet mobilitet vil både kunne gavne det enkelte køretøj og trafikken, som vil kunne 

operere langt mere koordineret, effektivt og sikkert, men vil også kunne gavne trafikstyrelser, 

der kan få direkte adgang til en stor viden om, hvordan trafikken ser ud lige nu og her. (Brandl, 

2016) 

Det er endvidere vigtigt at nævne at opkoblede og automatiserede køretøjer kan operere blandt 

køretøjer der ikke er opkoblede og automatiserede. Kommunikationssystemet V2X kan godt 

fungere i et system, hvor der er komponenter, som andre køretøjer, der ikke er opkoblede. Ikke 

opkoblede køretøjer vil kunne blive registreret af de opkoblede biler, via deres sensor og 

kameraer, og derigennem kan informationer om de ikke opkoblede biler deles og inkorporeres 

i systemet. Dette illustreres i figur 6 på næste side, hvor den automatiserede og opkoblede bil 

(ego) udveksler informationer (røde linjer) med andre opkoblede biler (ERV) og samtidig 

registrerer bilens radar signaler (blå linjer) den ikke opkoblede bils (NRV) position. (Sakr, 

Bansal, Vladimerou, Kusano, & Johnson, 2019) 
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(Fig. 6, Sakr et al., 2019, s. 246) 

Der ses i øjeblikket to relevante muligheder i forhold til hvilken, teknologi der kan bruges til 

dette kommunikationssystem: dedicated Short Range Communication (DSRC) og 5G. De 

essentielle krav til den teknologi, som skal bruges til V2X, er en lav reaktionstid samt en høj 

tilgængelighed. (Miucic, 2019)  

DSRC er et ældre gennemtestet Wi-Fi baseret radiokommunikationssystem, der kan levere 

kompakte informationer mellem mange enheder. Informationerne skal kunne deles mellem 

køretøjer og visse infrastrukturer med så lav reaktionstid som muligt, for at kunne opnå den 

bedste deling om varsler på vejene (Miucic, 2019). 5G er et nyere femte 

generationsmobilnetværk, der kan reagere med samme reaktionstid som DSRC, 5G kan 

endvidere operere gennem allerede eksisterende telefonmaster, men vil kræve en udvidet 

implementering af disse for at fungere optimalt. DSRC kræver en implementering af et helt nyt 

system, designet til brugen af DSRC, og kan altså ikke implementeres i allerede eksisterende 

systemer. (Plumb, 2017) 

Når et køretøj er opkoblet, og kan kommunikere gennem de ovennævnte teknologier, vil det 

modtage udefrakommende data fra systemet. Algoritmer i selve køretøjet skal være i stand til 

at behandle disse data og operere på baggrund af disse data. De algoritmer, der filtrerer og 

behandler de relevante data, er en slags regler og opskrifter, som skal være indarbejdet i den 

kunstige intelligens (Brandl, 2016). 

Overordnet set er V2X altså et kommunikationssystem, som kan opkoble automatiserede 

køretøjer til et system med mange komponenter. Opkoblingen muliggør interaktion mellem 

disse komponenter og udvider det automatiserede køretøjs perspektiv. Opkoblede og 
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automatiserede køretøjer kan derfor operere i og på baggrund af de mange komponenter i det 

store netværk, frem for kun det mindre netværk af komponenter inden for køretøjets fysiske 

grænser. Når automatiserede køretøjer bliver opkoblet, har vi altså at gøre med et system der 

bliver langt mere komplekst. Der kommer mange forskellige slags inputs, fra mange forskellige 

enheder i systemet, som videre fordre forskellige handlinger og outputs mange andre steder i 

systemet.  

 

ANALYSE 

TRIN 3: UTILSIGTEDE EFFEKTER 

I kommende afsnit vil vi gøre rede for de væsentligste utilsigtede effekter, som vil kunne præge 

et samfund med automatiseret og opkoblet mobilitet på niveau fem.  

Cyberangreb  

Cyberangreb er en stor risiko, der kan opstå ved implementering af automatiseret biler. Det kan 

give terrorister en helt ny måde, hvorpå de kan udøve terror. Hvis de får muligheden for at 

hacke sig ind i systemerne, der styrer bilerne, ville de kunne gøre store skader på mange 

mennesker. Dette er en reel risiko, som der bliver lagt stor fokus på af parterne der forsker og 

producerer automatiserede køretøjer.  

Man ved at risikoen skal tages meget alvorligt, og at udviklingen og risikoen stiger i takt med 

teknologiens modning (Digitalstyrelsen, 2020). Det kan aflæses i figur 7 på næste side, at 

udviklingen af AI og cyberangrebs-software går hånd i hånd. Der bliver altså hele tiden 

videreudviklet på cyperangreb-softeware i takt med at kunstig intelligens også udvikles 

(Digitalstyrelsen, 2020). Det ser indtil videre ud til, at det bliver svært at undgå cyberangreb 

helt ved implementering af automatiserede køretøjer.  
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(Fig. 7, Digitalstyrelsen, 2020, s. 43) 

Arbejdsløshed 

Ved implementering af et nyt transportsystem baseret på automatiserede køretøjer, vil der ske 

en stor rokade i jobsektoren. Først og fremmest vil mange jobs gå tabt, da arbejde inden for 

offentligtransport og varer udlevering af alle former, vil blive overflødiggjort. Dette sker som 

en reaktion på, at det ikke længere er nødvendigt at mennesker transporterer hinanden og varer 

rundt, da de automatiserede køretøjer kan gøre det uden menneskets indvinding. Stillinger 

inden for f.eks. buskørsel, taxakørsel og lastbilchauffører, vil dermed forsvinde. Derudover vil 

nogle af de mennesker, som arbejder med at tilrettelægge og kontrollere dette transportsystem 

også synes til dels unødvendig. Dette gælder f.eks. management, øvre leder og mellemledere, 

som leder de medarbejdere, der normalt ville kører i busserne, lastbilerne, postbilerne, take 

away osv. Der ville dog stadig være mennesker, som skal sørge for tilrettelæggelsen af at 

varerne bliver læsset og bragt ud til den rigtige adresse.   

For at få en bedre forståelse af arbejdsløshedens størrelse i f.eks. Danmark, kan vi kigge på 

denne tabel fra 2013 (figur 8). Denne tabel er syv år gammel, men synes stadig relevant, da vi 

formoder, at Danmarks offentlige transportsektor i hvert fald ikke er blevet mindre. 
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(Fig. 8, Danmarks Statistik, 2015, s.63) 

Det kan aflæses på modellen, at ca. 40.000 medarbejdere vil miste deres job til automatiserede 

køretøjer. Disse mennesker vil dermed, muligvis, få svært ved at finde et nyt job efter 

opsigelsen. Det kan altså blive dyrt for samfundet at understøtte 40.000 arbejdsløse i en mindre 

eller længere periode.  

Arbejdsløshed er ikke nødvendigvis en negativ utilsigtet effekt, hvis det ender ud i flere nye 

arbejdspladser, og dem der mister deres arbejde vil kunne trænes op i disse nye erhverv. 

Arbejdsløshed vil være en vedranede effekt ved implementeringen af automatiserede biler.  

Færdselstæthed 

Det er muligt at mængden af køretøjer på vejene vil falde ved implementeringen af 

automatiserede køretøjer. Dette sker, da biler i forvejen er en af de dyreste objekter som 

mennesket ejer og bilen samtidig står stille 96% af tiden (The Economist, 2015). Det virker 

altså fornuftigt at kunne tilkalde bilservices, bruge delebiler eller leje biler, i stedet for at have 

en bil stående derhjemme. Google mener at brugen af taxaer vil stige med 75% ved 

implementeringen af automatiserede køretøjer (The Economist, 2015.) Ved en stigning i 

brugen af taxier, bliver der mindre brug for personejede biler generelt. Til sidst beskriver en 

OECD-undersøgelse fra Lissabon at dele ”taxibots” kan reducere mængden af personejede 

biler med helt op til 80-90% (The Economist, 2015). Denne udvikling vil også kunne medføre, 

at der bliver mindre trafik på vejene generelt.  

På den anden side, er der nogen, som argumenterer for, at implementeringen af automatiserede 

køretøjer også kan medføre, at der kommer flere biler på vejene. Da køretøjer kan ligge tættere 
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på hinanden i trafikken og operere mere koordineret ved hjælp af opkobling, bliver det mere 

attraktivt at køre på vejene. Denne effekt vil i Danmark kunne resultere i, at der kommer 

mellem 14-15% mere trafik på vejene, fordi kørselsforhold bliver mere attraktive. (McGhie, 

2017)  

Overvågning/dataovervågning 

Ved implementering af automatiserede køretøjer i samfundet, vil der komme kameraer der 

filmer samfundet på alle tidspunkter af døgnet, disse kameraer er installeret i de automatiserede 

køretøjer. Dette skaber øget overvågning i samfundet, hvilket kan påvirke borgernes privatliv.  

Dog kan overvågning ses som både en positiv og negativ konsekvens. 51% af de danske 

borgere mener, at der er for lidt overvågning i byrummet og mener, at denne konsekvens 

bidrager til en tryggere hverdag. De mener ydermere at det er godt for kriminaliteten med mere 

overvågning, og håber at flere kriminelle bliver fanget ved hjælp af de nye kameraer (Odgaard 

& Scanpix, 2019). 

Det ses dog også, at danskerne er bange for at optagelserne ender i forkerte hænder og 

videomateriale bliver misbrugt (Odgaard & Scanpix, 2019). Dette kan være svært at undgå, da 

det kan være muligt for hackere at komme ind i systemerne og stjæle data. Dette har forbindelse 

med cyberterror, og den måde hvorpå de kan hacke sig ind i systemerne.  

Udover videoovervågning, kan de automatiserede køretøjer også medføre dataovervågning. 

Dette kan ske, fordi de personejede biler kan få en del informationer om individets hverdag 

gennem den daglige kørsel: dette er dataovervågning. Der vil efterlades et virtuelt fodaftryk, 

når forbrugeren bruger sin bil. Virksomhederne bag bilerne vil kunne aflæse vores daglige 

mønstre, og muligvis også lytte til de samtaler vi har i bilen. Danskerne har en mere negativ 

holdning til digital dataovervågning end videoovervågning. 48% af danskerne synes, at der er 

for meget digital overvågning, hvor 6% synes der er for meget videoovervågning (Odgaard & 

Scanpix, 2019). Mængden af både video- og dataovervågning vil stige markant med 

indførelsen af automatiseret biler, dette kan give en stor magt til virksomhederne der har del i 

bilerne. Dette vil kunne betegnes som en vedvarende effekt, overvågning og dataovervågning 

vil hele tiden ske og vil ikke blive mindre. Det er derfor en effekt vi hele tiden vil kunne se i 

samfundet.  
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TRIN 6: TEKNOLOGIER SOM INNOVATION 

I kommende afsnit vil vi lave en kvalitativ indholdsanalyse af to politiske dokumenter, der 

forholder sig til visionerne for automatiseret og opkoblet mobilitet. Det første dokument, som 

vi tager udgangspunkt i, er “Automated Vehicles 3.0: Preparing for the future of 

transportation” (2018a) og er udarbejdet af the United States Department of Transportation. 

Det andet dokument, er udarbejdet af den Europæiske Kommission: “På vej til automatiseret 

mobilitet: En EU-strategi for fremtidens mobilitet” (2018). I analysen af disse dokumenter vil 

vi forholde os til fire forskellige tematikker: Sikkerhed/kunstig intelligens, utilsigtede effekter, 

markedet og opkoblingsmuligheder.   

 

Analyse af Automated Vehicles 3.0: Preparing for the future of transportation   

I 2018 fik United States Department of Transportation (U.S. DOT) fordelt 100 millioner dollars 

af præsident Donald Trump, til at undersøge og udvikle automatiserede køretøjer samt planer 

for denne teknologi. I forlængelse af dette har U.S. DOT udarbejdet en række dokumenter 

gennem de seneste år, der beskriver USA's visioner og planer for automatiseret mobilitet i 

landet. (U.S.DOT., 2018b)  

I denne analyse sættes fokus på AV 3.0, udgivet i oktober 2018, som bygger videre på det 

tidligere dokument ADS 2.0 fra september 2017. AV 3.0 beskriver mål og visioner for 

automatiseret teknologi, herunder inkluderet sikkerheds- og implementeringsaspekter. I 

analysen af dette dokument vil der fokuseres på at undersøge USA's visioner for 

implementeringen og udviklingen af automatiserede køretøjer. Ud fra dette tages der 

udgangspunkt i følgende arbejdsspørgsmål: Hvilke visioner har U.S. DOT for automatiserede 

køretøjer? 

Markedet 

U.S. DOT vil skabe åbne forhold for udvikling og test af automatiserede køretøjer, de ønsker 

frie og åbne muligheder for aktører, frem for begrænsninger der kan hæmme udviklingen.  

Der lægges stor vægt på at innovation ikke skal begrænses på nogen måde, heller ikke af 

sikkerhedsforanstaltninger. Innovation og udviklingen af teknologien kommer altså i første 

række, og sikkerhed fremstår som valgfrie guidelines udstedt af U.S. DOT.   
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“The right approach to achieving safety improvements begins with a focus on removing 

unnecessary barriers and issuing voluntary guidance, rather than regulations that could stifle 

innovation.” (U.S.DOT, 2018a, s. viii). 

Denne vision ligger i forlængelse af USA's ønske om at være førende på verdens plan inde for 

dette marked:  

“Ensure that our country remains a global leader in automated technology.” (U.S.DOT, 

2018a, s. iii) 

De åbne rammer for teknologiskudviklingen skal skabe en større frihed for virksomheder og 

aktører, så de nemmere og hurtigere kan udvikle og afprøve automatiserede køretøjer. Kigger 

man på Californien, som huser Silicon Valley, der rummer 2.000 tech virksomheder (The 

Balance, 2019), har Californien på nuværende tidspunkt udstedt tilladelser til forsøg med 

automatiserede køretøjer med en chauffør, til 65 virksomheder, og forsøg uden chauffør til 2 

virksomheder (State of California). Herunder Waymo, som tester automatiseret taxakørsel. 

Waymo ser dem selv som en teknologisk virksomhed og som en bil virksomhed. Deres mål er 

at bygge verdens mest erfarende bilist. De vil gøre det nemt og sikkert for alle slags mennesker 

at transporterer sig rundt i verden. (Fortune Magazine, 2020). Waymo bilen er et automatiseret 

køretøj, som ikke har brug for nogen bilist. Det vil altså sige at deres biler operer på niveau fire 

(Ohnsman, 2019) Waymo’s fremtidige planer er at blive en global virksomhed. (Waymo, 2019)  

U.S. DOT ligger endvidere også vægt på frihed til selv at vælge og på tilgængelighed for alle 

amerikanere. Dette gør de klart, ved at klarificere at den enkelte amerikaner selv kan vælge, 

om de vil køre i henholdsvis automatiserede køretøjer eller et konventionelt køretøj. 

Automatiserede køretøjer åbner op for nye transportmuligheder for borgere, der ellers har en 

begrænset tilgang til transportmuligheder, grundet alderdom eller handicap.  

“We will protect the ability of consumers to make the mobility choices that best 

suit their needs. We will support automation technologies that enhance individual 

freedom by expanding access to safe and independent mobility to people with 

disabilities and older Americans.” (U.S.DOT, 2018a, s. V) 

Generelt har USA en meget liberal samfundsstruktur og idéen om personlig frihed, er et af 

USA kerneværdier. “A free country” vil sige at være et land, hvor staten ikke bestemmer over 
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hvad det individuelle menneske må sige eller gøre, og hvordan individet må udtrykke sig, uden 

at blive straffet. Præcis disse værdier/lovgivninger er nedskrevet i Amerikas forfatning fra 1787 

i de første 10 amendments, her sættes stor fokus på individets frihed. (National Archives, 2016) 

Sikkerhed/Kunstig intelligens   

Foruden U.S DOT’s visioner om åbne rammer for innovation, lægger de stort fokus på at 

retningslinjerne for sikkerheden, er valgfrie at følge. Der bliver indtil videre ikke nedlagt 

lovgivning, som alle staterne skal følge.  De argumenterer for, at førerløse biler ville kunne 

bringe færdselsulykker markant ned. Dette bliver sat i fokus ved at inkludere en detaljeret 

model der illustrer dødsbilulykker i Amerika i 2017. Her ses det at ca. 39.141 mennesker 

mistede livet i bilulykker i 2017. 

“Unlike human drivers, automation technologies are not prone to distraction, fatigue, or 

impaired driving, which contribute to a significant portion of surface transportation fatalities” 

(U.S.DOT, 2018a, s.1),  

Her argumenterer U.S. DOT for at automatiserede biler vil reducere mængden af 

færdselsuheld.  Det ovenstående citat vidner også om, som nævnt tidligere i opgaven i henhold 

til kunstig intelligens, at USA mener at den irrationelle uopmærksomme side af mennesket skal 

“elimineres”, så man kun har “rationelle” køretøjer. Ved at kode og lære ANN’et bestemte 

regler, vil de automatiserede biler stå tilbage med en rationel velovervejet tilgang til de valg, 

udfordringer og ulykker, som de bliver sat overfor.   

Der ligges også vægt på, at køretøjerne skal igennem en omfattende læringsproces, så 

eventuelle fejl i systemets kode kan rettes. Denne proces nævnes også i afsnittet om Artifical 

Neural Network, og er essentiel for at sikre at bilen lære at “udtænke” egne løsninger. F.eks. 

står der i teksten:  

“On-road testing and early deployments are important to improving automated vehicle 

performance and allowing them to reach their full performance potential” (U.S.DOT, 2018a, 

s. 1).  

USA vægter altså grundig afprøvning og indlæring højt, desuden står sikkerhed som nummer 

et på deres “U.S DOT AUTOMATION PRINCIPLES” (U.S.DOT, 2018, s. iv). Det 

sikkerhedsmæssige aspekt ligger en stor del af ansvaret på en veludviklet kunstig intelligens, 
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som kan tage de rigtige sikkerhedsforanstaltninger på vejene. Dog er de 

sikkerhedsretningslinjer som U.S.DOT. har sat op, valgfrie at følge. Dette modsiger deres 

prioriteringen af sikkerheden som nr. 1 vigtigste. 

Utilsigtede effekter  

En af de andre sikkerhedsforanstaltninger og utilsigtede effekter der forekommer i forhold til 

de automatiserede køretøjer, er de tidligere nævnte cyberangreb. Det kommer til udtryk at U.S 

DOT har fokus på cyber sikkerhed, da USA har oprettet flere organisationer, der har til formål 

at opretholde og vedligeholde en vis sikkerhedsstandard indenfor forskellige områder, dog alle 

med fokus på at minimere mulighed for cyberangreb. Disse organisationer dækker til sammen 

over alle de slags transportmidler, vi kender i dag herunder; lastbiler, busser, fly, toge, færger, 

metro og personbiler (U.S.DOT, 2018a, s. xi). I disse tilfælde, skal transportmidlet være 

automatiseret.  

Derudover er cybersecurity et punkt, som samfundet i højre grad skal tage stilling til som følge 

af stigningen i trusler online. Det er derfor noget staten tager højde for og sætter flere ressourcer 

ind på. Derfor er der udarbejdet et stort samarbejde mellem mange organisationer der skal 

forebygge cyber-terror. Dette ses i teksten:  

“U.S. DOT will work closely with the U.S. Department of Justice; the U.S. 

Department of Commerce and its National Institute of Standards and Technology 

(NIST); the Federal Trade Commission; the Federal Communications 

Commission; the U.S. Department of Homeland Security (DHS); industry subject 

matter experts; and other public agencies to address cyber vulnerabilities and 

manage cyber risks related to automation technology and data.” (U.S.DOT, 

2018a, s. 17) 

Her ses det at mange af de amerikanske organisationer står sammen om forebyggelsen af 

cybersecurity, og de vil derved i fællesskab gøre teknologien for automatisere transportmidler 

sikrere. Cyberangreb er altså en utilsigtet effekt, som U.S. DOT allerede tager højde for.  

U.S. DOT nævner også den tidligere nævnte utilsigtede effekt, arbejdsløshed (U.S.DOT, 

2018a, s. 10). De er dog yderst optimistiske og mener, at den nye transportsektor vil skabe 

anderledes jobs, som kan overtages af de kommende arbejdsløse. De nævner altså ikke 

arbejdsløsheden i en negativ kontekst, men i stedet som en mulighed for nye jobs.  
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“The United States surface transportation system provides tremendous mobility benefits, 

including widespread access to jobs, goods, and services. “ (U.S.DOT, 2018a, s. 1).  

De forholder sig roligt og optimistisk til tematikken, og beskriver det ikke som en negativ 

konsekvens.  

Opkoblingsmuligheder  

U.S.DOT. lægger fokus på mobilitet som automatiseret, muligheden for at automatiseret 

mobilitet også kan være opkoblet, nævnes blot som en interesse. Opkoblingsmuligheder skal 

ikke udvikles parallelt med automatiseringen af køretøjer, men er en fremtidig komponent, der 

kan implementeres. Det er igen vigtigt for U.S.DOT. at der ikke er noget, som kan stå i vejen 

for udviklingen af automatiseret mobilitet, end ikke opkoblingsmuligheder, som kan gøre 

automatiserede køretøjer langt mere sikre.   

“Communication both between vehicles (V2V) and with the surrounding 

environment (V2X) is an important complementary technology that is expected 

to enhance the benefits of automation at all levels, but should not be and 

realistically cannot be a precondition to the deployment of automated vehicles.” 

(U.S.DOT., 2018a, s. 13) 

Ud fra analysen af dokumentet ses her, at USA’s visioner for implementeringen og udviklingen 

af automatiserede køretøjer lægger vægt på sikkerhed og frihedsbegrebet. Friheden gælder også 

indenfor udviklingen og innovation af automatiserede køretøjer. U.S. DOT’s vision er derfor 

ikke at sætte begrænsninger for udviklingen og testningen af automatiserede køretøjer, men 

således at aktørerne har muligheden for at udvikle og øge innovationen indenfor for det 

teknologiske område uden unødvendige forbehold. Derfor understreger U.S.DOT at 

sikkerhedsforanstaltninger og –tiltag er frivillige og ikke skal påtvinges nogen stater eller 

virksomheder. 
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Analyse af; På vej til automatiseret mobilitet: En EU-strategi for fremtidens mobilitet 

Den 17. Maj, 2018 fremlagde Europa Kommissionen en strategiplan samt visioner for en 

fremtid med opkoblede og automatiseret mobilitet i EU. Denne plan blev fremlagt for Europa-

Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget.  

I analysen af dette dokument vil der fokuseres på at undersøge EU's visioner for 

implementeringen og udviklingen af automatiserede køretøjer. Vi bruger tematikkerne til at 

uddybe de vigtigste pointer vi analyserer os frem til. Ud fra dette tages der udgangspunkt i 

følgende arbejdsspørgsmål: Hvilke visioner har EU for automatiseret mobilitet? 

Sikkerhed/Kunstig intelligens  

EU har store ambitioner for automatiserede køretøjer i hele EU. De har særligt for øje at 

nedbringe trafikulykker, færdselstætheden samt udledning af skadelige stoffer. De har 

derudover også tænkt sig at indføre nogle lovmæssige krav, for at harmonisere trafikreglerne 

blandt alle medlemsstater. EU har en vision om, at der skal være nul trafikulykker i Europa i 

år 2050. For at opnå disse visioner og mål er det vigtigt for EU, at alle medlemslande yder en 

samlet indsats for at skabe og opnå opkoblet og automatiseret mobilitet i Europa. 

“I en verden i hastig forandring bør Europa benytte lejligheden til at være førende i at levere 

sikker, effektiv, socialt ansvarlig og miljøvenlig førerløs mobilitet til EU-borgere.” (Europa 

Kommissionen, 2018, s.18) 

EU nævner også kunstig intelligens som et af de vigtigste komponenter i automatiserede 

køretøjer. Herudover nævner de også vigtigheden af at færdigudvikle teknologien mest muligt 

i henhold til sikkerhed, og at der stadig er et stykke vej endnu (Europa Kommissionen, 2018). 

ANN kan igen bruges som et eksempel på en kunstig intelligens, som er passende til EU’s 

visioner. Teknologien kan udvikle sig og lære at handle med ræsonnement i et transportsystem.  

På baggrund af udviklingen af AI, er EU klar over de etiske spørgsmål, som man vil støde ind 

i, i denne proces, og har derfor også oprettet European Artificial Intelligence Alliance, som har 

til opgave at udarbejde etiske retningslinjer for den nye teknologi.  

“Etiske spørgsmål er et lige så vigtigt emne for automatiseret mobilitet. 

Automatiserede køretøjer skal være sikre og respektere menneskelig værdighed 
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og personlig valgfrihed (…) Medlemsstaterne er allerede gået videre med 

oprettelsen af en taskforce om de etiske aspekter af automatiseret og opkoblet 

kørsel for at præcisere de etiske spørgsmål, der bør behandles i fællesskab på 

EU-plan" (Europa Kommissionen, 2018). 

EU understreger altså, at de vil sørge for at den kunstige intelligens i de automatiserede biler, 

lever op til et moralskkodeks. De nævner i teksten at menneskelige fejl er skyld i 94% af alle 

færdselsuheld, og fremhæver i stedet at et intelligent system er vejen frem. De regner, som 

tidligere nævnt, med at en automatiseret transportsektor kan nedbringe ulykker med 100%. 

Derudover kan det udledes, at EU ser den kunstige intelligens som en måde hvorpå, systemet 

handler mest optimalt og rationelt. Denne udvikling af AI vil sørge for, at færrest mennesker 

bliver slået ihjel og færrest fejl bliver begået. Deraf må man gå ud fra, at EU også ønsker en 

kunstig intelligens baseret på rationalitet, og at etiske spørgsmål i denne sammenhæng også er 

lig med rationalitet. 

Utilsigtede effekter  

Kommissionen (2018) nævner, foruden alle de positive aspekter ved automatiseret mobilitet, 

også en række negative komplikationer ved teknologien. Her nævnes håndtering af 

sikkerhedsansvar, cyberangreb, udnyttelse af data og arbejdsløshed for medarbejdere i 

transportsektoren. Det er vigtigt for kommissionen ved implementeringen af automatiseret 

mobilitet at forudse og håndterer disse komplikationer.  

“Selv om det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at få et helhedsbillede, skal 

disse langsigtede virkninger vurderes hurtigst muligt for at forudse eventuelle 

bagslag og for at træffe afhjælpende foranstaltninger.” (Europa Kommissionen, 

2018, s. 14) 

I det ovenstående citat kan det aflæses, at EU forholder sig til tematikken med en vis 

forsigtighed. Dette ses igen og igen, som et gennemgående tema i hele EU’s tekst: de vægter 

forsigtighed og høj detaljegrad. De tager tidligt stilling til de effekter, som kan have en skadelig 

virkning på samfundet og udviklingen af den nye transportsektor. I forlængelse af den 

potentielle arbejdsløshed vil EU eksempelvis lave tiltag, der skal sørge for at en hel 

arbejdsgruppe ikke står uden arbejde. De der mister deres erhverv under implementeringen skal 
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tilegne sig ny viden og kunnen, som skal erhverve dem nyt arbejde indenfor automatiseret og 

opkoblet mobilitet. 

Markedet  

EU har et ønske om at være førende inde for denne fornyelse af mobilitetssektoren, dette er 

både et ønske om at gøre Europa mere sikker samt grønnere, men også et ønske om at gøre 

Europa konkurrencedygtig inden for denne sektor i resten af verden. EU forudsiger store 

fordele økonomisk gennem selvkørende køretøjer, og taler om indtægter på over 620 milliarder 

euro for bilindustrien og 180 milliarder euro for elektroniksektoren i EU i år 2025. Der er altså 

også et økonomisk aspekt i EU's vision for den selvkørende mobilitet i Europa og et 

engagement for at være de førende inde for denne industri, for derigennem at skabe økonomisk 

vækst. (Europa Kommissionen, 2018)  

For at kunne opnå en økonomisk fordel gennem denne teknologi, skal viden udveksles mellem 

medlemsstaterne så der ikke kommer konkurrence, og de derved modarbejder hinanden, men 

derimod udveksler viden, så medlemsstaterne arbejder sammen.  

“Det er også vigtigt at finde den rette balance mellem deling af offentlige og 

private data, hvilket muliggør fair og effektiv konkurrence for innovative 

løsninger og databeskyttelse. Da vi deler flere data, og da antallet af involverede 

aktører stiger, er det nødvendigt at sikre, at Europa forbliver konkurrencedygtig 

i alle faser af førerløs mobilitet, herunder i leveringen af disse endelige tjenester 

til vores borgere og virksomheder” (Europa Kommissionen, 2018, s. 2) 

I denne forbindelse understreger EU at de støtter forskning og forsøg inde for denne sektor, 

både økonomisk og gennem opfordring til samarbejde på tværs af medlemslande. 

“Mange initiativer er allerede i gang i medlemsstaterne (f.eks. Tyskland, 

Frankrig, Det Forenede Kongerige, Sverige og Nederlandene), især med henblik 

på prøvning i stor målestok, som også støttes af Kommissionen. Der er dog behov 

for en bedre koordinering af disse initiativer.” (Europa Kommissionen, 2018, s. 

5) 

I Danmark udføres der allerede forsøg med førerløse busser, i starten af marts 2020 kørte den 

første førerløse bus ud på vejene i Aalborg, her har Aalborg kommune igangsat et forsøg med 
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førerløse busser, på en afgrænset rute. Aalborg Kommune understrejer vigtigheden af at skabe 

og bidrage til forskning inden for dette felt. (Aalborg Kommune, 2019). Forsøget er det første 

til at blive godkendt i Danmark og det har taget 2,5 år at få godkendelse til dette forsøg (FDM, 

2019). Projektet Linc har, som et andet forsøg i Danmark, fået 25 millioner i støttepenge fra 

EU. Linc vil på DTU’s campus teste førerløse busser og her af indsamle erfaring om busserne 

og hvordan passagerne oplever dem. Linc er altså også med til at bidrage til forskningen af 

automatiseret mobilitet i EU. (Linc, u.å) 

Opkoblingsmuligheder 

EU Kommissionen ligger vægt på at udbredelsen af opkoblet og automatiseret mobilitet er 

noget de skal være førende i på verdensplan. Udviklingen af automatiseringen og 

opkoblingsmulighederne skal udvikles parallelt med hinanden og er afhængig af hinanden. EU 

har fokus på, at når køretøjer er opkoblede og automatiserede vil de kunne forbedre 

infrastrukturen, samtidig vil det kunne skabe bedre trafikforhold og mindske trafikuheld. 

“Derfor vil Kommissionen følge en integreret tilgang mellem automatisering og 

opkoblingsmuligheder i køretøjer.” (EU Kommissionen, 2018, s. 4) 

Overordnet set udtrykker EU et ønske om at bevæge sig mod et samfund med automatiseret 

køretøjer, men ønsker ikke at det skal gå så stærkt, at europæerne ikke kan følge med, og 

uforudsete konsekvenser kan eskalere. Alle aspekter af denne nye teknologi skal så vidt muligt, 

forudses og udformes således at den gavner alle, håndterer alle de konsekvenser, den kan 

forsage og er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Samtidig sigter EU mod at lave intelligent 

mobilitet, der lever op til etiske standarder, som kan accepteres af alle medlemslande. På mange 

punkter virker EU’s forhold til disse tematikker meget omfangsrig og velovervejet. 

 

DISKUSSION   

I dette afsnit vil vi diskutere de ovenstående analyser og sammenligne hvordan, henholdsvis 

USA og EU forholder sig forskelligt til automatiseret mobilitet. Herunder vil vi diskutere og 

sammenligne de tematikker, som vi arbejdede med i analysen: Sikkerhed/kunstig intelligens, 

utilsigtede effekter, markedet og opkoblingsmuligheder. Set i lyset af denne sammenligning 

vil vi videre præsentere, hvordan disse forskellige visioner for teknologien reflekteres ude i 
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den virkelige verden. Videre vil vi diskutere, hvorvidt automatiserede køretøjer har en politisk 

karakter, og om den politiskes kontekst, som teknologien indføres i, har en indflydelse på 

hvordan teknologien bruges og får indflydelse på samfundet. Denne diskussion sker i 

forlængelse af Langdon Winners (2008) teorier om, hvorvidt teknologi har en politisk karakter.  

 

Sammenligning af tematikker fra den kvalitativ indholdsanalyse 

Sikkerhed og kunstig intelligens.  

EU og USA er både enige og uenige, når det gælder sikkerhedsforanstaltninger. De ser begge, 

at automatiserede køretøjer i stor grad vil nedbringe færdselsuheld i transportsektoren. Der 

skabes også enighed omkring det faktum, at det er menneskets uopmærksomhed, som er skyld 

i de fleste trafikulykker. Dermed har de begge en forestilling om, at kunstig intelligens vil 

kunne afhjælpe den irrationalitet, som mennesket medbringer. Den intelligens som bliver 

bygget ind i bilen, er grundstenen til en mere sikker transportsektor.  

Derudover har de dog forskellige holdninger til, hvordan sikkerheden skal etableres gennem 

regler eller love. USA har en mere afslappet tilgang til sikkerheden og beskriver 

retningslinjerne som valgfrie. Det er altså ikke lovpligtigt for hver stat at følge alle 

retningslinjerne som U.S.DOT fremskriver. Kommissionen i EU har derimod tænkt sig at 

indføre lovmæssige sikkerhedskrav for automatiserede køretøjer, og lave intensiv koordinering 

om trafikregler mellem medlemslandene. EU forholder sig generelt mere forsigtigt og med 

fokus på harmoniseringen mellem medlemslandene, mens USA har en mere åben tilgang til 

det, og lader markedet og de selvstændige virksomheder styrer udviklingen selv.  

EU’s sikkerhedsperspektiv er endvidere bredere end USA’s, og omhandler også 

klimasikkerhed. EU vil sikre sig, at den nye teknologiske udvikling ikke er forurenende og 

beskytter miljøet, men USA lægger ikke vægt på dette aspekt. USA prioriterer altså innovation 

højest, mens EU prioriterer sikkerheden højest.  

Utilsigtede effekter   

Når EU og USA kigger på de utilsigtede effekter, har de to forskellige udgangspunkter. USA 

vil gerne se en hurtig udvikling og har derfor kun taget stilling til cybersecurity, cyberangreb 

og til dels arbejdsløshed. Hvor EU ligger vægt på at være forsigtige og gå langsomt frem og 
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derved forudse alle utilsigtede effekter, de nævner her: cyberangreb, cybersecurity, udnyttelse 

af data og arbejdsløshed.  

De har derved begge et stort fokus på cybersecurity og frygten for et cyberangreb. USA har 

udformet mange organisationer der har til ansvar at lave retningslinjer for sådanne angreb, 

mens EU nævner håndteringen af sikkerhedsansvaret.  

USA nævner kort muligheden for arbejdsløshed. De mener, at der vil komme mange 

arbejdsløse, fordi mange jobs bliver overflødige. Endeligt kan automatiseret mobilitet dog føre 

til mange nye arbejdspladser, hvilket resultere i at der kommer flere i arbejde. EU har derimod 

lavet tiltag, der skal sørge for at en hel arbejdsgruppe ikke står uden arbejde. De der mister 

arbejde, skal trænes i at kunne få et erhverv indenfor automatiseret og opkoblet mobilitet. 

Opkoblingsmuligheder  

Med henblik på opkoblingsmuligheder ses det at USA lægger vægt på mobiliteten, når det 

kommer til automatiserede køretøjer. De mener at muligheden for opkobling skal være en 

separat udvikling fra automatisering, og at det skal ske i sit eget tempo. Derfor skal opkobling 

ikke være en begrænsning for automatiseringen af køretøjer i USA. EU mener derimod at 

opkobling og automatisering går hånd i hånd, og ikke kan adskilles. Udviklingen af de to skal 

derfor foregå med samme hast, i en parallel udvikling. EU sigter derfor mod at skabe en 

bedre infrastruktur, som generelt vil skabe bedre trafikforhold i EU. På den måde kan man se 

at EU igen prioriterer den langsomme udvikling og implementering af automatiserede 

køretøjer i Europa. USA lægger mere vægt på automatiseringen, og at det er her fokusset på 

automatiserede køretøjer ligger, opkoblingsmuligheder er et fremtidig komponent som kan 

implementeres senere. 

Markedet  

EU og USA har begge visioner om at være førende på markedet og ser stort økonomisk  

potentiale i markedet. Vi ser også at begge parter investerer, i udviklingen af teknologien. 

USA lægger stor vægt på ikke at begrænse markedet og innovationen, mens EU lægger stor 

vægt på samarbejde og vidensdeling mellem virksomheder og medlemslande.  

På trods af at begge parter, på nogle punkter, har samme store visioner for teknologien, er der 

en forskel på hvor forsigtigt de går til værks og hvor meget innovationen begrænses. Hvor vi 
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ser at USA advokerer for åbne frie rammer, i overensstemmelse med deres frihedsværdier. Går 

EU mere forsigtigt til værks, ved at gennemtænke og undersøge alle tænkelige aspekter og 

negative følger ved teknologien, før den lades implementeres. Dette eksemplificeres yderligere 

i, hvor mange forsøg der reelt er blevet tilladt i henholdsvis EU og USA. Der er, som pointeret, 

tilladt 67 forsøgsordninger i Californien, sammenlignet med medlemslandet Danmark der blot 

har ét aktivt tilladt forsøg kørende, og det har taget hele 2,5 år at få tilladelse til dette forsøg.   

 

Eksempler fra den virkelige verden 

I forlængelse af EU’s og USA’s forskellige visioner for opkoblet og automatiseret mobilitet, 

vil vi nu se på hvordan, dette reflekteres ude i den virkelige verden, i aktuelle forsøgsordninger 

i henholdsvis Danmark og USA. Vi kigger på to forskellige virksomheder: amerikanske 

Waymo der udvikler og tester førerløse biler flere steder i USA, og danske Holo der kører et 

forsøg i Aalborg med den såkaldte SmartBus. Der er stor forskel på, hvor udviklet teknologien 

er hos de to forskellige automatiserede køretøjer. På flere punkter arbejder begge virksomheder 

med mange af de samme komponenter i deres automatiserede køretøjer, som sensorer, LIDAR 

og detaljerede 3D kort over de områder, som køretøjerne kan operere inden for. Dog er der stor 

forskel på hvor udviklede disse komponenter er og hvor kloge disse køretøjer reelt er. 

SmartBussen i Aalborg kan identificere komplikationer på dens rute og give akt for disse ved 

at stoppe op, men bussen er ikke i stand til at korrigere dens rute og manøvrere uden om disse 

komplikationer. Hvis der eksempelvis holder en bil parkeret på dens rute, må en vagt manuelt 

gå ind og styre bussen uden om den parkerede bil. (9220-bladet, 2020) 

Til sammenligning med SmartBussen i Aalborg kan Waymo’s køretøjer operere langt mere 

effektivt. Waymo’s køretøjer er i stand til at scanne det pågældende område den kører i, 

forudsige samtlige bevægelsesmønstre hos andre biler, fodgængere og cyklister, og korrigere 

dets rute ud fra disse parametre. Endvidere er Waymo’s biler i stand til at køre i et langt mere 

kompliceret bymiljø med vejkryds og andre bilister (Waymo, 2020). SmartBussen i Aalborg 

kører i pendul på den samme 2,1 km lange rute, som er en sti primært befærdet med cyklister 

og gående, og der kører sjældent andre biler (9220-bladet, 2020). 

På trods af at Waymo’s teknologi synes langt mere fremmelig end Holo’s, har der været 

scenarier hvor systemfejl i Waymo’s køretøjer har ført til mindre trafikuheld (Goodall, 2018). 
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Det kan siges at SmartBussen med dens max hastighed på 18km/t måske opererer langt mere 

sikkert end Waymo’s mere avancerede køretøjer. Men på nuværende tidspunkt kan det næsten 

bedre svare sig at gå SmartBussens rute, taget i betragtning af bussens fart og de mange stop 

undervejs.  

Waymo’s biler har langt mere erfaring, og deres automatiserede biler har kørt med passagerer 

ude på vejene i USA siden 2017 (Waymo, 2020), her er Holo’s busser langt mindre erfarende 

og har først fået tilladelse, til at køre på de danske veje i år, efter 2,5 år ventetid på tilladelsen. 

Vi ser netop her hvordan EU's skrappere sikkerhedsforanstaltninger har haft indflydelse på 

innovationen i Danmark, og potentielt set har sat EU et godt skridt tilbage i kapløbet om at 

være førende inden for automatiseret mobilitet. På den anden side, har de mere frie tøjler for 

innovationen i USA gjort at vi har set flere ulykker hos Waymo’s og andre amerikanske 

firmaers automatiserede køretøjer, grundet forskellige systemfejl (Goodall, 2018). 

 

Har automatiseret mobilitet en politisk karakter?  

Set i lyset af de analyserede tekster, kan automatiserede køretøjer indføres med en 

bagvedliggende politisk agenda. Vi ser hvordan både USA og EU har en bagvedliggende 

økonomisk interesse for teknologien, denne interesse har indflydelse på hvordan teknologien 

får indflydelse på samfundet. USA's interesse for åben og fri innovation, tilsidesætter andre 

værdier, som sikkerhed, mens EU lægger vægt på at gennemtænke og –teste alle mulige 

sikkerhedsaspekter forud for teknologiens implementering. USA tilrettelægger altså samfundet 

omkring teknologiens behov for effektiv udvikling, mens EU former teknologiens udvikling 

omkring samfundets behov. Men i begge tilfælde er det dog tydeligt, at de politiske regimer er 

med til at forme teknologiens implementering og udvikling og derfor kan automatiseret 

mobilitet blive brugt som et politisk middel.  

Hvis man kigger på et automatiseret køretøj som helhed og dens egentlige funktionalitet, 

nemlig at kunne køre af sig selv uden fører, kan man argumentere for, at den ikke har en 

indlejret politisk karakter. Det er ikke politisk, at bilen kører den mest effektive rute. Dog kan 

man argumentere for, at komponenten kunstig intelligens er politisk i sig selv. Kunstig 

intelligens er politisk, fordi at teknologien fordrer, at man tager politisk standpunkt, for at den 

kan fungere. Politik er indlejret i selve teknologien, fordi kunstig intelligens fordrer at der tages 
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valg, som bliver indlejret i teknologien. Eksempelvis skal der tages stilling til det politiske og 

lovmæssige standpunkt, som hvilke menneskeliv skal der reddes i ulykkessituationer. I det 

øjeblik det er nødvendigt for bilen at træffe et valg som dette, bliver teknologien altså politisk.  

Man kan dog sige at de valg der skal træffes i programmeringen af den kunstige intelligens 

ikke fordre et bestemt politisk regime, men snarere kan reflektere de politiske regimer, som 

udvikler teknologien.  På den måde er den forskellig fra f.eks. atombomben, som former et 

bestemt politisk regime (Winner, 2008). Dermed kan man sige, at motivationen bag 

automatiserede køretøjer, dens egentlige formål og funktionalitet ikke har en indlejret politisk 

karakter.  

 

KONKLUSION  

 

Problemformulering: 

Hvordan fungerer teknologien bag automatiserede køretøjer, og hvordan påvirker 

EU og USA’s politiske visioner implementeringen af automatiserede køretøjer? 

 

 

Automatiserede køretøjer er altså en kompleks teknologi, der både kan forstås i forhold til 

teknologiens indre operationelle systemer, som kunstig intelligens, og i en større 

samfundsmæssig systemsammenhæng, som V2X, der spænder langt bredere end køretøjets 

fysiske rammer. Kunstig intelligens opererer som et vigtigt indre teknologisk artefakt, der 

erstatter den menneskelige tilstedeværelse med et langt mere rationelt tænkende system. Det 

særlige ved den kunstige intelligens, ANN, er at den kan tilegne sig utallige erfaringer og 

operere på baggrund af disse.  

V2X opkobler det automatiserede køretøj til samfundet gennem et større 

kommunikationssystem, som muliggør deling af data blandt infrastrukturer, fodgængere og 

andre køretøjer. Dette betyder at de automatiserede køretøjer kan operere, på baggrund af langt 

flere data og dermed operere mere effektivt og sikkert.  

Det er ikke disse teknologiske foranstaltninger der alene definerer teknologiens formål og 

funktion i samfundet, men også de bagvedlæggende politiske intentioner, som indfører 
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teknologien i en kontekst. USA tilsidesætter mange sikkerhedsaspekter, som 

opkoblingsmuligheder og sikkerhedskrav, til fordel for at fremme innovationen, i modsætning 

til EU, som prioriterer disse forudgående sikkerhedsforanstaltninger frem for hurtig innovation. 

Dette reflekteres ude i den virkelige verden, hvor de forsøg vi ser i USA, er mere fremmelige 

end i Danmark, dog viser flere ulykker i USA hvordan sikkerheden er blevet tilsidesat. Ligesom 

USA tilsidesætter flere sikkerhedsmæssige aspekter, erkender de heller ikke de klimamæssige 

fordele ved automatiseret mobilitet, hvilket EU gør. På trods af EU og USA's forskellige 

tilgange til teknologien, ser de flere af de samme positive aspekter ved indførelsen af 

automatiseret mobilitet. De har yderligere den samme indstilling til kunstig intelligens, der kan 

erstatte menneskets irrationalitet, som er den primære faktor i størstedelen af trafikulykker. 

På baggrund af alt dette mener vi at de politiske regimer og foranstaltninger, som automatiseret 

mobilitet indføres i, har en indflydelse på teknologiens funktion og formål. Det er dog endnu 

uvist om en fuld implementering af automatiseret mobilitet i samfundet vil påtvinge nye 

politiske regimer.  

Kort sagt tilrettelægger USA altså samfundet omkring teknologiens behov for effektiv 

udvikling, mens EU former teknologiens udvikling omkring samfundets behov. 

 

VISUALISERINGSAFSNIT 

Vi vil udarbejde en planche/plakat, dette skal være vores visuelle produkt til eksamen. Vores 

resultater fra opgaven, vil altså blive visualiseret på plakaten. Den foreløbige idé er at tegne 

USA og EU - muligvis på hver sin side, af et automatiseret køretøj. Yderligere vil deres visioner 

for automatiserede køretøjer blive inkorporeret i illustrationen, og sat i kontrast til hinanden. 

Plakaten vil bunde i vores konklusion, og muligvis karikeres.  

Den karikerede version kunne være illustreret ved, at ingen i EU tør sætte sig ind i det 

automatiserede køretøj, mens i USA kører folk ned. Dette ville være en overdrivelse, men en 

fin måde at få pointen frem.  
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Den anden version kunne være: EU og USA visualiseret på hver sin side af en automatiseret 

bil. Rundt om de to kunne deres forskellige visioner være skitserede gennem små tegninger, 

der udtrykker pointen.  

Herunder i figur 9 ses en grov skitse af hvordan vores visualisering kunne se ud. 

(Fig. 9) 
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