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 Interview - Sikker Trafik 

(…) Så har du jo selv beskæftiget dig med selvkørende biler, og vi ville gerne interviewe 

jer. Har du nogen spørgsmål før vi starter?  

Vi snakket rimelig meget om det for nogle år siden og så har det ligget lidt død i en periode. 

Men det er jo noget vi hele tiden snakker om. Altså selvkørende biler er jo mange ting. I de 

der fem faser. Jeg tror der er mange, når de taler om det i medierne, så snakker de altid om 

den fulde fase fem pakke. Det er ret vigtigt at vi kommer fra i dag og derhen. Der er en 

relativ lang periode. Vores hovedfokus ligger på trafikanternes adfærd og netop hvordan de 

agerer. Så fra at man går fra en fuldstændig manuel bil til en fuldstændig selvkørende bil. I 

den mellemliggende periode, der er der ret store forventninger til dem der fører bilerne eller 

dem der sikker inde i dem, som vi skal have løst på en eller anden måde for at komme fra A til 

B. Der er en hel masse punkter på vejen. Der er mange ting vi tager hensyn til i den 

sammenhæng. Blandt andet som alder. Eller at det er meget intuitivt for min alder eller yngre 

end mig at sætte sig ind i en Tesla, hvor alt foregår stort set på en stor skærm i midten, fordi 

vi er vant til at glo på skærme hele tiden. Men min gamle morfar på 89 år ville jo ikke kunne 

sætte sig ind i sådan en bil. Han ville jo ikke ane hvad han skulle trygge på. Så hvordan 

skærer man ikke hele det led væk i teknologiens navn? Fordi den gang de tog kørekort, der 

var det sådan noget som en choker (?). Det er der jo ingen der ved hvad er i dag. Men det var 

en pind man hev i, så der kom mere olie i motoren, når man startede den og den var kold. 

Sådan noget gør en bil manuelt i dag, så der er ingen der lærer i dag, når man tager 

kørekort. Men man lærer måske at bruge det sikkerhedsudstyr, der er i dag. Den sørger vi for 

hele tiden at holde os opdaterede på. Fordi man lærer når man tager kørekort, at det i dag 

ikke er relevant om 20 år når bilen kan meget mere. Sådan helt overordnet. 

Kan du fortælle lidt om dig selv og SikkerTrafik som helhed? 

Jeg hedder Jesper og jeg er specialkonsulent på dokumentationsområdet. Det vil side at vi 

står for alt der hedder evidens. Alle vores kampagner og indsats bygger på en eller anden 

form for evidens. Og det er alt fra at jeg sidder og analyserer dødsulykker, trafikulykker, 

ulykker fra skadestuerne, folk der møder op og er kommet til skade. Det er 

spørgeskemaundersøgelser blandt bilister, cyklister, erhvervs-chauførere, alle mulige 

forskellige målgrupper, hvor vi spørger om deres holdninger og deres adfærd. Vi laver 

målinger, hvor vi kan måle over tid om deres adfærd ændrer sig. Om lovgivningen gør at 

deres adfærd ændrer sig. Om teknologi gør at deres adfærd ændrer sig. Så laver vi 

evalueringer af alt hvad vi laver. Vi laver pre-test af evalueringer, alle mulige undersøgelser. 



   
 

  2 
 

For eksempel, når vi sætter et skilt op på veje, hvor der står ”Sænk Farten”. Så er det testet 

på et repræsentativt udsnit af danske bilister, hvor de sker skiltet i sådan en cityfilm (?) 

(5:30), kalder man det. Det er en computer film, hvor man ser skiltet og så skal de kunne 

læse, hvad der står. Forstår de budskaberne? Og sidst men ikke mindst, så laver rigtige 

tællinger, hvor vi står ude i trafikken og tæller ting. Det kan være cykelhjelme, det er 

sikkerhedsseler, alle mulige observationsstudier vi laver, hvor vi kan se den reelle adfærd. 

Fordi vi ved jo godt at når folk svarer på et spørgeskema, så har man måske en tendens til at 

gøre sig selv bedre i den givne situation end hvad man i virkeligheden er. Så det er mig og et 

par kollegaer der har aben med alt hvad der hedder evidens. Og så har jeg også ansvaret 

sammen med en anden kollega, der hedder Jeppe som er gammel journalist. Men han har 

arbejdet på bilmagasinet og ved rigtig meget om biler og teknikker. Os der har alt den 

køretøjstekniske udvikling. Og så samarbejder vi også med færdselsstyrelsen, som er den 

myndighed i Danmark, der er ansvarlig for at implementere køretøjsteknologi og er ansvarlig 

for alle de der cirkulære der er for indretningen af biler, cykler og hvad det ellers kan være. 

Vejdirektoratet som nu skal lave vejene bilerne skal køre på og alt muligt andet det... det har 

vi også. Det var sådan set om mig. Og Rådet er en som I selv siger er en privat organisation, 

der er på finansloven, hvilket er lidt sjovt for vi er en privat virksomhed og vi tager sådan den 

del af trafiksikkerhed der handler om adfærd. Hvis man kan dele det meget sådan gråt op så 

kan man sige Vejdirektoratet og kommunerne de bygger vejene. Færdselsstyrelsen tager sig 

af det med bilerne. Politiet tager sig for at dele bøder ud. Folketinget tager sig af at lave 

regler og vi tager så adfærd. De prøver at få folk til at have en mere trafiksikker adfærd. 

Altså vi prøver at få flere til at bruge sikkerhedssele, folk ser over hastighedsgrænsen, flere 

tager på cykelhjelm, lad være med at kigge i mobilen når du kører bil og så videre og så 

videre. Men vi er en privat virksomhed og alligevel så får vi pengene af... på finansloven 

hvert år til det vi laver, fordi det har en ret stor samfundsmæssig virkning det vi laver. Og 

derfor er vi også tilknyttet et ministerie for vi jo er... I gamle dage for 2 valgperioder siden 

der hørte vi håber med Justitsministeriet men vi har de seneste 8 år har hørt på 

transportministeren. Så vi er knyttet op på et ministerie selvom vi er en privat virksomhed. 

Og det er der ikke særligt mange NGO’er eller hvad man skal sige der er. Og vi får også 

nogle penge fra ministeriet til at lave decideret lov information fordi dem der sidder og 

skriver lovtekster ind i ministeriet de er ikke så gode til at kommunikere til altså her for 

Danmark. Og det er ligesom det hvor vi kan forstå og læse en paragraf og omsætte det til 

noget som folk kan finde ud af. Så når der kommer nye regler for klip i kørekortet ved brug af 

mobiltelefon eller der kommer nye regler for nummer femtenårige køre på knallert eller et 

eller andet så er det tit os der laver en lov information omkring det. Det er sådan meget kort 
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træk hvad vi laver, så laver vi også en masse på undervisningsområdet. I kender sikkert på 

cyklist prøver eller hvad hedder det fodgængere tests og alt mulig andet hvad man laver i 

folkeskolen. 

Jeg tror du har svaret på det allerede men det du arbejder med nu er det sådan adfærd. 

Hvordan hænger det sammen med jeres projekt om selvkørende biler? 

Vi har ikke noget projekt om selvkørende biler men man kan sige vi ved for de fleste... for 

stort set alle analyser der er mindst 90% af alle trafikulykker der sker ude på vejene de sker 

på grund af én eller anden uhensigtsmæssig adfærd fra en eller flere af trafikanterne. Og det 

er alt fra at de faldt i søvn, at de narkopåvirket, at de sidder og glor i deres mobiltelefon, at 

de kører 200 kilometer i timen, at de ikke har taget cykelhjelm på eller et eller andet. Og så 

er vi nede på, der er nogle procenter tilbage, som skyldes bilerne. Altså så kan man sige okay 

hvis man kører rundt med en bil med 4 forskellige dæk 2 er vinteren dæk, 2 er sommerdæk er 

det så bilens skyld at ulykken sker eller er det ham der har sat dæk på bilen der måske lige 

skulle have sæt nogle ordentlige på. Og så er der selvfølgelig nogle udefra kommende ting. 

Så jeg sad og kiggede og det sneede udenfor. Der også sådan nogle eksterne faktorer men det 

vil sige når 90% af ulykkerne skyldes en eller anden dårlig adfærd, altså folk som vælger at 

side og glo i deres mobiltelefonen og derfor kører en cyklist ned eller som kører for stærkt. Så 

kan vi jo rigtig godt se et potentiale i at jo mere automatiseret kørsel bliver, jo færre ulykker 

kommer vi til at få på sigt. 

Og hvem vil det primært vil være. Det vil sige målgruppen af det? 

 Der er ikke mange der har snakket om selvkørende teknologi i andet inden firehjulede 

køretøjer. Altså der er jo mange der snakker om selvkørende biler i forhold til lastbiler og 

varebiler, personbiler. Der er meget få der snakkede om det i forbindelse med motorcykler, 

knaldre, selvkørende cykler det tror jeg heller ikke en ting. Selvkørende el løbehjul eller noget 

andet, så er det jo basically dem vi snakker om lige nu og der er andre der har andre grunde 

til at snakke om det altså transportbranchen. De har svært ved at skaffe chauffører. Man ser 

det i England at de ikke kan få benzin fordi de kan ikke få nogen til at køre lastbilerne. Det er 

jo klart hvis man kunne få lastbilen til at køre selv og der bare skulle stå en mand og sæbe 

rør ned i benzintank og så og så kørte det, så ville de have færre ulykker de kunne køre flere 

timer i døgnet de skulle ikke køre hviletid og alt muligt andet. Men sådan rent 

trafiksikkerhedsmæssigt så kan vi selvfølgelig godt se der er nogle potentialer. Altså vi ved 

historisk set har teknologien... Vi har ændret folks adfærd, så der er slet ikke lige så mange 



   
 

  4 
 

der kører spritkørsel i dag som der var for 20 år siden. For 20, 30 år siden var den måske 

halvdelen der kørte med sikkerhedssele nu, er det 98% der har sikkerhedssele på. Så vi kan 

også ændre adfærd men vi kan også bare se at teknologien har også været med til at redde 

liv altså... jeg plejer at turnere rundt en gang imellem men nogle slides der viser den bil mine 

forældre havde da jeg blev født, som var sådan en engelsk bil fra halvfjerdserne, hvor der var 

én sikkerhedssele og det var ham der kørte bilen og der var ikke sikkerhedsselerne på resten 

af pladserne, der var ikke airbag, der var ikke noget som helst og i dag har mine forældre lige 

hentet ny bil for en måned siden. Den har 12 airbags den har ESP, GPS, den har nødbremse 

til fodgængere, den har adaptiv fartpilot. Altså det er blevet meget meget mere sikkert. Så 

alle der arbejder med det her, altså bilinstruktører, de siger der er rigtig mange ulykker der 

skete i firserne, hvor folk kører ind i vejtræ med 80 kilometer i timen og døde af det og i dag 

der kan man selv åbne døren og gå ud. Så altså teknologien har redet rigtig mange liv og det 

kommer den til at blive ved med. Det der er det nye det er jo for eksempel sådan noget, som 

nødbremser hvor vi kan se at der de har altså reduceret antallet af de der ulykker hvor nogle 

holder stille og den dem der kommer bag fra eller uopmærksomme og så når bilen 

simpelthen at bremse ned fordi at man som chauffører ikke selv nå at registrere at der er en 

forhindring. Så det er ligesom vores perspektiv i det her det er at det bliver der mere og 

mere, flere og flere systemer der kan undgå nogle af de ulykker. Og de ting der har været 

fokus på, er nogle af de mest alvorlige. Altså nødbremse, hurtigt bremser helt eller delvist 

ned. Så kan man sige at det startede et eller andet sted med at folkevogn lavede en eller 

anden der kunne nødbremse fra 30 km i timen. Det redede ikke sådan vildt mange liv fordi 

de fleste biler kører altså over 30 km i timen. Men i dag de fleste af de producenter vi 

snakker med altså Volvo og Mercedes og Folkevogn, Audi eller hvad de hedder alle sammen 

deres systemer kan jo bremse ned for over 200 kilometer i timen til nul nærmest hurtigere at 

man kan nå at reagere sådan som en person af kød og blod. Så det er sådan noget som det 

her lane-keeping der gør at man ikke kom over i den modsatte vejbane ved uopmærksomhed 

er det der fylder allermest i trafikulykker og det der sker det er hvis man kører ud på en 

landevej man kommer en lille smule over i den modsatte kørebane når 2 biler kører frontalt 

ind i hinanden, så er det som om de begge 2 kører ind i en mur, hvis de nogenlunde vejer det 

samme. Og det er nogle af de ting der slår eller flest ihjel så det er i hvert fald det man har 

startet med at tage hul på men den nye udvikling omkring at man inde i byen kan se 
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cyklister, man kan bremse for cykler og fodgængere alt muligt andet- Det er jo så den nye 

version, som bliver mere... Ja som altså hvor systemerne bare hele tiden bliver klogere.  

Kan du så definere hvad trafiksikkerhed er specifikt for jer og så hvordan selvkørende 

automobiler så kan opnå den form for sikkerhed? 

Jamen vores fokus på trafiksikkerhed det er ene og alene på at reducere antallet af dræbte 

og alvorligt tilskadekomne. Vi ved godt der er rigtig mange der kommer til skade i trafikken, 

som falder på cykel. Vi har nok alle sammen på et eller andet tidspunkt kørte hjem fra 

gymnasiefest eller bare kørt og har været lidt uopmærksom og så har man cyklet i en 

parkeret bil eller ind i en kantsten, som man ikke troede var så høj eller et andet. Og så 

falder man på sin cykel og så børster man lige lidt støv af tøjet og måske har man fået 

hudafskrabning og det er det. Det er ikke det vi primært går op i. Lige nu er det at redde liv 

og så er det... Altså folk der ender resten af deres dage med alvorlige hovedskader eller lam 

fra halsen og ned eller et eller andet. Men det er de her situationer vi prøver at undgå. Der 

kan vi bare se at det er dér adfærden, det fylder helt i alt. i alle steder. Men der er det jo 

sådan noget som... Det er klart at hvis man vælger at køre 120 på en landevej og må kun 

køre 80, så risikoen for at hvis det går galt, at det går meget galt den er jo doblet noget op 

fordi det siger sig selv hvis man rammer et træ eller anden trafikant med 110 eller 120 i 

stedet for 80 så risikoen for at man dør eller slår en anden mand til lirekassemand eller gøre 

den indviet den er bare større. Og den dér man kan sige... jamen teknologien ville jo gøre at 

hvis det var mere selvkørende så vil der jo sensor der ved hvor hurtigt må man køre på den 

her vej kan læse et skilt der siger... så ved jeg ikke hvad man bygger ind i... Om man må køre 

10 procent for stærkt når man slet ikke eller hvad der sker om der er en omdrejnings 

begrænser i. Det bliver der nogle andre der kan finde ud af. Men allerede dér kunne vi jo ikke 

ændre noget i forhold til det. Det kan jo også være det der med at man bare overser 

hinanden som jeg siger. Når jeg siger uopmærksomhed er den største kilde til trafikulykker 

så ved vi at 2 ud af 3 trafikulykker i Danmark de sker på grund af uopmærksomhed eller 

manglende orientering. Det vil sige man enten altså... Nogle gange er det svært at adskille 

om det er det ene eller det andet men altså man kan sige uopmærksomhed Det er det der 

med hvor man altså sådan mentalt enten tænker på noget andet, fysisk sidder laver noget 

andet med hænderne, visuelt kigger på noget andet, som man ikke selv om man kører ind i 

eller auditivt at man ligesom sidder optaget i at høre et eller andet. Og orientering det er lidt 
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sværere at definere, det vil sige man overser bare en anden trafikant, men det er jo også her 

systemerne sådan altså allerede i dag med blindvinkel så larmer nødbremse eller andet har 

gjort at man har minimeret de her ulykker. Og jo klogere de her systemer bliver, jo svære 

bliver det at ramme i en anden trafikant fordi man overser dem. Fordi hvis du overser dem så 

er der ret stor sandsynlighed for at en sensor eller et kamera eller en lighter eller hvad de 

hedder, retter, har opfanget at der er en anden, og så når du trykker på speederen så kører 

bilen ingen steder eller den bremser hvert fald ned så du kunne undgå et eller andet ulykke. 

Så man kan sige de helt store klodser i trafiksikkerhed, hvor vi virkelig kunne gøre en forskel, 

det er jo også det der er fokus på i forhold til teknologiudvikling. Så kan vi komme ned nogle 

petitesser som omkring jeg siger at der er 98 procent af danskerne bruger sikkerhedssele når 

de kører i en bil men faktisk hver femte der dør i trafikken i en personbil har ikke sele på og 

det beviser meget godt hvor farligt det er at glemme at tage sikkerhedsselen på. Det kunne 

jo også... Det er jo ret nemt på en eller anden måde at indbygge i “jamen hvis du ikke har 

sele på, så kører bilen bare ingen steder”, som faktisk havde redet rigtig mange. Så ved jeg 

godt man kan snyde det ved at sætte noget andet ned i sikkerhedsselen og alt muligt andet. 

Det er jo et spørgsmål om hvor meget man vil det i forhold til dem der bare glemmer at tage 

selen på. I virkeligheden kunne vi rykke rigtig meget med nogle små teknologiske fremskridt. 

 Ja og så går vi videre til om... I hvor høj grad tænker du kan autonome biler 

implementeres i trafikken og i samfundet? 

Ja det er et sværere spørgsmål fordi i virkeligheden så... Altså jeg har et meget godt 

eksempel for snart 4 år siden der var en stor konference ude på DTU omkring selvkørende 

biler og man havde nogle af verdens eller... eller mest førende forskere på det område inden 

for MIT og alt muligt andet. Og de står og fortæller at nu kommer de selvkørende biler i 

næste måned og man kan nærmest allerede købe dem. Og der var en dansk borgmester der 

gik ud og sagde at inden året var omme tilbage i 2018 der ville hjemmeplejen i Hjørring 

Kommune køre rundt i selvkørende biler så de kunne sidde og arbejde på computer mens de 

var mellem Borger ikke. Og det kan man bare sige at den verden, altså når jeg sidder og 

kigger ud på en befærdet vej i København så er der ikke nogen af bilerne der er selvkørende. 

Så nogle gange skal man have lidt realitetssans og det sjove ved det der det var, at ham fra 

MIT der skulle præsentere, han havde så sin MAC computer med. Og ham der præsenterede 

inden han stod med PC og det tog ham, 2 professorer fra DTU og 2 teknikere fra DTU 40 
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minutter og skilte fra PC til en MAC for at få det til at virke.  Og det beviser meget godt at 

hvis man kan have så store problemer med noget så simpelt som at skifte mellem 2 

styresystemer på en computer i præsentations lokale så er vi altså langt fra at vi tør lægge 

hele vores liv i det her ude i trafikken. Det er klart at selvkørende teknologi fungerer, de ret 

simple systemer og det er en motorvej eksempelvis. Fordi på en motorvej der kører heldigvis, 

kører klart den meste af trafikken ligesom i samme retning. Så alt hvad man skal gøre det er 

at orientere sig fremad og så skal man kigge sig til siden når man skifter vognbane når der 

kommer nogen på tilkørslen. Men der er virkelig langt fra en dansk motorvej til 

Nørrebrogade i eftermiddagsmyldretiden, når vi snakker sådan kompleksitet i forhold til 

trafik, fordi hvis vi skulle være fuldt selvkørende fra i morgen jamen så skal bilen jo også tage 

hensyn til den der børnehave der er på tur og en mor med en barnevogn og de der cyklister 

på Christiania cykel der måske cykler i fodgængerfeltet mod kørselsretning. Og det er jo ret 

nemt at indbygge sensor i et lyskryds sådan så bilen kan se “okay nu er der rødt i min 

retning. Nu stopper jeg. Nu er der grønt.” Men vi kan jo ikke indbygge en sensor i alle cykler 

eller i alle fodgængernes sko eller et eller andet. Så vi kan begynde at registrere hvad er 

deres hensigt så... Og tro at vi bliver selvkørende sådan fra en dag til den anden det er der 

hvor vi siger: “okay man skulle måske være lidt realistisk.” Så det handler om at 

implementere det sådan løbende. Så en ting er at vi får flere og flere systemer løbende, altså 

i selve bilerne de kan mere og mere så skal vi også nok ikke forestille os at det bliver sådan 

“ok fra den 1. januar 2025 der må man bare kører selvkørende i hele Danmark” men det 

kunne godt være at lige så snart man kørte ned ad tilkørselsrampen til motorvejen så havde 

man muligheden for at skrue systemet til og bruge det lovligt. Uden at man på ingen måde 

bliver, hvad ved jeg, sanktionerede politiet for at køre rundt uden at hænderne på rattet eller 

i landet. Der er jo også noget jura der skal følge med og det er jo i virkeligheden tit dér 

altså... Det tager lang tid fra man opfinder noget Sillicon Valley til det bliver lovligt fordi det 

er i virkeligheden juraen der hænger, fordi man skal finde ud af hvordan fanden håndhæver 

man det her. Så at tro at det bliver sådan fra den ene dag til den anden det det er dér vi 

prøver engang imellem, når der står sådan nogle fremtidsforskere og siger “Jamen om 20 år 

så er der ingen der kører biler, vi ejer ikke vores egen bil selv.” Og sådan noget. Det er dér 

hvor man ligesom prøver at sige “okay vi bliver også nødt til at trække det ned på et niveau 

og se okay hvordan kommer vi så få der hvor vi er i dag til hvor du tror vi er 20 år. Fordi altså 

jeg var barn i 80’erne ik. Og der snakkede alle om at vi i 2020 eller en januar 2000 
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allesammen havde en helikopter og det var der i hvert fald ikke nogen jeg kender, da havde 

en helikopter. Så det der med at tro at der er ingen der ejer deres egen bil om 20 år det tror 

jeg måske også lidt sådan en... Nu sidder jeg over i Google, Sillicon Valley agtig drøm, at der 

er bare ingen der er en bil når man bestiller dem bare på en app og så bliver man hentet og 

så har vi ingen trængselsproblemer. Det er ikke helt så let og en eller anden dag er det nok 

også nogen der kommer til at sidde og regne på hvad kommer det til at koste staten. De tabt 

indkomst ved hvis vi lige... Hvis vi dropper privatbiler ejerskab. Så kan det godt være man ser 

ud i en vildt dårlig forretning at der er ingen der ejer deres egen bil. Og vi kommer også til at 

et kæmpe problem den 23. december når alle skal hjem til juleaften og der kun er halvt så 

mange biler som vi skal bruge. Jeg tror vi bliver klogere hele tiden. 

Er der noget flere udfordringer du kan tænke på ved implementering af selvkørende biler? 

Jamen altså udfordringen bliver jo lidt det der med at vi kan se at folk faktisk stoler lidt for 

meget på deres systemer når vi har spurgt folk ind til hvad de har af sikkerhedsudstyr i deres 

bil. Og om de sådan bruger det om de stoler på det. Så er der faktisk nogen der stoler lidt for 

blik på det. Der er nogle af de der grelle eksempler man kan finde på YouTube ik. Med en 

mand der sidder på en motorvej i LA og sover ind i sin Tesla. Altså det er sådan... Der er vi 

helt ud i den ekstreme. Det ser vi altså ikke særligt til Danmark, men vi ser faktisk ret mange, 

som sådan blindt stoler på deres sikkerhedsteknologi. Jeg har også med i en Tv-program på 

kanal 5 hvor vi sidder og kommenterer på klippe fra politiet. Og der er en dame der er ude på 

en landevej hvor det er spejlglat, kører 160 kilometer i timen, hvor man må køre 80. Da 

politiet så stopper hende, så siger hun “nå, men min bil viste jo ikke at det er glat” den har 

sådan et symbol hvor den ligesom viser hvis det er koldt eller glat. Hun så siger, du er gået 

ud til bilen det altså dejligt glat der er is på vejen, “nej men bilen viste ikke så kunne jeg jo 

godt købe 160.”Det var sådan et, det er også at stole lidt for meget. Altså man må godt 

bruge dine øjne jo. Altså det er jo ikke forbudt bare fordi at bilen har en sensor der kan 

fortælle om det er glat eller ej. Altså i starten da vi fik GPS der var jo også flere historier om 

folk der kørte ind i en sø. Fordi bilen sagde drej til højre og så drejede folk til højre. Vi har 

faktisk også haft en der gjorde det i Københavns havn. Hvor man sådan “ej, det jo ikke 

forbudt at kigge ud at der er vand”. Det er jo ikke altså... På den måde er man altså ikke 

fritaget for at tænke selv og det er i virkeligheden det er jo meget sat på spidsen ik. Og det 

bliver sådan lidt fjollet. Men der er lidt for mange der stoler på at bilen gør det selv. Der er 
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lidt for mange der tror at “når men jeg har en nødbremse så bremser den nok fra alting, så 

behøver jeg ikke at gøre det selv” eller den har adaptiv fartpilot men en gang imellem er det 

jo lige sådan... Hvis du har en bil der holder helt lige og du sådan kommer blødt rundt i et 

sving så skal man jo huske hvad vej peger din radar eller dit kamera eller lidt afhængig af 

hvad for et system man har på sin bil og gør den så eller gør den ikke. Og det er jo et 

sikkerhedssystem. Det er jo ikke på den måde et system der lader til at være selvkørende 

endnu, men det kan vi altså bare se Der er rigtig mange der tror. Så i virkeligheden så 

handler det jo også lidt om det der med at systemerne ikke er standardiseret. De fungerer 

ikke på samme måde som du sætter dig ind i en Audi eller du sætter dig ind i en Skoda eller 

du sætter dig ind i Kia. Og i dag er det sådan at så kører man måske en bil på sit arbejde og 

man kører en anden privat. Og når tingene ikke fungerer på samme måde, så glemmer folk 

måske lidt ”okay jeg har det her system i min egen bil, nu sidder jeg faktisk i en anden, den 

har den det egentlig, har den det ikke” så der ligger også et ret stort ansvar for dem der 

faktisk sætter bilerne og få forklaret folk hvad er det... hvad er det for nogle systemer din bil 

har men i endnu højere grad hvad er begrænsningerne på det system din bil har. Og så igen 

som jeg startede med at sige så er vi altså ude i det her aldersspænd fordi måske skulle vi til 

at undervise i det når man tager et kørekort, men det bliver jo ret hurtigt forældet viden det 

man lærer folk. Altså mine forældre er pensionister og er i starten af tresserne og altså deres 

biler på ingen måde hverken halvt eller helt selvkørende men den har selvfølgelig nogle 

systemer altså en adaptiv fartpilot og sådan noget. Og det det havde den bil de købte for 10 

år siden altså ikke. Og for dem er det bare en helt ny verden og kræver ret meget tilvænning 

og lære at bruge og lære at bruge det rigtigt. Så vi er dér hvor man... Vi skal ikke kun tænke 

på at det er generation x eller i iPhonegenerationen der skal lære det. Det er jo altså... Det er 

alle der har et kørekort, fordi altså den teknologiske udvikling gør den der har meget 

hurtigere end den nogensinde har gjort. Men det er bare ikke sikkert at individerne der skal 

bruge den følger med. Altså i gamle dage hvis man skal sætte det meget på spidsen så 

snakkede vi om jernalderen og stenalderen sådan... Det var virkelig flere 100 år og det 

handler ”nu lærte vi at bruge jern, nu lærte vi at bruge bronze” men i dag så kalder vi jo 

generationerne for x og y og z og der er kun 10 altså og vi kan ikke kalde dem for IPhone 10, 

IPhone 11, IPhone 13 generation. Men det er jo i virkeligheden... I virkeligheden, så handler 

det da med generationer det handler om hvor vi er teknologisk set og det går jo så hurtigt i 

dag så der er altså en stor gruppe der er lidt hægtet af og de kører jo også rundt derude. Det 
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er jo ikke sådan som vi gør deres bil ulovligt fra i morgen så der kommer jo også til at være 

en vild lang periode hvor nogen der går ned og køber en ny bil, de får et bilers selvkørende, 

men de udgør måske 5 procent af de biler der er ude på vejene. De 95% de har jo altså købt 

en bil for 3, 4 år siden og den vil vi jo selvfølgelig ikke bede dem om at skrotte. Og det er slet 

ikke i det klimasituationen vi er nu. Det er nu der skal vi jo ikke bare smide biler ud. Så er det 

spørgsmålet om man måske ikke kan opdatere dem så de får noget af det her eller... Det ved 

jeg ikke om man overhovedet tænker i de baner fra bilproducenten side, for dem handler det 

selvfølgelig også om at sælge nogle flere biler. Så der har vi også lidt med interessekonflikt 

kan man sige, fordi Der er jo nogle, de laver selvfølgelig systemerne for at deres købere ikke 

skal dø. De køber vel ikke nye biler hvis de dør i trafikken. Men det er jo sådan lidt 

paradoksalt at de også saver lidt den græns over de selv sidder på. Fordi de undgår jo også 

en masse skader. Det tjener jo også rigtig mange penge på at folk møder op med en hule og 

skal have skiftet en kofanger eller et eller andet. Og hvis bilen kører selv jamen så er der 

spørgsmålet om sådan, ja hvor ligger de så grænsen hos de her bilproducenter for det her. 

Og der skal vi nok til at tænke at der er... Det er ikke den enkelte bilproducents etiske ansvar 

og slå de streger. Det er noget man skal aftale sådan på globalt plan på en eller anden 

måde. Hvis man skal være sådan ret grov, så handler det i virkeligheden om at bilen på et 

eller andet tidspunkt i meget sjældne tilfælde skal tage aktivt valg om ”okay jeg kommer til 

at køre nogen ned er det til 2 gange damer eller er det børnehaven” og det ved jeg godt er 

en utroligt tænkt eksempel men det handler jo i virkeligheden lige så tit om ”okay skal jeg 

køre ind i en anden og lave en hule på deres bil eller skal jeg selv køre ind i lygtepælen og 

lave en hule på min bil og udsætte den fører der sidder i min bil for en ekstra fare.” Og der 

kan man sige de etiske overvejelser ville være umulige med... hvis... nu siger jeg 100 

bilproducenter selv skal lave dem. Så skal på en eller anden måde være en eller anden 

algoritme som de får sådan stillet til rådighed, der hedder det her vi arbejder med. Fordi 

ellers så bliver det simpelthen for ja... for diffust valg. Altså skal det sådan være fordi man 

køber en Porsche så vil den altid passe på føreren ind i bilen, fordi det er en meget dyr bil. Og 

hvis du så har valgt at købe en Suzuki, jamen så er de sådan set ligeglade med hvad der sker 

med chaufføren fordi det er en billig bil. Altså det kan vi ikke på den måde... altså det bliver 

nødt til at være ens for alle på en eller anden måde. 
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Du har også måske svaret på det spørgsmål men... Hvordan tænker du at 

implementeringen af de selvkørende biler kunne påvirke færdselsuheld?  

Jamen altså ingen tvivl om at på sigt vil det minimere antallet af færdselsuheld. Det vi er 

bange for det er det i den periode kommer til at give flere ulykker. Netop fordi at folk tror 

systemet kan et eller andet de ikke kan. Og så sidder man dér og har købt en niveau 2 bil, 

som man tror er en niveau 3 bil, og så sidder man dér og drikker kaffe ude på motorvejen og 

lige pludselig så brager man ind i nogen der holder stille fordi man tror der sker et eller 

andet. Så der er en frygt for at det på et tidspunkt giver lidt flere ulykker, hvis vi i hvert fald 

ikke får lavet nogen information. Men på sigt er der ingen tvivl om at det vil give færre 

ulykker. 

 Ja, så det vil sige at der er snakke om et helt system implementering? 

Ja. 

 Hvordan tænker i så samfundet ville reagere på at blive introduceret til de her nye former 

for selvkørende biler i trafikken? 

Jamen det er jo mere eller mindre umuligt at svare på sådan fordi... Altså samfundet er igen 

meget bredt.  Jeg tror alle under 40 er egentlig ret omstillingsparate til det her, fordi i 

virkeligheden så handler det jo om at man går for at køre en manuel bil til, på eller anden 

måde, at styre en eller anden form for avancerede computere ik. Og vi sidder alle sammen 

stort set lige meget om du er hjemmehjælper, skraldemand eller konsulent, så sidder du hver 

dag og taster et eller andet ind på en skærm på en computer. Det er sådan en integreret del 

af vores allesammen liv lige meget hvad filen vi snart laver ik. Men det bliver nok sværere for 

andre dele af befolkningen. Og igen så bliver der den her mellemlagsperiode også lidt en 

ubekendt faktor, fordi skal man kunne kende forskel på en selvkørende og en ikke 

selvkørende bil. Hvis man nu for eksempel er ældre, der er dårligt gående eller altså, hvad 

ved jeg ej, et eller andet ik. Det ved jeg faktisk ikke. Og skal der være specielle regler for dem 

der er selvkørende og dem der ikke er? Eller... fordi... Færdselsloven i dag er jo lavede med at 

det er jo altid ham der sidder med rattet i hånden der har ansvaret. Men hvad gør man så 

når der er nogen der ikke har ret? Hvem har så ansvaret? Og hvem skal holde tilbage for 

hvem? Og ja. Bliver det nærmest umuligt at være selvkørende bilist i en manuel verden. 

Forstået sådan at, når jeg kører herude om morgenen fra Tårnby til Østerbro hvis jeg så 
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holdte en selvkørende bil og skulle vente på at der var nogen der gav mig plads til at komme 

ud, så ville jeg aldrig komme ud. Det er egentlig fordi jeg selv vælger at give mig pladsen at 

jeg rent faktisk kommer ud fra en sidevej en gang imellem. Der er mange ting man skal 

overveje dem der, i den der periode. Hvordan bliver implementering sådan generelt, oo 

hvordan kommer danskerne sådan groft til at tage imod det? Men altså overvejende set har 

vi jo... ret omstillingsparate til at blive mere sådan, altså... Der er jo ikke gået... Hvad er der 

gået? Er det 20 år 25 år siden jeg fik min første mobiltelefon som hvor jeg ikke engang kunne 

sende sms fra man kunne kun ringe, til vi alle sammen render rundt og tjekker mails og er på 

Instagram ik? Så på den måde er jo... at den udvikling er gået ret hurtigt. Så det er jeg sikker 

på vi også tager med ud på vejene i virkeligheden. 

Og det her et mere spørgsmål om stakeholders så... Hvem tænker du kan påvirke den 

implementeringen? Sådan vejdirektøren eller...? 

Ja altså vejdirektoratet arbejder rigtig meget med alt det. Det handler jo om at de skal have 

noget vejudstyr der på en eller anden tilgodesete den teknologi der kommer. Og det der er 

svært det er jo, hvis alle producenterne ikke kører samme vej i samme teknologi. Så kan det 

blive rigtig dyrt. Altså hvis nogen af dem... Et godt eksempel kunne være nu så jeg kigger ud 

på et lyskryds ik. Hvis nogle af dem bruger et kamera til at filme okay, så op i en anden 

computer, der siger okay den kan se om der er rødt gult eller grønt. Og hvor langt er der hen 

til at nu skifter den og skal jeg køre over skal jeg ikke køre over med nogle. Andre af dem de 

faktisk bruger en chip. Så der skal side en sender i lysmasten. Det gør jo så at alle lyskryds i 

Danmark skal have indbygget eller anden form for chip. Og hvad koster det? Og nogle af 

dem de bruger vejstriber til at finde ud af hvor man er på vejen, nogle af dem bruger digitale 

kort, hvor man har lagt ind okay ”her er vejmidten”, og så følger den vej midten. Hvis vi ikke 

på en eller anden måde får standardiseret, så bliver det meget dyrt at bygge vores veje om 

til vi kan køre på. Fordi det stiller jo nogle krav til udstyret. For eksempel sådan en dag som i 

dag hvor det sner, hvor der er snevejr. Hvad gør alle de biler som fotograferer striberne, når 

man ikke kan se striberne, når der ligger sne på? Kan man så ikke køre i sin selvkørende bil? 

Fordi så vil jeg sige... Så er der nok ikke så mange der køber den. I hvert fald ikke når man 

bor i et land som Danmark. Så vejdirektoratet er jo øverste myndighed for vejene i Danmark. 

Så dem og så de 98 kommuner, fordi de har jo klart de fleste veje i Danmark. Og der ved vi 

allerede i dag, at der er et kæmpe efterslæb på vedligeholdelse af kommunale veje. 
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Simpelthen fordi at de vælger at bruge pengene på noget andet. Der er altså ikke særlig 

mange politiske stemmer i at have den kommune i Danmark med de bedste veje. Men at 

have de bedste børnehaver eller den bedste ældrepleje det er der flere der stemte nå vi lige 

har haft kommunalvalg ik. Så det er helt klart noget. Og så er det jo politisk, altså så er det jo 

lokalpolitikere, hvad hedder de, regionspolitikere, dem på Borgen og så er det jo selvfølgelig 

færdselsstyrelsen der har et eller andet at skulle sige i den her sammenhæng. I forhold til 

skal Danmark være altså, oppe i Jytteborg der har Volvo jo testcenter for selvkørende 

teknologi, faktisk på de offentlige veje hvor de må køre ude på deres ringvej. Og det er 

spørgsmålet om skal Danmark også tilbyde at være testområde? Altså skal der være 

kommuner hvor man må teste de her systemer i? Eller vil ve være en del af den udvikling 

eller kan man... Skal vi sige som et land der kun har en eneste bilproducent og det er nogle 

der bygger super biler til 50 millioner plus nede i Præstø. Er det måske ikke os der skal gøre 

det, det må de gøre i Tyskland eller i Sverige eller dem der producerer bilen. Det er jo også 

nogle politiske beslutninger. 

Og i forhold til det så, hvem har så ansvaret i sådan noget færdselsuheld, hvor der er 

selvkørende biler involveret? 

Ja... Altså hvem der ansvaret for ulykken sker eller for at få det registreret eller... 

For at ulykken sker. 

Jamen altså det er jo så evigheden bilproducenterne. Og det er jo igen noget etik, og noget 

jura vi skal have på plads fordi, som jeg sagde før i dag er det et ret nemt... Ham der sidder 

foran rettet, uanset om man holder i det eller ej, det er ham der har ansvaret for ulykken 

sker. Og det er ham der får bøden, hvis jeg kører for stærkt i mine forældres bil, så er det jo 

mig der får bøden og ikke dem der ejer bilen. Men hvad nu hvis en Volvo kørte ind i 

vejarbejde, hvor man... Hvor der er skiltet ned til 50, men den tror man må køre 100 

kilometer i timen igennem. Og så får man konfiskerede bilen er politiet for vandvidskørsel. 

Hvem skal så give ejeren en ny bil? Skal holde Volvo det? Eller er det ham der har ansvaret? 

Eller hvem fanden har egentlig ansvaret? Det ved vi simpelthen ikke endnu. Og jeg har svært 

ved at se altså, bilproducenterne er jo presset nu. Nu kunne man bare se på, jeg ved ikke 

hvor meget I går ind i sådan noget med biler ellers, men folkevogn havde en stor skandale 

omkring nogle dieselbiler for nogle år siden. Hvor de var opgivet til at køre nogle specielle 
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km i timerne, og når man så efter fandt ud af at de havde snydt. Og de kørte ikke sådan 

langt, som de havde lovet og det endte jo med at koste et par 100 milliarder og flere der blev 

sat i fængsel og... Af deres chef, fordi de bevidst havde snydt med det. Og hvis de skal ud og i 

virkeligheden tage alle de fartbøder de får og al erstatningspligten for alle de trafikuheld, 

hvor de er implementerede, så kan man ikke være bilproducent mere. Det tror jeg 

simpelthen kan løbe rundt rent økonomisk. Medmindre en helt almindelig familiebil skal til 

at koste flere millioner. Så det er et spørgsmål jeg ikke kan svare på. Jeg ved faktisk ikke 

hvem der skal svare på det. Men i Danmark er det jo, bliver det jo en sandsynlig en Europa 

Parlaments ting. Altså noget der skal bestemmes nede i EU. 

Og så er der et spørgsmål om hvordan vil det så påvirke samfundet? Fordi der er jo også et 

spørgsmål om de offentlige biler, hvor der...det kan risikere i arbejdsløshed så... Hvordan 

tror du altså det kunne påvirke samfundet ved implementering?  

Ja det er så noget vi altid snakker om. Hvad skal lastbilchauffører lave når lastbilen kan køre 

selv, men det sagde man jo også for 100 år siden. De fleste danskere der havde et arbejde 

for 100 år siden, de stod på et eller andet fabrik og så stod de og flyttede ting fra den ene 

ende til den anden. Og der var ret få der sad foran en computerskærm. Nu snakker vi så hvor 

mange der rent faktisk sidder foran computerskærmen. Så den del har man jo altid løst på 

en eller anden måde ved at efteruddanne folk. Altså det tror jeg sådan set ikke bliver det 

store problem hvis jeg skal være helt ærlig. Kender i... Nej, nu har lyst til at kalde dem Ollie. 

Det hedder de ikke det er det der med bussen. Har I set de der selvkørende pakkeleveringer? 

Nej, vi er kun bekendt med det der Movia i København. 

Ja, når... Men vi, jeg har haft et møde med dem. De er sådan en amerikansk producent der 

laver pakkelevering. De bruger dem faktisk sådan på Novo Nordisk og sådan noget lillebitte 

sexhjulede robot der ligne... 

Oh jo, jeg ved godt hvilken vil du snakke om ja. 

USA og sådan noget der bruger de dem på campus sådan så kan man sidde hjemme i stedet 

for Wolt, så bestiller man pizza så kører den ud fra pizzariet i varmekasser så bliver pizzaen 

leveret så får du en sms når du skal gå ned og hente den. Og så tænkte... Nå men så tager 

man jobbet for alle pizzabudene, men i virkeligheden har man så bare fundet ud af jamen 
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hver pizzabud skal så sidde og overvåge 20 af dem her. De sidder bare i stedet for på et 

kontor, og kan se 20 kameraer, og så får din besked hvis de skal gå ind og gøre noget aktivt. 

Hvis den lige pludselig holder ved et lyskryds og ikke kan finde ud af om der er grønt eller 

rødt, så skal man godkende okay må den køre over eller ej. Så i stedet for at handle via én 

pizza på en halvtime, så kan man levere 20 pizzaer på en halvtime. Så han har jo stadig et 

job, han er bare blevet 20 gange så effektiv. Og det tror jeg sådan set er det samme vi 

kommer til at se her. Fordi de brancher vi snakker om jo, taxabranchen, transportbranchen 

generelt. Det er jo ikke det der fylder. Det er jo ikke 20% af danskerne der går på arbejde, der 

er involveret i det her. Man kan så sige dem der er kørende sælgere eller noget andet, de 

ville jo rent faktisk bare optimere deres arbejdstid ved de kunne sidde og lave noget andet 

mens de sad i bilerne. For de skal stadig fra A til B. Bilen kommer jo ikke til at sælge ure eller 

tandpasta eller noget andet, men det gør bare at de kan sidde og besvare mails eller det 

møde de lige har været, kan de så skrive referater mens de kører videre til det næste. Det 

øger i virkeligheden bare effektiviteten. Lidt udenfor trafiksikkerhed, så det er ikke helt min 

spidskompetence. 

Ja men det er stadig spændende også at vide om. 

Til sidst vil vi bare høre ser du som mulighed at selvkørende biler kan blive introduceret i 

nær fremtid her også i hvor høj grad tror du så de her selvkørende biler i bund og grund vil 

møde modstand? 

Jeg tror i høj grad vi kommer til at have de her level 2 level 3 selvkørende biler, og lidt 

afhængig af... Altså vi er jo der allerede nogle steder. Men vi kommer mere over mod det der 

niveau 3 niveau 4 biler i den nærmeste fremtid. Og så tror jeg at hvis vi ser det inden for de 

næste 10 år i Danmark, så bliver det sådan noget med at så må vi gøre det på det 

overordnede vejnet, altså på motorvejene. Fordi som jeg sagde før, altså der er 50.000 

kilometer veje i Danmark. Hvis de alle sammen, hvis der ikke skal køre en mand igennem alle 

de 50.000 kilometer for at se okay ”Er der nogle striber der skal laves? Er der nogle skilte, 

som kameraerne ikke kan læse? Er der et eller andet vi skal være opmærksomme på inden Vi 

har gjort det og gjort noget ved det?” Altså så er der gået 5 år. Det er bare den sådan altså... 

Det er bare realiteterne, desværre. Men det tager ikke vejdirektoratet særlig længe at drøne 

motorvejsnettet igennem og så lave de justeringer der skal til der. Så tror jeg hvis vi ser det 

indenfor de næste 5 til 10 år, så bliver det et eller andet med at du må slippe hænderne på 
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rattet, du må gøre et eller andet udenpå muligvis motorvejene, muligvis de store landeveje 

eller hedder det sådan motortrafikvejene. Så de har lidt simple systemer, hvor det meste 

kører den anden vej. Der er noget midterdskiledse, som man ikke kan komme over i 

modsatte vognbane og vigtigst af alt der er meget få cykler og fodgængere ude på de der 

veje fordi de må ikke være der. 

Men det var... Tak for dine svar. Det har faktisk alle de spørgsmål vi havde. 

Det var godt. 

Så hvis bare o du måske har nogle spørgsmål til os, efter vi har... Ja.   

Næh det tror jeg faktisk ikke jeg har. Jeg vil gerne se hvad I sådan får skrevet fordi, altså det 

er jo et emne, som jeg siger vi følger ret meget med i og vi vil gerne hele tiden blive klogere. 

Det er også virkelig et emne hvor at folk er her og her. Jeg så sådan fremtidsforsker der 

arbejder med teknologi der sådan, han snakkede netop om det her Sillicon Valley og de 

kunne køre selv og alle Tesla medarbejdere de blev bare hentet af en selvkørende bil om 

morgenen og den fandt selv en parkeringsplads. Og så snakker de ligesom indenfor 

Vejdirektoratet dér jeg mener de har sagt at det er 2040 eller 2045 de regner med at der 

bliver et eller andet ikke. Og så snakke de her modpoler hvor jeg så en eller anden... Jeg tror 

det var Emil Torup eller sådan noget, der så er interviewet veto ”hvordan kan I sige at vi kan 

det i morgen, når I siger vi kan først, er ikke totalt langsomme?” Men det er jo også igen det 

der med virkelighedssansen hvor man sådan denne vej... De bliver nødt til at tænke på okay 

”Vi skal bygge vejen om. Det skal have penge til. Vi skal have noget jura på plads.” Og alt 

sådan noget. For de teknologisk set er der ingen tvivl om der kunne man sikkert sagtens 

sende en fil fra, altså jeg ved ikke hvor meget i kender til men Volvo sendte 4 lastbiler med 3 

fra deres, fra Stockholm til Holland, det var sådan for nogle år siden, de kørte i hvert fald 

igennem Danmark. Og det krævede jeg ved ikke hvor mange dispensationer for at de kunne 

lige... Fordi der sad en fører ind i hver, men de kørte med utroligt tæt afstand til hinanden. 

For det er jo også det de kan. Det er, i dag skal vi bruge 2 sekunder, også fordi at der skal lige 

et signal fra øjnene oppe i hjernen, der skal ned i foden der skal op for man flytter foden og 

bremser i dag, og det kan man sige, det eliminerer du hvis... Hvis, for at den bil fortæller den 

næste bil ”nu bremser jeg” og de så fortæller noget, så kan man køre ret tæt og de kunne 

spare sindssygt meget på benzin og alt muligt andet ved at gøre det. Så man kan jo allerede 
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sende en bil ud at gøre det i dag. Det kræver bare virkelig meget sådan... Ja, 

skrivebordsarbejde og få lov til at gøre det. Og det er jo så den... Praktikerne, det er dér de 

er. Altså de der drømmere de er dér hvor man tænker rent teknologisk så kan det godt lade 

sig gøre. Nu er der så heller ikke særlig mange i Silicon Valley der har været i downtown 

Aarhus eller i downtown Nørrebro i morgenmyldretiden og har set på hvor mange cykler der 

er. Jeg tror at det bliver dyrt hvis de så hvor mange cykler der kørte rundt, dem har de nok 

ikke regnet med de skal tage højde for. Dem kan de nok ikke, dem kan vi ikke, kan de ikke 

undgå endnu. Så er der alle mulige andre emner altså som nu er uden for vores skrivebord. 

Der handler om... De senere år har vi jo set bilen blive brugt som altså terrorvåben. Senest 

var det i USA med en anden mand der kørte en pickup truck ind i julemarked ik. Og hvad den 

dag man kan sidde hjemme i en kælder i underbukser og hacke en eller anden bil og så bare 

bede den om at brage ind i Tour de France. Det er jo et helt andet, det er jo et helt andet 

dilemma, som man også lige skal have styr på omkring sådan noget cybersikkerhed, som jo 

er totalt uden for mit område. Men jeg ved dem der arbejder med det, det fylder faktisk 

rigtig meget. Hvordan man kan gøre de systemer så sikre, at man undgår... Ja hacker angreb 

eller hvis man ikke kan lide naboen, så søger man for at hans bil ikke kan starte om 

morgenen eller et eller andet ik. 

 Det er faktisk interessant at få at vide at du tænker at de der, teknologien bliver taget 

positivt af befolkningen. At de vil stole alt for meget på den, fordi vi tænkte at der ville 

være en vis frygt for at bruge den her teknologi, fordi den er ny. 

Altså vi ser nogen... Altså det er jo meget begrænset gruppe, som siger de rent faktisk har 

købt en bil der kan alt muligt men de bruger det aldrig eller de slår det frem fordi de ikke tør. 

Men det er som sagt primært folk over 55. Og det er jo også der hvor man sådan skal 

begynde at tænke okay ”skal man lige pludselig tilbyde alle danskere der har et kørekort et 

eller andet weekendkursus eller altså... Det må man jo begynde at tænke i hvordan løser 

man så det. Fordi vi kan jo ikke låse os fast i at teknologen ikke skal udvikle bare fordi alt 

dem der fik kørekort for 40 år siden, ikke kan følge med. Så må vi se hvad fanden gør vi så 

ved det. Fordi hvis vi skal vente på at dem der tager kørekort i morgen er blevet 55 så 

kommer der, så kan vi jo hurtigt begynde at regne ud hvor mange år der går før vi, at vi 

ændrer verden ik. 

Ja det er rigtigt. 
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Altså som nævnt lige før vi startede interviewet så kommer også, formålet med vores 

interview er at vi kommer til at bruge det her indhold som empiri til analyse, hvor du er så 

vores ekspert kilde. Analysen handler om at gøre os klogere på nogle af de her punkter af 

problematikken og ligesom sikre os at vi ikke har ligesom overset nogle af de her vigtige 

perspektiver i vores forskning. Og vi føler virkelig at dine svare til vores spørgsmål har 

hjulpet os utrolig meget med at komme videre og virkelig gå i dybden omkring den her 

analyse. Og vi sætter utrolig meget pris på at vi kunne tale med dig og vi håber virkelig at 

vi kan komme i kontakt med dig hvis vi har nogle flere spørgsmål. 

Ja selvfølgelig. 

Og ellers så når vi får afleveret projektopgaven så sender vi dig også bare et link eller et 

eller andet, selve projektet til dig så du også har det som dokument. 

Hvis der er et eller andet i tænker hvor I godt kunne tænke jer at vide mere eller bleve 

klogere, så kan det godt være at det ikke er mig, men netop det med vejene der ved at de 

har en afdelingsleder inde i Vejdirektoratet, der hedder Andreas. Og han laver stort set ikke 

andet end at have fokus på det her med at gøre vejene klar til selvkørende biler altså... Det 

er sådan, det er 80% af hans arbejdstid, der går med det, så kan I jo lige sige hvis det er et 

eller anden sted I har behov for mere viden eller har 3 spørgsmål til det, så kan jeg jo lige 

hive fat i ham eller så må I lige sige hvis i har behov for kontakter til... Om det er forskning på 

DTU eller om det er vejene eller om det er altså hvad det nu lige kan være, så råber I bare op. 

Det lyder meget godt. Tusind tak. 

 


