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Effekten af autonome  
og selvkørende biler  

på kortere og lang sigt
Autonome biler er blevet et hot emne såvel i forskerkredse som blandt menigmand. Selvkørende biler 
og specielt autonome biler vil skabe radikale ændringer i mobiliteten og store udfordringer gennem 
stærkt øget biltrafik. Med politisk vilje kan situationen dog udnyttes til samlet set bedre løsninger.

Linda Christensen, 

DTU Management Engineering

LCH@Transport.dtu.dk

Resumé
Artiklen beskriver, hvordan udviklingen af 

autonome biler vil føre til en voldsom stig-

ning i trafikarbejdet. På grund af bedre ka-

pacitetsudnyttelse på vejnettet vil det dog 

ikke i samme grad føre til større trængsel, 

men utvivlsomt til øget klimabelastning. 

Indførelse af målrettede vejafgifter, der bl.a. 

regulerer autonome bilers tomkørsel, kan 

dog næppe undgås. Det beskrives, hvor-

dan udviklingen med en hensigtsmæssig 

styring kan føre til bedre bymiljøer og bedre 

trafikafvikling på motorvejene. Specielt 

hvis politikerne er på forkant af udviklin-

gen og sikrer højklasset kollektiv trafik med 

realisering af timemodellen over alt i landet 

og fleksibel kollektiv trafik i byerne med 

små autonome køretøjer, kan der opnås 

en meget bedre og hurtigere transport dør 

til dør. Nedlæggelse af parkeringspladser, 

fjernelse af overflødig skiltning og lyssig-

naler i byerne og elektronisk regulering af 

indkørsel i miljøfølsomme byområder kan 

på sigt yderligere styrke bymiljøet.

Der er i Danmark og USA enighed om, 

at helt autonome køretøjer vil være på mar-

kedet fra 2030-35, hvorved de vil de være 

slået igennem i stort set hele bilparken 

om ca. 50 år. Men inden for 10 år vil en 

del nye biler være selvkørende på niveau 

4, og dermed vil de teknisk set kunne det 

samme som autonome køretøjer. Muligvis 

vil der endda være godkendte autonome 

minibusser på vejene inden for 10 år. Det 

bør derfor allerede inden for 5 år overvejes, 

hvordan udviklingen i bilparken kan udnyt-

tes til fordel for samfundet, og hvilke krav 

det politisk vil være relevant at stille til god-

kendelse af autonome køretøjer.

Allerede i dag ved vi stort set, hvad 

autonome og selvkørende biler basalt set 

må forventes at kunne. Det interessante er 

derfor, hvilken effekt disse egenskaber vil 

have på trafikken, trængslen, vores byer, 

behov for infrastruktur osv.

Den langsigtede udvikling i 
bilparken 
Når biler kan køre førerløst, vil det påvirke 

omkostningen væsentligt. Privatbiler bliver 

dyrere i anskaffelse, men har mulighed for 

at blive billigere i drift, fordi de forventes at 

være elektriske (betragtes af de fleste for-

skere som en nødvendig konsekvens, fordi 

de skal forsynes med så meget elektronik, 

at det er vanskeligt foreneligt med en for-

brændingsmotor med dynamo).

Det vil blive meget billigere at blive 

bragt omkring med kollektiv trafik, delebi-

ler og taxi, der sparer chaufføren. Dermed 

bliver det relativt dyrere at eje en privatbil. 

Flere især amerikanske forskere peger der-

for på, at bilparken vil blive reduceret, må-

ske ned til 10-35% af dagens niveau.

Danske erfaringer med meget dyre bi-

ler tyder dog ikke på så store reduktioner. 

Tværtimod viser dansk forskning, at det at 

eje en bil og kunne køre når som helst og 

hvor som helst har meget stor betydning for 

et flertal af danskerne – uanset omkostnin-

gen. Men ved at udnytte bilen mere effek-

tivt, når den selv kan aflevere en passager 

og hente en anden efterfølgende, vil flere 

familier end i dag kunne klare sig med én 

bil. Børnetransport vil også i højere grad 

kunne ovelades til førerløse delebiler, taxaer 

og kollektiv transport. At flere ældre kan be-

holde deres bil trækker derimod i den anden 

retning. Samlet lander vi måske alligevel på 

Definition på tekstens 
begreber
Autonome biler er køretøjer på niveau 

5, der hverken har rat eller pedaler.

Selvkørende biler er køretøjer på ni-

veau 4, der har næsten samme sty-

ringsteknologi, men hvor der fortsat 

skal være en fører, der er opmærksom 

på trafikken.

Delebiler omfatter her kun autonome 

køretøjer. De kan tilkaldes og kan op-

samle og afsætte andre passagerer 

undervejs ved mindre omvejskørsel.

Taxi behøver ikke at være autonom og 

kører i modsætning til delebiler kun for 

én kunde.

Kollektiv trafik er helt eller delvis kø-

replansbundet og/eller rutebundet.
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halvdelen til en tredjedel af det nuværende 

amerikanske niveau for privatbiler.

Det forudses, at mange større busser 

vil blive erstattet af minibusser og biler, der 

kører tættere på de rejsendes mål. Samti-

dig vil der antagelig være et frit delebils-

marked og flere taxi. Alle 3 typer vil konkur-

rere om kunderne, så antallet af offentligt 

og privat drevne biler vil stige, antageligt 

mere end efterspørgslen tilsiger.

Udviklingen i trafikken 
I modsætning til antallet af biler vil trafikar-

bejdet stige, men hvor meget er uklart.
 █ Lavere transportomkostninger fører til 

øget trafikarbejde.
 █ Når den rejsende kan foretage sig 

andet under turen end at køre, falder 

tidsomkostningen, og folk rejser mere. 

Størrelsen af denne effekt ved vi intet 

om. DTU Management deltager derfor 

i en EU ansøgning, der skal kortlægge 

ændringerne i tidsværdi.
 █ Øget kapacitet og færre flaskehalse vil 

øge hastigheden og dermed trafikken.
 █ Når ældre og andre uden kørekort kan 

blive kørt i privatbil, øges trafikarbejdet 

i disse grupper. 
 █ For børnenes transport er der både 

plus og minus. Lettere og billigere ad-

gang til at blive kørt i bil reducerer børns 

cykling og øger bilkørsel. Når børn kan 

afleveres i delebiler eller kollektiv trafik, 

der kommer tæt på deres mål, vil for-

ældrene ikke skulle transportere dem 

længere. Sendes de afsted i familiens 

bil, kan der spares en tur, hvis bilen bli-

ver holdende og venter på hjemtrans-

port, hvorimod forælderen eventuelt 

var kørt hjem imens.
 █ Et schweizisk studie under ledelse af 

Kay Axhausen indikerer, at lavere tids-

omkostning vil få nogen til at flytte ud 

fra byerne, fordi det bliver mindre bela-

stende at køre i bil på arbejde, når man 

kan arbejde undervejs i sit eget mini-

kontor. Øget byspredning fører ifølge 

flere forskere (herunder undertegne-

des) til et væsentlig forøget transport-

arbejde og specielt mere bilkørsel til 

alle formål.
 █ Omvendt påpeger Mogens Fosgerau 

på DTU Management ud fra økonomisk 

teori om udviklingen på boligmarkedet, 

at i en monocentrisk by med arbejds-

pladserne i centrum vil det være folk, 

der bor relativt tæt på bykernen, der får 

størst gevinst af, at flaskehalse redu-

ceres ved bedre kapacitetsudnyttelse. 

Flere vil derfor flytte mod de centrale 

bydele. Biltrafikken vil være relativt la-

vere end i byspredningsmodellen oven-

for, men øges under alle omstændighe-

der pga. højere hastigheder og lavere 

tidsværdier.
 █ De to tendenser i udviklingen i lokalise-

ringen vil antagelig gøre sig gældende 

samtidig. De vil yderligere blive påvir-

ket af udviklingen på arbejdsmarkedet, 

som generelt ændres pga. bl.a. øget 

automatisering. Den samlede effekt er 

derfor meget vanskelig at forudsige i 

dag.
 █ En særlig dark horse er øget tomkørsel, 

fordi biler, der selv kan køre, kan sen-

des andre steder hen for at parkere og 

tilkaldes igen efter behov. Ja, de behø-

ver måske slet ikke at parkere. Tomme 

biler har den allerlaveste tidsværdi, de 

belastes kun af deres energiforbrug.
 █ Endelig vil trafikarbejdet stige, når nuti-

dens store busser erstattes af kollektiv 

trafik med almindelige biler eller mini-

busser, hvor kunderne bringes tættere 

på deres mål, og af delebiler og taxi. 

Mange især amerikanske studier ser 

det som en fordel, hvis kørsel i privat-

biler erstattes med delebiler. Men en 

analyse viser, at det øger trafikarbejdet 

med 6%, hvis det foregår i delebiler, og 

med 89%, hvis det forgår i taxi.

Ændring i trængsel og 
miljøeffekter
At trafikarbejdet stiger vil ikke nødvendig-

vis føre til øget trængsel. Kaj Axhausen og 

Co's simulationsmodel viser kun en øget 

trængsel i Zürich (Schweiz's største by, der 

er lidt mindre end København) og en smule 

forøgelse i enkelte andre større byer. Hertil 

kan lægges en parallel tendens til koncen-

tration med deraf følgende relativt mindre 

vækst i trafikken. Udviklingen kan således 

gå begge veje alt afhængig af forholdet 

imellem ændring i kapacitet, tidsværdier og 

lokalisering. Hvis tomkørsel med privatbiler 

får frit spil kan det dog næppe undgås at 

øge trængslen.

I et litteraturstudie af klima- og miljø-

effekterne påviser Regina R. Clewlow, at 

forøgelsen af trafikarbejdet plus øgede ha-

stigheder pga. lavere uheldsrisiko kan be-

tyde op til en tredobling af energiforbruget!

Ser man omvendt kun på de positive 

effekter, vil resultatet kunne være en reduk-

tion i klimabelastningen med op til 90%. 

På plussiden tæller især et potentielt mere 

energieffektivt køremønster, lettere biler, 

når uheldsrisikoen reduceres og mindre 

transportmidler i den kollektive trafik. Pla-

tooning vil mindske luftmodstanden i vogn-

tog og dermed reducere lastbilers energi-

forbrug. Endelig vil erstatning af forbræn-

dingsmotorer med el øge energieffektivite-

ten, og CO2 udslippet kan reduceres med 

vedvarende energi. Elbileffekten er der dog 

allerede taget højde for i dansk energiplan-

lægning, så den kan derfor ikke godskrives 

selvkørende biler.

Hvad ved vi om fremtidens 
teknologi
Autonome biler
1.  De kan selv køre rundt i byen uden 

passagerer

2.  Unge, ældre, handicappede og an-

dre uden kørekort kan blive bragt 

omkring

3.  De kan bringe varer ud uden chauf-

før

4.  Passagererne kan beskæftige sig 

med andet under turen end at køre 

bil.

Autonome og selvkørende biler
1.  De kan (tvinges til) at reagere på 

ikke-synlige hastighedsbegræns-

ninger, trafiksignaler, forbudszoner 

osv.

2.  De kan finde vej og optimere ruter 

ud fra information om hastigheder 

og trængsel 

3.  De vil reagere øjeblikkeligt på op-

bremsninger og uregelmæssighe-

der på og omkring vejbanen

4.  De kan derfor køre meget tættere 

efter hinanden

5.  Pludselige opstuvninger i trafikken 

tæt på kapacitetsgrænsen og der-

med flaskehalse reduceres

6.  De styrer mere præcist, så vognba-

nerne kan være smallere

7.  Samlet vil det øge kapaciteten på 

vejene

8.  De vil være optimeret til energief-

fektiv kørsel

9.  Lastbiler vil kunne kobles virtuelt 

sammen, så flere biler styres fra 

den forreste bil i et vogntog, hvor 

de enkelte biler kører med ganske 

lille afstand imellem (såkaldt plato-

oning).
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Effekten på bymiljøet
De mest radikale effekter af indførelsen af 

autonome køretøjer forventes at optræde i 

byerne. Men omvendt kan de også føre til 

en positiv byomdannelse.

Nogle forskere ser for sig, at et tilbud 

om en tætmasket og hurtig kollektiv trafik 

suppleret med delebiler og taxi vil spare en 

del parkering i de tætte byområder, fordi 

der kun er behov for af- og påstigning. 

Dermed muliggøres mere attraktive bymil-

jøer og mere plads til cykelstier og fortov. 

Ligeledes kan en stor del af parkeringen 

ved indkøbscentre og virksomheder fjer-

nes, så grundudnyttelsen og tætheden af 

boliger og arbejdspladser øges. En øget 

efterspørgsel efter boliger i tætbyområder 

skaber højere grundpriser, der vil øge disse 

tendenser.

Forudsætningen for at disse mulighe-

der realiseres er, at folk accepterer at be-

nytte cykler, delebiler og kollektive trafiktil-

bud frem for privatbiler. Er det ikke tilfældet 

vil effekten være væsentlig øget tomkørsel 

til alternative P-pladser. Især beboernes 

private biler vil fortsat høre til i byerne, da 

det ikke er realistisk at sende dem ud til 

kæmpemæssige P-anlæg i forstæderne. 

Fortsat parkering i boliggaderne i de store 

byer samt lokale parkeringsanlæg, hvor kø-

retøjerne selv vil kunne køre hen, må være 

løsningen.

Mange forskere ser også for sig, at 

skilte og lysreguleringer i byerne vil kunne 

erstattes af elektronik og dermed for-

skønne bybilledet. Nogle forudser også, at 

lysregulering helt kan undværes, fordi bi-

lerne selv kan finde ud af at holde tilbage 

for hinanden. Intet af dette er imidlertid 

realistisk i byer med mange cyklister. Her 

er der fortsat behov for regulering i store 

kryds og det med synlige signaler for cyk-

lister og fodgængere. Men i mindre kryds 

kan man prioritere cyklister og fodgængere 

og lade bilerne holde tilbage for såvel disse 

som for hinanden. Herved opnås tidsbe-

sparelser for alle trafikanter.

Autonome biler vil selv kunne finde vej 

og søge de hurtigste ruter. Dette vil imidler-

tid være en trussel imod mange års tendens 

til fredeliggørelse af boliggader og mindre 

veje og koncentration af trafikken på store 

veje. Autonome biler må derfor forhindres i 

at køre i boliggader gennem stærk hastig-

hedsreduktion, ved vejlukninger eller ved 

at hindre, at de kører ind medmindre, de 

har mål i gaderne. Sådan regulering kan 

udvikles til at fungere elektronisk. Der bør 

politisk stilles krav til producenterne om, at 

elektronisk vejregulering skal implemen-

teres i bilernes styresystem. Herved over-

flødiggøres dyre tekniske foranstaltninger 

som bl.a. bump og fysiske vejspærringer, 

der generer de lokale. Med en elektronisk 

regulering vil kommunerne samtidig have 

mulighed for med kort varsel at ændre 

reguleringen og omdirigere trafikken i for-

bindelse med f.eks. vejarbejder, oversvøm-

melser og diverse arrangementer.

Effekt på landet og på 
motorveje
På landet og i de mindre byer vil der ikke 

være mulighed for at udnytte en skinne-

bunden trafik. Samtidig vil en lavfrekvent 

kollektiv trafik næppe heller være et attrak-

tivt tilbud. Bortset fra myldretidsbusser på 

de større regionale ruter må det forventes, 

at al transport af børn og ikke-bilejere vil 

ske med taxalignende førerløse biler eller 

minibusser. Brede landeveje kan gøres en 

smule smallere, så to lastbiler kun lige kan 

mødes og derved skabe plads til cykelstier 

i kanten af vejen, hvor disse ikke allerede er 

anlagt uden for vejen.

På motorvejene vil platooning ret snart 

blive en realitet for konvojer af lastbiler, 

fordi dette vil blive fremskyndet af store be-

sparelser. I første omgang spares brænd-

stof, senere også mandskab, når chauf-

førerne i de bageste lastbiler får tilladelse 

til at kunne sove undervejs, så dobbeltbe-

Figur 1. En Amerikansk vision for omdannelse af et gadelandskab i en forstad med elek-

tronisk trafikregulering og tættere bebyggelse. Fra Tim Chapin, Lindsay Stevens, Jeremy 

Crute, Jordan Crandall, Anne Rokyta, Alexandria Washington: "Envisioning Florida's trans-

portation and Land Use in an Automated Vehicle World. Final Report, April 2016 FDOT 

Contract BDV 30 934-10", http://www.floridaplanning.org/wp-content/uploads/2016/05/

Envisioning-Floridas-Future-Final-Report.pdf
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manding kan undgås. Det må overvejes 

politisk, hvilke krav der skal stilles til bl.a. 

længden af vogntog og deres mulighed for 

at kunne overhale.

Eftersom selvkørende biler kører mere 

præcist i deres vognbaner og derfor ikke 

kræver den samme vognbanebredde, vil 

motorvejene kunne omprofileres, så seks-

sporede veje gøres otte-sporede og fire-

sporede med en beskeden udvidelse i mid-

terrabatten gøres sekssporede. Samtidig 

vil kapaciteten øges betydeligt, fordi bilerne 

kan køre tættere og evt. endda hurtigere. 

Sådanne omprofileringer vil endda kunne 

gennemføres allerede, mens væsentlige 

dele af bilparken kun er selvkørende.

Inden for mindre end ti år vil der anta-

gelig være tilstrækkelig med niveau 4 biler 

til, at man kan reservere den yderste vogn-

bane imod midten i hver retning til selv-

kørende biler. Denne vognbane kan være 

smallere end de øvrige, så der er plads til 

en ekstra vognbane på sekssporede mo-

torveje alene ved at inddrage midterrabat-

ten. For firesporede motorveje vil det kræve 

en udvidelse af vejen med 2-3 meter i hver 

side eller inddragelse af nødsporet, hvis 

den skal gøres sekssporet med en yderste 

smal bane reserveret til selvkørende biler.

Nødvendige politiske tiltag
Det er klart, at med truslen om en for-

dobling eller tredobling af trafikarbejdet, 

vil der næppe være nogen vej uden om 

vejafgifter for at modvirke såvel en øget 

trængsel i byerne som et stærkt stigende 

energiforbrug. Selvom dette forventes at 

manifestere sig i efterspørgsel efter el fra 

vedvarende energikilder, vil det kræve en 

betydelig større udbygning af den vedva-

rende energiforsyning end ellers forventet. 

Det vil i sig selv være energikrævende og vil 

belaste vores natur og bymiljøer med langt 

flere vindmøller og solceller end ellers.

Vejafgifter kan sammen med parke-

ringsafgifter og afgifter på tomkørsel mål-

rettes en omkostningsregulering, der straf-

fer den mest belastende trafik og minimeres 

for trafik, hvor alternativet er tidskrævende 

og dyr. Samlet vil der kunne opnås en ret 

præcis regulering til fremme af det bedste 

miljø og størst samfundsmæssig gevinst.

Vejafgifter vil på den anden side stille 

store krav til den kollektive trafikforsyning 

såvel på lange afstande som i byerne for at 

blive accepteret. På de lange stræk vil en 

forbedret togtrafik kunne spille en væsent-

lig rolle, hvis Togfondens ”timemodel” rea-

liseres i hele landet, så rejsetiden bliver kor-

tere end for biler. Internt i de store byer vil 

S-tog, metro og letbaner antagelig fortsat 

være et nødvendigt og konkurrencedygtigt 

alternativ til individuel autonom transport.

Men den skinnebårne kollektive trafiks 

svaghed er det sidste stykke fra statio-

nerne til målet. Her vil erstatning af store 

busser med fleksible selvkørende minibus-

ser, der tilpasses den skinnebårne trafiks 

stationer og køreplaner og kun delvis kører 

i ruter, give passagererne mulighed for af-

sætning og optag i gangafstand fra rejsens 

mål. Alternativet vil være delebiler og taxa-

lignende transport, der øger trafikarbejdet 

mere.

For at optimere trafikken vil der således 

fortsat være en væsentlig rolle at spille for 

trafikselskaberne, hvis de forstår at omstille 

sig i tide. Allerede i løbet af få år vil det være 

muligt at udskifte eksisterende buslinjer 

med selvkørende busser i niveau 4. Inden 

for kun 10 år vil al busdrift sandsynligvis 

kunne betjenes af autonome minibusser. 

På dette tidspunkt vil udskiftningen af den 

private personbilpark med autonome biler 

kun lige være begyndt. Dermed kan den 

kollektive trafik få et kæmpe forspring med 

et hurtigt rejsetilbud næsten fra dør til dør.
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