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Abstract

Autonomous vehicles are the transportation method of the future, and these

vehicles will be introduced on the Danish market as early as 2018. There is, though, a

general concern among the population in regard to liability allocation, if the vehicle

is involved in an accident. After all, no one wants to be liable for a situation they

cannot control or influence. It is therefore necessary to understand how current

legislation allocates liability, regarding autonomous vehicles, and how this might be

done more efficiently.

Since the vehicles are the future, and not yet introduced on the Danish market, no

real-time empirical evidence or data is available at this point, as to who should be

liable in case of traffic accidents. Legal systems around the world are starting to

regulate testing of autonomous vehicles, but so far liability for common use of such

vehicles, has yet to be regulated.

The aim of this thesis is to go beyond regulation for testing purposes and establish

generally who should be liable, when an autonomous vehicle causes a traffic

accident, and how liability allocation can affect the implementation of the vehicles

into society.

As autonomous vehicles are divided into different categories of automation, liability

will be established for each category. When determining the liability for each

category, it will be taken into consideration how liability, from an economics

perspective, should be allocated efficiently, and how the allocation will affect

efficient implementation of the vehicles into society.

As a result of the analysis this thesis will result in a proposal as to how autonomous

vehicles should be regulated in Denmark, a proposal that could be used as

inspiration by local regulators.
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Kapitel 1

Indledning

1.1 Introduktion

Autonome køretøjer er fremtidens transportmiddel, og det forventes, at de første

autonome køretøjer kommer på det danske marked og bliver tilgængelige for den

generelle bruger i løbet af få år1.

”48% af danskerne er bekymrede for, hvordan ansvaret skal placeres ved brug af

selvkørende biler2.”

På nuværende tidspunkt vil føreren af et køretøj få ansvaret, hvis der skulle ske en

ulykke, men danskerne bryder sig ikke om tanken om at blive ansvarlig, hvis de ikke

kan kontrollere køretøjet:

”Jeg bliver jo nødt til at kunne styre som nødløsning – i sidste ende er det jo mit

ansvar”

- Per, 50 år3.

Danskernes bekymring er forståelig, og spørgsmålet er, om nuværende lovgivning

om erstatningsansvar ved færdselsuheld meningsfuldt kan overføres på en situation

med et autonomt køretøj, eller om det er efficient, at der skal ske en ændring af

retsstillingen.

1Vejdirektoratet: Selvkørende biler -

http://vejdirektoratet.dk/DA/viden og data/temaer/Selvkoerendebiler/Sider/Default.aspx
2Se bilag 1, s. 33
3Se bilag 1, s. 33
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Kapitel 1. Indledning

Hvis brugeren af et autonomt køretøj bliver pålagt ansvaret for uheld i situationer,

hvor brugeren ikke har kontrollen over køretøjet, kan det tænkes, at det kan

afskrække nogle mennesker fra at bruge autonome køretøjer. Da det forventes, at

autonome køretøjer er sikrere end manuelt styrede køretøjer og derfor kan forbedre

sikkerheden på vejen med 94%4, er det således attraktivt at øge incitamentet hos

brugerne til at anvende autonome køretøjer, men også incitamentet hos

producenterne til at udvikle og producere disse køretøjer.

Det er derfor nødvendigt at klarlægge, hvem der ud fra efficiensbetragtninger bør

bære erstatningsansvaret, således at der sikres et fortsat incitament til produktion af

autonome køretøjer, der overordnet set øger trafiksikkerheden.

1.2 Problemstilling

Når førerløse køretøjer er årsag til færdselsuheld, giver det anledning til at

undersøge forholdet mellem køretøjsproducenter og brugere nærmere i et juridisk

såvel som økonomisk perspektiv. Både producenten og brugeren har et ansvar i

forhold til sikker færdsel i trafikken, men allokeringen af ansvaret bliver komplekst i

det tilfælde, hvor køretøjet er i selvkørende tilstand og forårsager et færdselsuheld.

Som hovedregel vil brugeren af et køretøj få ansvaret som skadevolder ved et

færdselsuheld, men hvis brugeren ikke aktivt er indblandet i færdselsuheldet

grundet den førerløse tilstand, kan det evt. blive producenten, der bliver pålagt det

endelige erstatningsansvar i form af et produktansvar. Det er derfor nødvendigt at

statuere, hvilken grad af ansvarsallokering der skal være mellem producent og

bruger for at opretholde en sikker færdsel i trafikken, men samtidig bibeholde

producenternes incitament til udvikling af autonome køretøjer.

Med udgangspunkt i dansk ret vil den nødvendige allokering af ansvar mellem

producent og forbruger blive fastlagt ud fra økonomiske betragtninger og munde ud

i et ændringsforslag til færdselsloven.

4NHTSA - Automated Vehicles - https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles
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Kapitel 1. Indledning

1.3 Problemformulering

I forlængelse af problemstillingen vil en juridisk analyse undersøge retsstillingen

mellem potentielle skadevoldere, producenten af køretøjet og brugeren heraf, i forhold

til erstatningsansvar overfor skadelidte tredjemand i tilfælde af et færdselsuheld, hvor

et autonomt køretøj forårsager uheldet.

En økonomisk analyse vil belyse problemet ud fra, hvordan ansvaret mellem

producenter af autonome køretøjer og brugere heraf kan allokeres effektivt for at sikre

incitament til produktion og erhvervelse af samfundsefficiente autonome køretøjer.

På baggrund af den juridiske og økonomiske analyse af ansvarsallokering vil en

retspolitisk analyse diskutere, hvordan lovgivningen bør ændres for at optimere

samfundsomkostningerne og fremme udviklingen af samfundsefficiente autonome

køretøjer.

1.4 Synsvinkel

Problemformuleringen vil søges besvaret ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Autonome køretøjer kan føre til bedre udnyttelse af vejene i det danske samfund, da

køretøjerne bedre vil kunne læse trafikken og dermed skabe øget mobilitet på

vejene5. Herudover forventes det også, at de sikkerhedsmæssige fordele, som

autonome køretøjer fører med sig, vil være en forbedring i forhold til fremtidige

færdselsuheld i trafikken. Jo højere grad af automatisering i køretøjet, des mindre er

risikoen for, at ulykker opstår som følge af førerens uopmærksomhed eller

reaktionsevne. I nogle tilfælde har man erfaret, at autopiloten er mere opmærksom

end mennesket, da menneskelige fejl fjernes fra ligningen, og trafikulykker, som

ellers ikke ville have været undgået, nu bliver undgået. Vejdirektoratet har sågar

fundet frem til, at ca. 30% af ulykkerne i 2014 potentielt kunne have være undgået,

hvis der i stedet for manuelle køretøjer havde været autonome køretøjer til stede6.

5Vejdirektoratet: Selvkørende biler -

http://vejdirektoratet.dk/DA/viden og data/temaer/Selvkoerendebiler/Sider/Default.aspx
6Vejdirektoratet: Selvkørende biler -

http://vejdirektoratet.dk/DA/viden og data/temaer/Selvkoerendebiler/Sider/Default.aspx
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Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er det derfor tiltalende at fremme

udviklingen af autonome køretøjer, således at mobiliteten på vejene udnyttes bedst

muligt og samtidig understøtter en fremtid med færre ulykker.

Formålet med afhandlingen er at finde frem til, hvem af de potentielle skadevoldere,

producent og bruger, der er erstatningspligtig over for skadelidte tredjemand, hvis et

autonomt køretøj forårsager et færdselsuheld. Herefter ønskes det ud fra

økonomiske betragtninger undersøgt, hvordan dette erstatningsansvar kan placeres

efficient mellem køretøjsproducent og bruger, således at der sikres incitament for

køretøjsproducenter at fortsætte den teknologiske udvikling af autonome køretøjer.

1.5 Afgrænsning

I nærværende afhandling ønskes det udelukkende undersøgt, hvordan

erstatningsansvaret allokeres efficient mellem potentielle skadevoldere, bruger og

producent, hvor et autonomt køretøj forårsager et færdselsuheld, hvorfor egen skyld

og accept af risiko fra skadelidte tredjemands side afgrænses. Al analyse i opgaven

baserer sig derfor på en situation, hvor et autonomt køretøj som eneansvarlig er

årsag til, at et færdselsuheld finder sted med ting- eller personskade til følge for

tredjemand.

Yderligere afgrænses undersøgelsen af, hvordan allokeringen af ansvaret kan blive

påvirket af lovpligtige ansvarsforsikringer. Det vil således ikke blive nærmere

diskuteret, hvilken betydning moral hazard- og principal agent-teorien har for

ansvarsallokeringen, og hvilke økonomiske konsekvenser autonome køretøjer kan få

for forsikringsbranchen i forhold til et forventet fald i færdselsuheld og

forsikringstagere.

Autonome køretøjer kræver en masse IT-teknologi, som giver anledning til

bekymring blandt befolkningen i forhold til terror- og hackerangreb7. Da

nærværende afhandling udelukkende ønsker at allokere ansvaret efficient mellem

7Bilag 1, s. 32 - “Jeg kan godt komme til at tænke på, om software kan blive hacket. Eller kan bilen

hijackes af nogen, som har en fjendtlig agenda?” - anonym
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bruger og producent, vil alle former for cyber attacks af autonome køretøjer derfor

afgrænses, da disse situationer formodes at blive sidestillet med tyveri, hvor det

objektive ansvar automatisk overgår til hackerne og ikke længere ligger hos hverken

bruger eller producent.

IT-teknologien skaber også en række spørgsmål i relation til persondatabeskyttelse.

Den autonome teknologi i køretøjerne opfanger dataspor af brugerens omgang med

omgivelserne, som derefter kan bruges af dataindsamlere. Disse dataspor kan

indeholde intime detaljer om brugeren, der truer privatlivets fred, og kan bruges til

adskillige formål. Dataene kan bl.a. bruges til kommercielle formål, der kan målrette

markedsføring til brugeren af køretøjet. Formålet med denne afhandling er dog ikke

at undersøge persondatalovens og markedsføringslovens anvendelse i relation til

autonome køretøjer, hvorfor disse problemstillinger ikke vil blive behandlet

yderligere i afhandlingen.

En problemstilling, der i stor grad opstår i relation til autonome køretøjer, er

spørgsmålet om etik i lignende stil med trolley-problemet 8. Der er stor debat, om

det skal være politikerne, producenterne eller brugerne, der skal bestemme de

autonome køretøjers etiske programmering. Ud fra en økonomisk utilitaristisk

betragtning er den efficiente situation den, hvor flertallet opnår størst nytte.

Programmering af autonome køretøjer kan således have stor økonomisk betydning

for samfundet, både i forhold til de uheld der kommer til at ske, men også i forhold

til, om brugere vil erhverve køretøjerne. Grundet de etiske spørgsmåls omfang og

store fokus på filosofi bliver en etisk tilgang til emnet dog afgrænset.

Problemstillinger vedrørende erstatning inden for kontrakt, herunder købeloven,

afgrænses også fra denne afhandling. Det køberetlige aspekt kunne være interessant

at undersøge, særligt i forhold til mangelsdefinitionen, samt købers ret til erstatning

efter obligationsretlige og køberetlige regler i forhold til færdselsuheld med

autonome køretøjer. Denne afhandling vil dog prioritere erstatning udenfor

8Trolley-dilemmaet: En sporvogn er løbet løbsk, og forude står fem sporarbejdere, som vil blive kørt

over. Du står ved en knap, der kan skifte spor væk fra de fem arbejdere. Hvis du gør dette, vil sporvog-

nen dog køre én person over på det nye spor. Spørgsmålet er, hvad man skal gøre i denne situation?
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kontrakt, som oftest er tilfældet ved færdselsuheld, da fokus vil ligge på forholdet

mellem skadelidte tredjemand og skadevolder og ikke det interne forhold mellem

potentielle skadevoldere, producent og bruger.

Skatteretlige løsninger vil inddrages i den integrerede analyse, men en nærmere

diskussion af skatteretten vil ikke være fokus i opgaven, da skatteretten ikke bidrager

til allokeringen af ansvaret.

1.6 Teori og metode

1.6.1 Terminologi

Til brug for analyserne vil ordet bruger blive anvendt om den person, der manuelt

styrer det autonome køretøj.

Normalt vil ordet fører anvendes om den person, der sidder på førersædet og styrer

et køretøj, men da personen på førersædet i nærværende afhandling ikke

nødvendigvis er den, der fører bilen, da bilen er selvkørende, vil det i stedet for være

bruger, der beskriver personen, der kan styre køretøjet.

Når semi-autonome køretøjer til tider afgiver kontrollen af køretøjet til personen på

førersædet, vil person således hedde bruger fremfor fører, også selvom personen

midlertidigt styrer køretøjet.

I den juridiske analyse vil ordene ejer og bruger anvendes, da færdselsloven opererer

med et erstatningsansvar for ejeren, henholdsvis brugeren.

Til den økonomiske analyse vil det udelukkende være ordet bruger, der anvendes,

vel vidende at erstatningsansvaret juridisk pålægges ejeren som udgangspunkt. Det

vælges, at ordet bruger skal anvendes, da det ikke nødvendigvis er ejeren, der bruger

køretøjet til alle tider.

1.6.2 Juridisk metode

Den juridiske analyse vil tage sit udgangspunkt i den retsdogmatiske metode og

derigennem udlede gældende ret – de lege lata. Gældende ret vil være udtryk for de

retsnormer, der effektivt styrer menneskers handlinger9. Den norm, der udgør

9Ross, Alf, 2013, s. 77
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gældende ret, udledes af retskilderne, der af Alf Ross er inddelt i hovedgrupperne

regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur10. I retskildelæren er der

som udgangspunkt ingen rangorden mellem retskilderne11, dog foreskriver den

retsdogmatiske metode, at retskilderne bearbejdes i en bestemt rækkefølge, hvor

formålet er at systematisere, beskrive og fortolke gældende ret12. Rækkefølgen er

som følger: 1) regulering, 2) retspraksis, 3) retssædvaner og 4) forholdets natur. På

trods af den manglende rangorden mellem retskilderne findes der alligevel et

hierarki inden for retskilden regulering grundet lex superior-princippet, hvor en

trinhøjere norm går forud for en trinlavere norm13.

I nærværende afhandling er de mest centrale retskilder færdselsloven og det

retspraksisudviklede produktansvar (RUP) samt produktansvarsloven (PAL). Der

findes ingen dansk retspraksis indenfor emnets område, men der findes anden

retspraksis indenfor produktansvaret, der kan anvendes analogt. Der findes

ligeledes ingen retssædvaner, da der ikke er nogen handlemåde, der er fulgt

almindeligt, stadigt og længe, og heller ikke forholdets natur anvendes, da der findes

retsregler indenfor emnets område.

Prognoseteorien dikterer, at en behandling af retskilderne i overensstemmelse med

den retsdogmatiske metode vil udlede gældende ret, som det forventes, at

domstolene vil lægge til grund14, og denne prognose er verificerbar eller falsificerbar

ved domsafgørelse. Det egentlige kriterium for gældende ret er således ikke selve

håndhævelsen ved domstolen, men nærmere årsagen hertil, altså hvilken

forholdsnorm der lægges til grund15.

Transportministeriet i Danmark er kommet med et lovforslag til brug for testkørsel

af selvkørende køretøjer, men dette lovforslag forventes ikke at træde i kraft før 1. juli

2017, hvorfor det til nærværende afhandling ikke kan bruges som retskilde, da det

fortsat mangler status herfor. Grundet at lovforslaget ikke kan bruges som retskilde

samt en mangel på national retspraksis og retssædvaner, vil den komparative

metode bruges til at drage inspiration fra fremmed ret, nærmere bestemt

10Ross, Alf, 2013, s. 124
11Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 34
12Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 30
13Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 35
14Ross, Alf, 2013, s. 121
15Ross, Alf, 2013, s. 121
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angelsaksisk ret, ved en mikrosammenligning af Californiens stillingtagen til de

juridiske problemstillinger, som autonome køretøjer fører med sig16. Den

komparative analyse vil ske ud fra den analytiske metode, hvorefter det undersøges,

hvordan det pågældende retssystem har løst emnets juridiske problemstillinger. Det

vil være en statisk fremstilling af fremmed ret, der vil komme til udtryk, da det ønskes

undersøgt, hvad gældende ret er inden for området hos det fremmede retssystem.

1.6.3 Juridisk teori

1.6.3.1 Nationale retskilder

I overensstemmelse med lex superior-princippet vil den juridiske analyse tage sit

udgangspunkt i dansk regulering, der vil blive analyseret ud fra en subjektiv

formålsfortolkning.

Færdselsloven vil blive analyseret mhp. at finde frem til, hvem der er skadevolder, jf.

FÆL § 101, stk. 1, og i hvilket omfang denne bliver erstatningsansvarlig efter § 104,

stk. 1, i tilfælde af et færdselsuheld. Det vil undersøges, hvordan denne retsstilling

overføres på tilfælde, hvor autonome køretøjer er implicerede i og årsag til

færdselsuheldet.

Hvis et autonomt køretøj er årsag til et færdselsuheld, kan det skyldes en defekt ved

køretøjet, hvorfor produktansvaret vil blive analyseret mhp. at undersøge

retsstillingen ved et defekt produkt, og hvad denne retsstilling evt. betyder for

producenten af det autonome køretøj. Det vil blive undersøgt, i hvilken udstrækning

producenten af køretøjet kan blive erstatningsansvarlig for personskade, tingskade

og tab af forsørger som følge af færdselsuheldet, hvor det autonome køretøj er

eneårsag til uheldet. Derfor anvendes det retspraksisudviklede produktansvar (RUP)

og produktansvarsloven (PAL) til at udlede producentens ansvar for førerløse

køretøjer.

1.6.3.2 Komparative retskilder

Ved den komparative sammenligning er det vigtigt at have for øje, at det danske

retssystem hverken er et Common Law-system eller et Civil Law-system, men

16Zweigert og Kötz, 2011, s. 5
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derimod besidder træk fra begge retssystemer, da det danske retssystem både har

skreven lov, men også domstolsskabte regler.

Det amerikanske retssystem er et Common Law-system, dog videreudviklet fra det

oprindelige engelske Common Law-system. I det amerikanske retssystem er der

føderal lovgivning, men derudover har staterne deres egen skrevne forfatning,

lovgivningsmagt, udøvende magt og domstole17. Et vigtigt karakteristikum ved

Common Law-systemet er, at det bygger på retspraksis.

På det føderale niveau i USA er der endnu ikke vedtaget ny lovgivning angående

brugen af autonome køretøjer. Dog har the National Highway Traffic Safety

Administration (NHTSA) indset, at der er et behov for forandring, og NHTSA har

lavet en foreløbig politisk redegørelse, der kan sammenlignes med en dansk

bekendtgørelse, på vegne af the Department of Transportation, hvorefter de har

inddelt køretøjer i seks kategorier i overensstemmelse med SAE International’s J3016

Standard, alt efter hvor automatiseret køretøjet er. Disse kategorier kan blive

bindende for lovgivning på statsligt niveau, men på nuværende tidspunkt anvendes

kategorierne blot som henstillinger til, hvad lovgivning på statsligt niveau skal tage

hensyn til18.

På trods af manglende lovgivning på føderalt niveau har syv delstater indført statslig

lovgivning omhandlende autonome køretøjer19. Lovgivningen i de syv stater inden

for området minder meget om hinanden, hvorfor det i nærværende afhandling er

valgt, at californisk lovgivning i form af the Vehicle Code of California om autonome

køretøjer vil blive analyseret og anvendt som inspirationskilde til, hvordan et

lovforslag kan udformes i dansk kontekst. Årsagen til, at californisk lov anvendes, er,

at staten Californien ofte er first-mover med deres store marked og derfor er med til

at sætte standarden og agere inspirationskilde for de andre staters lovgivning.

17Lando, Ole, 2009, s. 130
18Norton Rose Fullbright: The legal landscape in the US.

http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/141954/

autonomous-vehicles-the-legal-

landscape-in-the-us
19Norton Rose Fullbright: The legal landscape in the US.

http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/141954/

autonomous-vehicles-the-legal-

landscape-in-the-us
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Som nævnt bygger Common Law på retspraksis, men der findes endnu ingen

amerikansk retspraksis inden for emnets område, hvorfor det udelukkende vil være

vejledningen fra NHTSA og den californiske lov, der vil blive anvendt som

analyseværktøjer til den komparative analyse.

1.6.4 Juridisk struktur

Kapitel to indledes med forudsætninger og antagelser for analysen i afsnit 2.1. i

forhold til, hvilken ulykkessituation analysen tager udgangspunkt i. Derudover

præciseres kategoriseringen af køretøjer for at få en større forståelse af, hvad

autonome køretøjer er, og i hvilken grad de er afhængige af manuel indblanding fra

en fysisk person. Herefter bliver det i afsnit 2.2. undersøgt, hvem der bærer ansvaret

ved et færdselsuheld. I afsnit 2.2.1. analyseres færdselsloven mhp. at finde frem til,

hvem der har erstatningsansvaret ud fra denne lov. Det vil blive undersøgt, hvorvidt

dette ansvar kan overflyttes til situationer, hvor et autonomt køretøj forårsager

færdselsuheldet. Da californisk ret vil blive anvendt i analysen som inspirationskilde

til, hvad en dansk ændring af loven skal tage højde for, vil de californiske

bestemmelser om erstatningsansvaret ved færdselsuheld tilsvarende analyseres i

afsnit 2.2.1.1.

Såfremt det er et autonomt køretøj, der forårsager uheldet, vil det ligeledes

undersøges i afsnit 2.2.2, hvilken rolle produktansvaret, efter det

retspraksisudviklede produktansvar og produktansvarsloven, vil kunne spille i

forhold til erstatningsansvaret, og hvorvidt ansvaret efter færdselsloven bortfalder.

Igen inddrages californisk ret til at vurdere, om fremmed ret har taget stilling til

produktansvarsproblematikken. I afsnit 2.4. afsluttes kapitel to med en juridisk

delkonklusion, der fastsætter ansvaret ved brug af autonome køretøjer, der

forårsager færdselsuheld.

1.6.5 Økonomisk metode

Den økonomiske analyse tager udgangspunkt i en deduktiv metode, hvor teorierne

nævnt i afsnit 1.6.6 anvendes til at udlede de mest efficiente retsregler på baggrund

af parternes adfærd og incitament. Da analysen behandler et emne, der vedrører ny

teknologi, som stadigvæk er under udvikling, kan en deduktiv metode anvendes til
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at beskrive de forventede virkninger af retsregler ved at tage udgangspunkt i

anerkendt samfundsøkonomisk teori.

1.6.6 Økonomisk teori

1.6.6.1 Optimal ansvarsallokering

Formålet med den økonomiske analyse er at udlede den mest efficiente allokering af

ansvar mellem brugeren og producenten af et køretøj med autonom teknologi.

Analysen søger at besvare spørgsmålet om, hvem af parterne der bør være

erstatningsansvarlig i tilfælde af et færdselsuheld. Ved at allokere ansvaret efficient

kan man på samfundsplan minimere antallet af uheld, såfremt parterne har

tilstrækkeligt incitament til at udvise den nødvendige agtpågivenhed. Resultaterne i

denne analyse anvendes i kapitel 4 til at sammenfatte et lovforslag, der fremadrettet

vil sikre de optimale forudsætninger for et samfund med autonome køretøjer.

Økonomisk teori anvendes til at forudsige og beregne konsekvenserne af

retsregler20. Udgangspunktet tages i Adam Smiths økonomiske teori om det frie

marked og sætter fokus på teorier om individets adfærd21. Her antages det, at

individer i et samfund handler rationelt og har incitament til at optimere deres egen

nytte22. Individet vil derfor altid overveje sine muligheder, og træffe et valg ud fra

egne præferencer: Hvis individet er indifferent mellem æbler og pærer, vil salget

heraf fordeles ligeligt, forudsat at prisen er den samme. Hvis prisen på pærer

forøges, vil individet købe et mindre antal pærer og samtidig anvende æbler som et

substituerende gode, hvilket vil resultere i et højere forbrug af æbler. I sidste ende vil

individet sammenligne sine valgmuligheder og beregne dem som enten indtægter

eller omkostninger. Det samme gør sig gældende for retsregler: Individet vil overveje

sine valgmuligheder og foretrukne præferencer for at optimere sin egen nytte.

Individets incitamentstyrede adfærd kan ændres gennem lovgivningen. Her kan

loven også inddeles i økonomiske indtægter eller omkostninger. I den økonomiske

analyse betragtes loven som et økonomisk parameter, der har direkte indvirkning på

individers adfærd og incitament. Til dette anvendes den grundlæggende model for

20Eide og Stavang, 2014, s. 27
21Eide og Stavang, 2014, s. 61
22Eide og Stavang, 2014, s. 28
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skadeforvoldelse og ansvar23, hvor de samlede totale ulykkesomkostninger beregnes

for samfundet, hvorefter det er muligt at pålægge enten producenten eller brugeren

et tilstrækkeligt culpa- eller objektivt ansvar. Ved at analysere de forventede

skadesomkostninger og agtpågivenhedsomkostninger kan de totale omkostninger

for ulykker beregnes for hele samfundet24. Formålet er derfor, at opbygge et regelsæt

for køretøjer med førerløs teknologi, der er Kaldor-Hicks efficient for samfundet. De

ønskede retsregler må derfor udledes af individets adfærd og incitament. Til dette

anvendes Coase Teoremet, hvor en analyse af transaktionsomkostningerne mellem

producenten og brugeren kan bidrage til mere efficiente retsregler og allokering af

specifikke rettigheder, som eksempelvis kontrol og overvågning af køretøjerne.

Analysen opdeles i søge-, forhandlings- og kontrolomkostninger. Da teknologien

bag selvkørende køretøjer er ny og under fortsat udvikling, foreligger der ikke noget

empiri, der kan forklare individets adfærd i forhold til anvendelsen af autonom

teknologi. Analysen må derfor udelukkende forholde sig til den teoretiske baggrund,

som ovenstående beskriver, og anvende økonomisk teori til at forudsige individets

fremtidige (rationelle) adfærd. I dette tilfælde kan spilteori bidrage med en dybere

forståelse for emnet.

1.6.6.2 Spilteori og strategi

I spilteori betragtes individets handlinger og adfærd som strategiske valg på

baggrund af de valgmuligheder, som forefindes i en given situation, hvor en spillers

valg afhænger af den anden spillers valg25 Spilteori er et strategisk værktøj, der

anvendes til at forudsige strategi og handlinger mellem to parter. Den spilteoretiske

analyse kan anvendes til at forudsige, hvordan ansvaret for færdselsuheld allokeret

mellem producenten og brugeren fører til det optimale brug af autonome køretøjer i

samfundet.

Personer, der overvejer at erhverve et køretøj med autonom teknologi, omtales som

bruger og antages at optimere deres egen nytte, samt have fuldt kendskab til deres

præferencer og betalingsvillighed. Teorien om den nyttemaksimerende bruger er

23Eide og Stavang, 2014, s. 235
24Eide og Stavang, 2014, s. 236
25Cabral, Luis M. B., 2000, s. 122
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væsentlig for den spilteoretiske analyse, da brugernes foretrukne strategi tager

udgangspunkt i nyttemaksimering26. Herigennem er det muligt at udlede brugerens

betalingsvillighed for køretøjer i kategori 3, 4 og 5, hvilket spiller en væsentlig rolle

for udviklingen af autonome køretøjer: Hvis brugeren eksempelvis har en lav

betalingsvillighed for at investere i et autonomt køretøj på niveau 3, fordi

allokeringen af ansvar i høj grad er pålagt brugeren og derfor ikke tilfører

tilstrækkelig værdi til brugeren, vil producenten ikke udvikle køretøjet. Spilteori kan

derfor anvendes til at udlede den ligevægt, der sikrer, at betalingsvilligheden for

brugeren er tilstrækkelig til at producenten vil udvikle det autonome køretøj. Det

antages derfor at sikkerheden ved disse køretøjer, herunder risikoen for ulykker,

samt hvor meget ansvar brugeren pålægges under kørsel, er en væsentlig faktor for

brugerens betalingsvillighed. Det antages derudover, at jo lavere ansvar brugeren

har, des mere tilbøjelig er denne til at foretage andre handlinger under kørslen,

eksempelvis at arbejde eller se en film, hvilket medfører højere nytte for brugeren.

Ved at anvende økonomisk teori, retsøkonomi og spilteori kan den optimale

ansvarsallokering mellem bruger og producent hjælpe med at vurdere, hvilken

kategori af autonom køretøj der er samfundsefficient. Spilteorien antager at

parternes handlinger er afhængige af hinanden, og derfor kan forudses, såfremt de

bestemte kriterier er opfyldt. Lovgiver kan derefter anvende resultatet til at ændre

udfaldet af parternes handlinger i søgen om at opnå et mere samfundsefficient

resultat.

Teorien om den nyttemaksimerende bruger samt spilteorien bygger på antagelser

såsom perfekt information, der ikke nødvendigvis finder anvendelse i praksis.

Derfor må besvarelsen af den økonomiske problemformulering også tage højde for

informationsasymmetri, eksternaliteter (eksterne faktorer) og

transaktionsomkostninger. Disse faktorer vil bidrage til et mere nuanceret resultat,

der kan anvendes i den retspolitiske analyse til udarbejdelsen af et nyt lovforslag.

26Eide og Stavang, 2014, s. 124
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1.6.7 Økonomisk struktur

Den økonomiske analyse indledes kort i afsnit 3.1., hvorefter den grundlæggende

model for skadeforvold af Eide og Stavang anvendes i afsnit 3.2. til at fastslå

erstatningsansvaret for semi-autonome køretøjer i kategori 3 og 4 samt

fuld-autonome køretøjer i kategori 5. Modellen anvendes til at finde frem til, hvem

af parterne der har de laveste omkostninger til at minimere risikoen for

færdselsuheld og derfor bør være nærmest til at bære risikoen ved hver af de tre

kategorier. På baggrund af den ansvarsnorm, der fastlægges for hver kategori i

foregående afsnit, bruges spilteorien i afsnit 3.3. til at vurdere, hvordan producents

og brugerens nytte fordeler sig. Ved hjælp af et spiltræ analyseres det, hvilken

kategori af autonome køretøjer der er samfundsefficient ud fra et Kaldor-Hicks

perspektiv. For at opnå den samfundsefficiente løsning diskuteres

incitamentsskabende muligheder i afsnit 3.4 i form af nedbringelse af

transaktionsomkostninger samt lempelse af registreringsafgift, der skal være med til

at fremme produktion og erhvervelse af de samfundsefficiente køretøjer. Kapitel 3

afrundes i afsnit 3.5. med en økonomisk delkonklusion.

1.6.8 Integreret metode

I dette afsnit vil resultaterne fra den juridiske og økonomiske analyse blive anvendt

til at udarbejde en retspolitisk analyse, der defineres som følgende:

”En retlig videnskabelig analyse, der har til formål at klarlægge, hvordan politiske

formål og hensyn kan opnås via lovgivning, hvor adfærdsanalysen er baseret enten

på videnskabelig anerkendt sociologi eller økonomisk teori27.”

Formålet med denne analyse er at præsentere forslag til ændringer i loven, der vil

sikre optimal regulering af fremtidens autonome køretøjer ved at udlede efficiente

retsregler. Disse forslag tager udgangspunkt i resultaterne fra både den juridiske og

økonomiske analyse for at beskrive, hvordan retsreglerne skal ændres for at opnå de

ønskede økonomiske effekter af autonome køretøjer. I den integrerede analyse

fastlægges således de nødvendige ændringer af gældende ret. Dernæst kan ny

lovgivning, i kombination med de anbefalede ændringer, føre til den optimale

27Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 500
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retstilstand. Den retspolitiske analyse vil derfor bidrage med forslag til ændringer af

gældende ret og komme med forslag til, hvordan loven bør udformes for at opnå de

efficiente mål, der sikrer, at parterne har optimalt incitament til at udvikle og

benytte autonome køretøjer.

1.6.9 Integreret teori

Jf. Alf Ross er en retspolitisk analyse udtryk for ‘de lege ferenda’ og bør holdes adskilt

fra gældende ret, da den ingen retsvirkning har28. Derimod kan den anvendes af

lovgiver til udarbejdelse af lovændringer eller et nyt lovforslag, der vil optimere

retsstillingen for udviklingen og anvendelsen af autonome køretøjer i samfundet.

Resultaterne fra den økonomiske analyse vil anvendes til at udlede de retspolitiske

anbefalinger.

Til brug for den retspolitiske analyse opstilles en retsøkonomisk konsekvensanalyse,

der skal vurdere, om de positive samfundsøkonomiske konsekvenser ved autonome

køretøjer er nok til at opveje de negative konsekvenser, således at lovgiver kan

anbefales at ændre gældende ret.

Retsøkonomisk teori tager udgangspunkt i neoklassisk teori og nyere institutionel

teori29, hvorefter rationelle aktører søger at optimere nytten til fordel for dem selv for

således at opnå profitmaksimering30.

På baggrund af den retsøkonomiske konsekvensanalyse, der tager højde for

resultaterne i kapitel 3, vil anbefalinger til lovgiver blive opstillet og vurderet i

forhold til gældende ret, således at et udkast til lovforslag kan fremføre, hvordan

loven bør ændres.

1.6.10 Integreret struktur

Den integrerede analyse indledes med en introduktion til resultaterne fra den

juridiske og økonomiske analyse i afsnit 4.1. Herefter foretages en retspolitisk

analyse i afsnit 4.2., der begrundes i samfundsøkonomiske positive og negative

konsekvenser, som autonome køretøjer fører med sig. På baggrund af

28Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 497
29Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 488
30Eide og Stavang, 2014, s. 86
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konsekvenserne samt resultaterne fra den juridiske og økonomiske analyse

frembringes en række anbefalinger til lovgiver i afsnit 4.2.2. i forhold til regulering af

autonome køretøjer. Anbefalingerne leder til et udkast til lovforslag om autonome

køretøjer i afsnit 4.2.3., hvorefter kapitel 4 afsluttes med en integreret delkonklusion.
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Juridisk analyse

2.1 Indledning

2.1.1 Ulykkessituationen

Den juridiske analyse vil basere sig på en ulykkessituation, hvor færdselsuheldet

udelukkende er forårsaget af det autonome køretøj. Uanset om køretøjet er skyld i

personskade, f.eks. ved at køre ind i en cyklist, eller er skyld i tingskade, f.eks. ved at

køre ind i et autoværn, vil det i nærværende afhandling udelukkende være det

autonome køretøjs skyld. Der tages kun højde for denne type eneansvarlige

færdselsuheld, da analysen skal undersøge, om det er producenten af det autonome

køretøj eller brugeren af køretøjet, der vil blive pålagt erstatningsansvaret overfor

skadelidte tredjemand i en given ulykkessituation.

Partnerne i ulykkessituationen vil således være skadelidte tredjemand, som

umiddelbart er den, der vil søge erstatning fra skadevolderen. Hvem der er den

erstatningsansvarlige skadevolder, er det interessante, og det vil i følgende analyse

undersøges, om skadevolder i en given situation er brugeren af køretøjet eller

producenten.

2.1.2 Kategorisering af autonome køretøjer

Til brug for den juridiske analyse vil The International Society of Automotive

Engineers’ (SAE) J3016 Standard31 anvendes til at forstå graden af automatisering i

31Se bilag 2
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køretøjer. SAE International er en professionel forening baseret i USA, og

J3016-standarden anvendes i nærværende afhandling, da SAE International

udspringer fra internationale autoingeniørers ønske om fri udveksling af ideer, og de

har i dag mere end 145.000 medlemmer globalt set32 hvorfor deres standard

anvendes verden over.

Ifl. J3016-standarden kan køretøjer inddeles i seks kategorier fra 0-5 afhængigt af

deres grad af automatisering33.

Kategori 0-1 kræver en aktiv fører af køretøjet, der skal styre køretøjet i alle

henseender. I kategori 2 kan køretøjet køre af sig selv, men det kan vælge at overlade

styringen til brugeren af køretøjet på ethvert tænkeligt tidspunkt med meget kort

varsel, hvorfor køretøjet fortsat er meget afhængig af en bruger, da denne konstant

skal monitorere automatiseringen af køretøjet. De fleste køretøjer i kategori 2 kræver

således også, at brugeren af køretøjet hvert halve minut skal tage fat i rattet, for at

køretøjet kan være sikker på, at brugeren fortsat er til stede til at kunne tage over om

nødvendigt.

På nuværende tidspunkt befinder teknologien sig på et kategori 2-stadie. Det er

først, når man rammer kategorierne 3-5, at der er tale om reelt autonome køretøjer. I

kategori 3 er køretøjet for så vidt autonomt, men hvis det advarer brugeren om, at

denne skal tage over, skal brugeren reagere, da køretøjet ikke selv er i stand til at

afvige situationen. Forskellen fra kategori 2-køretøjerne er, at køretøjet skal advare

brugeren i god tid, således at brugeren har mulighed for at reagere og sætte sig ind i

omgivelserne, hvis denne har været optaget af andre ting under kørslen. Det svære

ved kategori 3-køretøjerne er, at producenterne af køretøjerne skal kunne garantere,

at køretøjerne opfanger alle situationer, hvor brugeren skal tage over, samtidig med

at de giver brugeren et passende varsel, så denne kan nå at omstille sig til kørsel.

Hvis brugeren f.eks. har siddet og læst en bog, tjekket mails eller lignende under

kørslen, skal brugeren have god tid til at omstille sig og orientere sig i trafikken,

inden det kan godtages, at køretøjet på ansvarlig vis har overdraget kontrollen til

brugeren.

Kategori 4 er fuldt ud autonome køretøjer, men kun inden for bestemte geografiske

områder, i visse vejrforhold, på bestemte vejtyper, i forskellige trafiksituationer osv.

32SAE International: Who are we - http://www.sae.org/about/
33Se bilag 1
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Da køretøjet i kategori 4 er begrænset til fuld automatisering inden for visse

situationer, er køretøjet fortsat afhængigt af en bruger, der kan tage over, hvis

køretøjet kommer ud i situationer, hvor det ikke længere er programmeret til at være

selvkørende. Denne bruger behøver dog ikke at være fysisk tilstede i køretøjer under

kørslen, det kan ligeledes være en fjernoperatør, der kan overtage kontrollen ved

fjernstyring.

Kategori 5-køretøjer er fuldt automatiserede og fuldstændigt uafhængige af en

bruger/operatør. Køretøjet kan således selv udføre alle de kørselsopgaver, et

menneske også kan, og køretøjet tillader ikke manuel overtagelse fra en fysisk

person.

Køretøjer i dag befinder sig i kategorierne 0-2, men det forventes, at kategori

3-køretøjer kommer på markedet i 2018, kategori 4-køretøjer kommer i 2020, og

kategori 5-køretøjer i 203034. At køretøjerne kommer på markedet, er dog ikke

ensbetydende med, at alle køretøjer på vejene bliver selvkørende, og Vejdirektoratet

forventer således ikke, at alt salg af kategori 3-køretøjer eller derover er fuldt

gennemført før 2035, således at der udelukkende erhverves køretøjer med en vis

grad af automatisering. Yderligere forventer Vejdirektoratet først, at alle køretøjer er

skiftet ud med kategori 3-køretøjer eller derover i 2055, og deres prognose siger, at

det ikke er før 2065, at alle køretøjerne på vejene udelukkende er kategori

5-køretøjer35.

Til nærværende analyse vil kategorierne 3-5 være de mest interessante for, hvordan

gældende ret anvendes på de ulykkessituationer, hvor køretøjer fra de tre kategorier

forårsager færdselsuheld, da færdselsloven på nuværende tidspunkt ikke har taget

stilling hertil.

2.1.3 Dansk lovforslag om forsøg med selvkørende køretøjer

De danske politikere diskuterer i øjeblikket Transportministeriets lovforslag om

tilladelse til forsøg af kørsel med autonome køretøjer. Det forventes, at lovforslaget

først vedtages og træder i kraft d. 1. juli 2017, hvorfor det i nærværende afhandling

34Se bilag 4
35Se bilag 5
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ikke kan anvendes som retskilde.

Med lovforslaget er der tale om en rammelovgivning, hvor formålet er, at

Transportministeriet skal gives bemyndigelse til at tillade forsøg med autonome

køretøjer på de danske veje på baggrund af ansøgere, der anmoder om tilladelse til

at foretage forsøg. Det er vigtigt at pointere, at lovforslaget udelukkende omfatter

forsøg med autonome køretøjer, hvorfor lovforslaget bliver en midlertidig lov, der

ikke kommer til at dække generel brug af autonome køretøjer. En endelig tilføjelse til

færdselsloven, hvor autonome køretøjer bliver lovlige på de danske veje for alle og

ikke kun tilladelsesindehavere, er således ikke, hvad lovforslaget kommer til at

regulere.

Med denne afhandling ønskes det ikke at tage højde for forsøg med autonome

køretøjer, men derimod at undersøge, hvordan en fremtidig permanent tilføjelse til

færdselsloven bør udformes for at modsvare de juridiske problemstillinger, der

opstår med autonome køretøjer i alle kategorier af automatisering for alle brugere,

ikke kun for tilladelsesindehavere.

Den gældende færdselslov er indrettet således, at der skal være en fysisk fører, der

kontrollerer køretøjet, jf. FÆL § 56, stk. 1. Årsagen til, at færdselsloven er indrettet

herefter, skyldes Danmarks ratificering af Wienerkonventionen af 8. november 1968

art. 8, stk. 1, der fastslår:

”Every moving vehicle or combination of vehicles shall have a driver.”

Med denne ratificering er det derfor ulovligt at have køretøjer på vejene, der ikke har

en fører til stede, og fuldt ud automatiserede køretøjer er dermed ulovlige. På

nuværende tidspunkt er det også ulovligt at køre med kategori 3- og 4-køretøjer på

de danske veje, indtil lovforslaget med forsøgsordningen er vedtaget.

Det danske lovforslag tager i forlængelse heraf kun højde for kategori 3- og

4-køretøjer, da kategori 3 kræver en fysisk fører til stede i køretøjet, og kategori 4

kræver enten en fysisk fører til stede i køretøjet eller en operatør, der kan styre

køretøjet fra en afstand. Kategori 5-køretøjer er dog 100% selvkørende og

uafhængige af en fysisk fører eller en operatørs tilstedeværelse, hvorfor det danske

lovforslag ikke kan tillade kørsel med kategori 5-køretøjer på nuværende tidspunkt.

Da denne afhandling ønsker at afdække erstatningsansvaret ved færdselsuheld for

både kategori 3, 4 og 5, antages i det følgende, at kravet i Wienerkonventionens art.
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8, stk. 1, fjernes eller ændres i fremtiden, således at autonome køretøjer i alle

henseender af automatisering er lovlige køretøjer.

2.2 Hvem bærer ansvaret

2.2.1 Den erstatningsansvarlige efter færdselsloven

Færdselsloven (FÆL) er den danske lov, der finder anvendelse i erstatningssager som

følge af færdselsuheld. FÆL finder anvendelse på færdsel på vej, der benyttes til

almindelig færdsel, jf. FÆL § 1. Afgrænsningen for, hvornår der er tale om færdsel på

vej omfattet af FÆL, er, at arealet, som færdslen sker på, er benyttet til almindelig

færdsel af en eller flere færdselsarter. Begrebet almindelig færdsel må tolkes som

færdsel på vej, hvor der almindeligt og hyppigt forekommer færdsel af en eller flere

færdselsarter, og hvor formålet med vejen er færdsel.

Al anden færdsel end på vej, der benyttes til almindelig færdsel, falder uden for

færdselslovens regler.

I nærværende afhandling vil der udelukkende tages udgangspunkt i situationer,

hvor helt eller delvist autonome køretøjer færdes på veje, der er omfattet af FÆL § 1,

således at færdselslovens regler om erstatningsansvar finder anvendelse.

Ved færdselsuheld finder FÆL § 101, stk. 1, anvendelse, hvorefter der er objektivt

ansvar for skader forvoldt af et motordrevet køretøj. For at der er tale om et

færdselsuheld med objektivt ansvar til følge, skal begivenheden, der fører til uheldet,

typisk have karakter af, at det ansvarlige motordrevne køretøj er blevet benyttet som

trafikmiddel36. Derudover har Højesteret i U 2011.760 H udtalt, ”. . . at der skal

foreligge et forhold, der må karakteriseres som kørselsmæssigt usædvanligt, for at

der kan være tale om færdselsuheld”.

Det kræves altså, at det motordrevne køretøj benyttes som trafikmiddel, og at dette

køretøj skal være indblandet i en kørselsmæssig usædvanlig situation, for at der er

tale om et færdselsuheld. Et andet vigtigt kriterium for, at FÆL § 101, stk. 1, finder

anvendelse, er, at det pågældende køretøj er et motordrevet køretøj, det vil sige et

36Isager, Helle, 2014, s. 40

28 af 246



Kapitel 2. Juridisk analyse

køretøj, der er forsynet med motor som drivkraft, jf. FÆL § 2, stk. 1, nr. 14.

Begrebet færdselsuheld omfatter typisk påkørsel, sammenstød og at vælte, men

andre situationer kan også være omfattet.

I tilfælde af et færdselsuheld statuerer FÆL § 101, stk. 1, objektivt ansvar for den, der

er ansvarlig for det motordrevne køretøj. I forlængelse heraf specificeres det i FÆL §
104, stk. 1, at den ansvarlige efter § 101 er den ejer eller bruger, der benytter køretøjet

eller lader det benytte. Som udgangspunkt er det ejeren, der bærer det objektive

ansvar og brugeren af køretøjet, hvis denne er forskellig fra ejeren, har et

culpaansvar, jf. § 104, stk. 2. Når brugeren af køretøjet har et culpaansvar, bliver

denne kun erstatningsansvarlig, såfremt denne har handlet uagtsomt, og det kan

bevises37. Kan ejeren af køretøjet dog bevise, at brugeren havde selvstændig

rådighed over køretøjet og benyttede det i egen interesse, kan ejeren slippe for det

objektive ansvar38, og dette må overgå til brugeren. I tilfælde af et færdselsuheld

betyder det objektive ansvar, at skadelidte altid vil få erstatning, uanset hvem der er

skadevolder. Det er derfor uden betydning for skadelidte, hvem der er skadevolder,

så længe der er beløbsmæssig dækning i det ansvarspådragende motorkøretøjs

lovpligtige ansvarsforsikring39.

Ud fra ovenstående er det som udgangspunkt ejeren af et køretøj, der bliver pålagt et

objektivt erstatningsansvar ved færdselsuheld. I færdselsloven sondres der ikke

mellem manuelt styrede køretøjer og autonome køretøjer, da loven blot bestemmer,

at ejeren af et motordrevet køretøj, jf. FÆL § 104, stk. 1, er ansvarlig for at erstatte

skader, som dette forvolder ved et færdselsuheld, jf. FÆL § 101, stk. 1. Det må derfor

tolkes som, at ejeren af et autonomt køretøj som udgangspunkt må være den

objektivt ansvarlige, hvis køretøjet forårsager et færdselsuheld med skade på

tredjemand til følge.

I Californien i USA har man allerede reguleret autonome køretøjer, hvorfor det kan

være interessant at se, hvilket erstatningsretligt udgangspunkt Californien havde for

tilblivelsen af lovgivning. Dette vil senere blive anvendt til at se, i hvilket omfang

dansk lovgivning er forskellig fra californisk ret i forhold til erstatningsansvaret, og

37Isager, Helle, 2014, s. 208
38Eyben og Isager, 2015, s. 219
39Eyben og Isager, 2015, s. 218
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hvorvidt der kan drages inspiration til en ændring af dansk lovgivning.

2.2.1.1 The Vehicle Code of California

Reglerne vedr. brugen af køretøjer i Californien er reguleret i The California Vehicle

Code, der består af 18 såkaldte divisions. Reglerne vedr. erstatningsansvar er

reguleret i division 9, art. 2, § 17150 med følgende ordlyd:

”Every owner of a motor vehicle is liable and responsible for death or injury to

persons or property resulting from a negligent or wrongful act or omission in the

operation of the motor vehicle, in the business of the owner or otherwise, by any

person using or operating the same with the permission, express or implied, of the

owner.”

§ 17150 stemmer således overens med FÆL 104, stk. 1, da ejeren af et motorkøretøj i

Californien har erstatningsansvaret, hvis dette forårsager et færdselsuheld, uanset

om det er ejeren af køretøjet, der kører, eller om ejeren har lånt køretøjet ud til

anden side med ejerens tilladelse. Forskellen fra ordlyden i færdselsloven er dog, at

ejeren blot skal have godkendt, udtrykkeligt eller stiltiende, at låne bilen ud, uanset

om lånet er i ejerens eller lånerens interesse, således at ejeren ifalder

erstatningsansvar uanset interesse.

Efter § 17150 i The Vehicle Code er ejeren erstatningsansvarlig ved egen eller

brugerens ”negligence or wrongful act or omission in operation of the motor

vehicle”, hvilket betyder, at ejeren har et hæftelsesansvar overfor skadelidte, hvis

ejerens køretøj opereres på en uagtsom eller forsætlig måde, der leder til et

færdselsuheld. Erstatningsansvaret, ejeren bliver pålagt jf. § 17150, er således et

culpaansvar og ikke et objektivt ansvar som ved FÆL § 101, stk. 1, i Danmark.

Ifl. § 17150 bliver den californiske ejer kun erstatningsansvarlig ved uagtsomhed

eller forsæt, således at der skal være tale om kørselsfejl hos brugeren af køretøjet,

hvorimod ejeren i Danmark også bliver erstatningsansvarlig, hvis der ikke er tale om

kørselsfejl hos brugeren af køretøjet. Den californiske ejer bliver derfor ikke

erstatningsansvarlig i samme omfang som i den danske lov. Det præciseres

yderligere i The Vehicle Code §17151, at ejeren kun har et begrænset

erstatningsansvar, da ejeren er begrænset til kun at svare skade op til $ 15.000 ved
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personskade med døden til følge for én person eller maks. $ 30.000 ved mere end en

person. Ejeren er ligeledes kun erstatningsansvarlig for tingskader op til $ 5.000. I

Danmark findes der ikke samme lovfæstede begrænsninger for, hvor stort et beløb

ejeren kan svare erstatning for.

Det umiddelbare erstatningsansvar efter the Vehicle Code of California er derfor et

mildere erstatningsansvar end i Danmark, da ejeren i Californien har et begrænset

culpaansvar, hvorimod ejeren i Danmark har et objektivt erstatningsansvar uden

lovfæstet skadesbegrænsning.

Det kan således fastslås, at dansk og californisk lov umiddelbart har samme

udgangspunkt i forhold til erstatningsansvaret ved færdselsuheld generelt, i og med

at ejeren af et køretøj bliver pålagt erstatningsansvaret. Forskellen mellem de to

retssystemer er dog, at den danske ejer bliver pålagt et objektivt ansvar, hvorimod

den californiske ejer bliver pålagt et begrænset culpaansvar.

2.2.2 Hvornår er der tale om skade med erstatningsansvar til følge

For at der kan være tale om et færdselsuheld med erstatningsansvar til følge, kræver

det årsagsforbindelse og adækvans. Det betyder, at der skal være en forbindelse

mellem den ansvarspådragende handling og den skade, der kræves erstattet. Det er

ikke nok i sig selv, at der er en ansvarspådragende handling; der skal også være en

adækvat skade – tingskade, personskade eller tab af forsørger – som direkte følge af

handlingen40. Derudover er det et krav, at skaden fører til et tab41.

Der er tale om årsagsforbindelse, kausalitet, mellem handling og skade, når skaden

formodes ikke at ville være indtrådt uden den pågældende handling. Det betyder

altså, at handlingen, der fører til færdselsuheldet, skal være en handling, der er

nødvendig og ikke kun en tilstrækkelig betingelse for, at skaden opstår. Handlingens

nødvendighed for skaden kaldes også conditio sine qua non42. Når FÆL § 101, stk. 1,

bestemmer, at den ansvarlige for køretøjet skal erstatte skader, som dette forvolder

ved et færdselsuheld, understøttes reglen om, at skaden skal være en følge af en

40Isager, Helle, 2014, s. 55
41Eyben og Isager, 2015, s. 297
42Eyben og Isager, 2015, s. 300
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handling, nærmere bestemt en usædvanlig kørselshandling.

For at vurdere, om handlingen fører til en adækvat skade, er der opstillet en formel

regel, der går ud på, at skaden skal være udviklet i farens retning43, hvilket betyder, at

risikoen for skade skal være forøget ved den uagtsomme handling. Den usædvanlige

kørselssituation, som køretøjet befinder sig i, når det er indblandet i et

færdselsuheld, er således en situation, der udvikler sig i farens retning, da risikoen

for, at der opstår en skade, netop forøges ved færdselsuheld.

Ved et færdselsuheld er det skadelidtes bevisbyrde, om der er årsagsforbindelse

mellem handling og skade44, og skadelidte skal som minimum kunne bevise en

mulig kausalitet45, altså at den usædvanlige kørsel kunne have forvoldt skaden. Det

er dog essentielt at bemærke, at da der er tale om et objektivt ansvar efter FÆL § 101,

stk. 1, ifalder skadevolder, ejeren/brugeren af køretøjet, erstatningsansvar, uanset

om der konkret er noget at bebrejde skadevolder. Skadevolder efter FÆL § 101, stk. 1,

skal således svare erstatning ved det blotte tilfælde, at skaden indtræder, uanset om

skadevolder har ageret ud fra en ansvarspådragende handling eller ej. I

forarbejderne til FÆL er det ligeledes forklaret, at ansvaret, der pålægges

ejeren/brugeren, skal være et objektivt ansvar, for at sikre erstatning i det tilfælde,

hvor ejeren/brugeren kan godtgøre, at alle former for agtpågivenhed og omhu ikke

kunne have afværget ulykken i det konkrete tilfælde46. Det objektive ansvar betyder

således, at skadevolderen, ejeren/brugeren, ikke kan påberåbe sig nødret ved f.eks.

undvigemanøvre, der fører til færdselsuheld, eller nødværge som

ansvarsfrihedsgrunde47.

Der slækkes endvidere på skadelidtes bevisbyrde i situationer, hvor skadevolder er

skyld i kørselsfejl eller materialefejl48. I tilfældet med autonome køretøjer, der

forårsager færdselsuheld, mens de kører på autopilot, må kørselsfejl antages at være

brugerens manglende overtagelse af kontrollen af køretøjet, hvis brugeren er blevet

advaret om at skulle tage over, således at manglen på kørsel fra brugerens side

sidestilles med kørselsfejl.

43Isager, Helle, 2014, s. 64
44Isager, Helle, 2014, s. 58
45Eyben og Isager, 2015, s. 304
46Folketingstidende 1958-86, Tillæg A, sp. 314
47Isager, Helle, 2014, s. 72 og 77
48Isager, Helle, 2014, s. 58-59

32 af 246



Kapitel 2. Juridisk analyse

Hvis brugeren dog ikke bliver advaret om at skulle overtage kontrollen, må der i

stedet for være tale om materialefejl. Da selvkørende køretøjer skal kunne afværge

farer i trafikken, mens de kører på autopilot, og hvis de alligevel kører galt, må det

være en materialefejl i form af en sensor, radar, sonar, manglende varsel til brugeren

el. lign., der ikke fungerer og derfor leder til færdselsuheldet. I sådanne tilfælde af

materialefejl må det undersøges, om der er tale om årsagskonkurrence, således at

ejeren/brugeren af bilen har et ansvar for at være opmærksom i trafikken, uanset

om denne kontrollerer køretøjet eller ej, samtidig med at producenten af køretøjet

har et ansvar for, at køretøjet til enhver tid afværger de farer, den skal kunne undgå,

når den kører på autopilot.

Køretøjet, hvis dette befinder sig i kategori 3 eller 4, kan ikke køre, uden at brugeren

har trykket på en knap/drejer en nøgle, der sætter køretøjet i gang, hvorfor brugeren

ikke nødvendigvis skal være uden ansvar, blot fordi køretøjet er selvkørende i

situationen.

Der kan derfor blive tale om en situation med konkurrence mellem ansvarlige

årsager, således at producent og ejer/bruger burde blive solidarisk hæftende,

medmindre der kan argumenteres for, at årsagerne er successive49, hvorefter den

første årsag, som må være fejl på produktet fra producentens side, burde blive den

ansvarlige årsag, så producenten burde hæfte for skaden. Umiddelbart må der være

tale om successive årsager ved færdselsuheld som omfattet af nærværende

afhandling, da brugeren udelukkende skal overtage kontrollen med køretøjet, hvis

denne bliver advaret herom og derfor, ud fra definitionen af kategorierne 3-4, ikke

forventes at overtage kontrollen på eget initiativ. Selvom brugerens manglende

overtagelse af kontrollen derfor er en nødvendig betingelse for færdselsuheldets

forekomst, er det samtidig en nødvendig og forudgående betingelse, at køretøjet

ikke aflæser faren i situationen selv og heller ikke advarer brugeren om at overtage

kontrollen, således at materialefejlen må være den ansvarlige årsag, og producenten

må vurderes at være nærmest til at bære risikoen for færdselsuheldet.

I tilfælde af færdselsuheld med skade på tredjemand til følge vil færdselsloven

således umiddelbart lægge ansvaret på ejeren/brugeren af køretøjet, medmindre der

er tale om årsagskonkurrence med successive årsager, hvorfor det er relevant at

49Isager, Heller, 2014, s. 62
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undersøge, om ansvaret evt. fuldt ud kan lægges over på eller deles med

producenten af det selvkørende køretøj, hvorefter der bliver tale om et

produktansvar.

2.2.3 Produktansvar af selvkørende køretøjer

Tesla skriver om deres autopilotteknologi:

”Alle Tesla biler produceret på vores fabrik, også Model 3, har det hardware, der er

nødvendigt til selv-kørende kapacitet på et sikkerhedsniveau, der er højere end ved

en menneskelig fører50.”

Ligeledes skriver Mercedes-Benz om deres Intelligent Drive-teknologi:

”De mange sensorer, kameraer og assistentsystemer er i stand til at registrere

komplekse køresituationer og kan på den måde være med til at afværge fare eller

nogen gange endda gribe ind autonomt. Derved aflastes føreren mærkbart, og

mange faresituationer kan afbødes eller måske helt undgås51.”

Producenter og mellemhandlere af biler med selvkørende teknologi analyseres i

henhold til det i retspraksisudviklede produktansvar (RUP) og produktansvarsloven

(PAL). Formålet er at undersøge, hvorvidt producenter kan stilles til ansvar for

skader, som semi- og fuldautonome køretøjer kan påføre andre. Der foreligger i

øjeblikket ingen retspraksis, der behandler lignende sager. Dog bliver relevante

domme om produktansvar anvendt til at udlede omfanget af producentens ansvar,

bl.a. i forhold til farlighedsbegrebet og defektbegrebet i RUP52.

Selvom producenterne er overbevist om, at sikkerhedsniveauet er højt ved

selvkørende køretøjer, jf. ovenstående citater, er det ikke desto mindre nødvendigt at

fastsætte produktansvaret for at være på forkant med spørgsmålet om, hvem der

bærer risikoen for erstatningskrav i tilfælde af et færdselsuheld. Ved at undersøge

retsstillingen på nuværende tidspunkt frem for at afvente en domstolsprøvelse kan

lovgiver forholde sig til, om lovgivningen har de ønskede effekter i samfundet. Her er

50Tesla: https://www.tesla.com/da DK/autopilot?redirect=no
51Mercedes-Benz: http://www.mercedesbenz.dk/content/denmark/mpc/mpc denmark website/

dkng/home mpc/passengercars/home/new cars/models/eclass/w213/facts/intelligentdrive.htm
52Andersen og Lookofsky, 2015, s. 475-476
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produktansvaret særligt relevant for semi- og fuldautonome køretøjer, da

trafiksikkerheden påvirkes af producenternes teknologiske udvikling og derfor bør

sikre et højt sikkerhedsniveau.

Selvom denne analyse omhandler produktansvar, må forholdet mellem skadelidte

og skadevolder defineres yderligere. Hvem vil skadelidte rette erstatningskravet

mod: ejeren, brugeren eller producenten af det autonome køretøj? Forholdet

mellem parterne må anskueliggøres, før produktansvaret kan udledes. Dernæst

anvendes RUP og PAL til at udlede gældende ret.

2.2.3.1 Forholdet mellem parterne

I erstatningsretlige sager rejser skadelidte et krav mod skadevolder efter dansk rets

almindelige regler om erstatning. Ved færdselsuheld, eksempelvis en cyklist der

bliver påkørt af en bil, vil skadelidte rejse et krav mod ejeren/brugeren af køretøjet,

hvorefter denne har erstatningsansvaret, jf. FÆL § 101, stk. 1. Hvis et semi-autonomt

køretøj grundet en defekt sensor eller manglende registrering af trafikkens

omgivelser påkører cyklisten, kan der opstå tvivl om, hvem skadelidte kan rette

erstatningskravet mod. Såfremt det viser sig, at producenten ifalder

erstatningsansvar, kan skadelidte rette kravet mod denne, men da der ikke foreligger

retspraksis om produktansvar i forhold til de omtalte køretøjer, vil retsudviklingen

være således, at skadelidte fortsat skal søge erstatning hos ejeren/brugeren af

køretøjet. Domstolene vil herefter være nødt til at dømme ejeren/brugeren af

køretøjet efter færdselslovens regler, men skal samtidig forholde sig til det faktum, at

køretøjet var indstillet til at køre uden input fra brugeren. Dette gør sagen væsentligt

mere kompliceret for parterne såvel som domstolen, og det kan ikke med sikkerhed

forudsiges, hvorvidt ejeren/brugeren er fuldt erstatningsansvarlig, før

produktansvaret er fastsat. Når først producentens ansvar er bestemt, kan

domstolene tage stilling til, hvorvidt skadevolder er producenten af det autonome

køretøj eller udelukkende ejeren/brugeren. En anden mulighed er, at

ejeren/brugeren ifalder erstatningsansvar efter færdselslovens regler, men derefter

kan søge regres for en andel eller hele erstatningen hos producenten efter reglerne

om produktansvar.
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2.2.3.2 Retspraksis udviklede produktansvar og produktansvarsloven

Efter dansk ret anvendes som udgangspunkt det i retspraksis udviklede

produktansvar (RUP) til at fastslå produktansvaret for autonome køretøjer. Dette

skyldes, at produktansvaret efter PAL er væsentligt indsnævret i forhold til det i

RUP53, som er udviklet efter dansk retspraksis og derfor har hjemmel i domme, hvor

produktansvaret blev udledt, før det direktivbaserede produktansvar blev

stadfæstet. Igennem retsudviklingen har domstolene udviklet en systematisk praksis

og et begrebsapparat til behandling af sager om produktansvar. Et af de væsentligste

forskelle mellem RUP og PAL er ansvarsgrundlaget, hvor producenter efter RUP er

underlagt culpaansvar54 og objektivt ansvar efter PAL § 6, stk. 1, som uddybes

nærmere i afsnit 2.2.3.6. Da færdselsuheld med autonome køretøjer kan føre til

komplekse tvister, der ikke er omfattet af PAL, kan RUP i et bredere omfang

anvendes til at fastslå produktansvar. Derfor anvendes en kombination af RUP og

PAL, der tager højde for deres anvendelsesområde, og derigennem udledes

gældende dansk ret for autonome køretøjer.

Jf. PAL § 13 stk. 1 udelukkes skadelidte ret til erstatning efter dansk rets almindelige

regler for erstatning ikke af PAL, hvorfor RUP kan anvendes i kombination med PAL,

da skadelidte kan gøre begge regelsæt gældende mod skadevolder55.

2.2.3.3 Produktbegrebet

RUP anvender et vidt produktbegreb, som ”dækker realydelser der kan gøres til

genstand for produktion, afsætning og brug”56. PAL dækker kun

forbrugertingsskader, som er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse, jf. PAL § 2,

stk. 2. PAL dækker derfor ikke, hvis køretøjet forårsager skade på ting med

erhvervsmæssig tilknytning57 som eksempelvis varevogne eller vejarbejdeanlæg. Et

autonomt køretøj falder under produktbegrebet jf. RUP uden undtagelser hertil, da

autonome køretøjer også forventes at forvolde ikke-erhvervsskader ved

færdselsuheld, som er omfattet af RUP men ikke PAL. Autonome køretøjer er dog

omfattet af løsørebegrebet i PAL § 3, stk. 1, som dækker ”enhver løsøregenstand,

53Andersen og Lookofsky, 2015, s. 472
54Andersen og Lookofsky, 2015, s. 490
55Andersen og Lookofsky, 2014, s. 471
56Andersen og Lookofsky, 2015, s. 473
57Andersen og Lookofsky, 2015, s. 504
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hvad enten denne er forarbejdet eller er et naturprodukt, og uanset om genstanden

er indføjet som en bestanddel af en anden løsøregenstand”. Derfor kan PAL fortsat

anvendes til at udlede produktansvaret, dog med forbehold for alle

erhvervsmæssige skader, eksempelvis skader på godstransport og vejarbejde. Ved

erhvervsmæssig skade anvendes RUP.

Produktansvaret udledes som udgangspunkt for kategori 3- og 4-køretøjer, hvor

brugeren i kombination med autopilot skal føre køretøjet efter gældende ret i

færdselsloven, jf. afsnit 2.2. Herefter følger et afsnit om kategori 5, der adskiller sig

væsentligt fra de øvrige kategorier i forhold til produktansvar, hvilket forklares

nærmere i samme afsnit.

2.2.3.4 Farligt eller defekt produkt

RUP og PAL anvender forskellige begreber til at definere produktets skadeevne, men

fører til det samme resultat58. Med RUP anvendes farlighedsbegrebet, der

bedømmer skaden ud fra, hvor farligt produktet er ved sædvanlig brug. Eksempelvis

er en køkkenkniv i al almindelighed en farlig genstand, og der stilles derfor højere

krav til brugerens adfærd ved anvendelsen af produktet. PAL § 5, stk. 1, anvender

defektbegrebet og tager udgangspunkt i produktets rimelige sikkerhed og herefter

en afvejning af følgende hensyn: produktets markedsføring, anvendelsen heraf, som

med rimelighed kan forventes, og tidspunktet, da produktet er bragt i omsætning.

Defektbegrebet stiller krav til anvendelsen af produktet og ikke mindst brugerens

adfærd. Det er ”. . . Alene den uforudsigelige forbrugsfare, der gør produktet

defekt”59, hvilket vil gøre det vanskeligt for skadelidte at få medhold i et

erstatningskrav mod producenten af et semiautomatisk køretøj. Dette skyldes, at

brugeren må forventes at være bekendt med den risiko og fare, der er forbundet med

anvendelsen af produktet. For at et produkt kan anses for at være defekt, må der

være tale om en fare, som er ukendt for en gennemsnitsbruger, hvorfor det ikke med

rimelighed kan forventes, at brugeren er i stand til at håndtere faren60. Brugeren af et

autonomt køretøj i kategori 3 og 4, hvor brugeren skal overtage kontrollen, hvis

58Andersen og Lookofsky, 2015, s. 474 og 476
59Andersen og Lookofsky, 2015, s. 476
60Andersen og Lookofsky, 2015, s. 476
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denne advares herom, må anses for at være bekendt med faren og risikoen ved at

færdes i trafikken. Der kan derfor med rimelighed stilles krav til brugeren af køretøjet

om at være opmærksom på trafikken, selvom køretøjets autopilot er slået til.

Det er dog værd at bemærke producenternes markedsføring61 som giver et indtryk

af, at teknologien yder et højt sikkerhedsniveau, og brugeren derfor trygt kan

overlade styringen til køretøjet selv. Markedsføring omfatter også instruktioner, som

oplyser brugeren om hvordan køretøjet anvendes. Her kan dom U.2012.1895 med

fordel anvendes til at udlede omfanget af produktansvarslovens krav til

markedsføring og brugsanvisning. I dommen søgte skadelidte S erstatning for

rygskade som følge af forkert anvendelse af en stige. S påstod, at producenten var

erstatningsansvarlig, da der ikke var anvist en hældningsgrad på piktogrammet, og

der medfulgte ikke en brugsanvisning. Byretten gav S medhold, da opstilling af

stigen med for lille hældningsgrad medførte skaden, og S havde hverken forsætligt

eller uagtsomt medvirket til skaden. Sagen blev anket til landsretten, som frifandt

producenten, idet stigen var godkendt i andre EU-lande, og der forelå ikke krav om

specifik markedsføring eller skriftlig brugsanvisning. S kunne derfor ikke kræve

erstatning efter PAL § 5, stk. 1, da produktet ikke var defekt.

Selvom autonome køretøjer ikke kan sammenlignes med en almindelig stige som

den i U.2012.1895, er det værd at bemærke, hvordan domstolen udleder

defektbegrebet: Idet der ikke stilles krav til stigens markedsføring af væsentlige

oplysninger såsom hældningsgraden, ifalder producenten ikke et ansvar efter PAL §
5, stk. 1. På nuværende tidspunkt findes der ikke regler om anvendelsen af

autonome køretøjer eller tekniske krav til funktionaliteten. Skadelidte vil derfor ikke

have tilstrækkeligt grundlag til at søge erstatning, selvom autonome køretøjer

markedsføres som værende mere sikre end manuelt styrede køretøjer. Der lægges

vægt på, at brugeren må kende til den fare, der er forbundet med at anvende

teknologien, da både RUP og PAL stiller krav til, hvad brugeren med rimelighed kan

forvente af produktets farlighed eller sikkerhed, jf. PAL § 5, stk. 1, nr. 2.

I sidste ende vil vurderingen af defektbegrebet efter PAL og farlighedsbegrebet efter

RUP afhænge af et dommerskøn62. Dog viser ovenstående analyse, at med tidligere

61Tesla: Video af, hvordan autopilot virker: https://www.tesla.com/da DK/autopilot
62Andersen og Lookofsky, 2015, s. 473
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retspraksis og gældende ret foreligger der ikke tilstrækkeligt retligt grundlag til at

dømme autonome køretøjer for urimeligt farlige, jf. RUP, eller defekte, jf. PAL § 5, stk.

1. Producenter af køretøjer, hvor brugeren har mulighed for at overtage styringen, vil

derfor ikke ifalde produktansvar, hvis brugeren kunne have undgået uheldet ved

manuel styring, da både RUP og PAL stiller krav til omfanget og karakteren af faren,

som bl.a. kræver, at faren skal være uforudsigelig samt ukendt eller uhåndterlig for

den gennemsnitlige bruger.

Et andet væsentligt aspekt af defektbegrebet er producentens manglende

instruktioner eller advarsler ved farlige produkter, som finder anvendelse efter RUP.

Her må det vurderes, hvorvidt producenter af autonome køretøjer giver brugeren

tilstrækkelige instruktioner og advarsler, der sikrer mod færdselsuheld. I

U.1949.112H blev en arbejdsgiver erkendt ansvarlig for tingsskader, som hans

arbejdstager påførte en kunde, grundet manglende instruktion i betjeningen af et

brandfarligt kulilte-apparat. På samme måde kan en producent også ifalde

erstatningsansvar, hvis manglen på væsentlige instruktioner eller advarsler har

medført person- eller tingskade. Dernæst skal skadevolder, som kan være en

arbejdsgiver såvel som en producent, have udvist culpa. Ligesom i U.1949.112 H skal

manglen på instruktioner eller advarsler kunne anses for at være uagtsomt.

Arbejdstageren i ovenstående dom fulgte de instrukser, som arbejdsgiveren gav

ham, men var ikke bekendt med brandfaren, hvorfor han ikke tog de nødvendige

sikkerhedsforanstaltninger herimod. Arbejdstageren ansås derfor ikke for at være

ansvarlig for skaden, idet han ikke havde handlet culpøst eller direkte medvirket til

branden. Det kan derfor argumenteres for, hvorvidt vigtigheden af instruktioner og

advarsler kan anses for at være et ansvarspådragende forhold efter RUP: Hvis

køretøjet ikke har advaret føreren mod en fare i tilstrækkelig tid, kan der

argumenteres for, om dette udløser et produktansvar. Dog er præmissen for

ovenstående dom, at arbejdstageren ikke var bekendt med brandfaren, og ligeledes

kan det argumenteres, at produktansvaret ved manglende instruktion eller advarsel

kun gælder for farer, der ikke er alment kendte. Dette finder tilsvarende anvendelse i

dom U.2012.588.H, hvor skadelidte sagsøgte en tobaksfabrik for personskader som

følge af et stort forbrug af cigaretter. Her lagde domstolene vægt på, at

produktansvar ikke gælder for skader, som er alment kendte for den gennemsnitlige
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bruger.

Det forventes at producenten instruerer om den forventede og rimelige brug af det

autonome køretøj. Dog stilles der også krav til brugerens kendskab til køretøjet, og

producenten behøver derfor ikke instruere om forhold, som brugeren forventes at

have kendskab til. Instruktionskravet kan også udledes af U 1994.53 H, hvor

skadevolder ikke havde instrueret om brugen af en forlystelse i Tivoli, og trods

skadelidtes alder på 11 år, fandt retten at vedkommende ”burde have haft

forståelsen af, at det under kørslen var nødvendigt at holde fast i sikkerhedsbøjlen,

uanset om at instruktion herom ikke var givet63.”Ud fra gældende ret er det endnu

uvist, hvilke krav der stilles til brugerens kendskab til autonome køretøjer, men det

forventes, at der stilles krav til en vis kendskab til teknologien inden køretøjerne

benyttes af brugeren.

Da færdsel i trafikken på samme måde er en alment kendt fare, der kræver

agtpågivenhed fra brugeren, må det forventes, at køretøjer i kategori 3 fortsat kræver

brugerens opmærksomhed, og derfor kan skader, der forårsages under kørsel med

autopilot, ikke anses for at være en ukendt fare, når brugeren skal overvåge kørslen

og overtage kontrollen for at undgå færdselsuheld.

I kategori 4 kan køretøjet fjernstyres af en ekstern operatør, der ikke nødvendigvis

kan se køretøjet, hvorfor der ikke stilles krav til konstant overvågning af køretøjet.

Dog skal operatøren reagere på advarsler fra køretøjet, som herefter skal sikre

køretøjet og passagerernes sikkerhed. I kategori 4 er det derfor som udgangspunkt

køretøjet, der skal monitorere omgivelserne og i god tid advare operatøren om faren.

Derfor kan betingelserne for et farligt eller defekt produkt bedre opfyldes ved

kategori 4. Dette vil dog afhænge af, hvorvidt operatøren har handlet

ansvarspådragende. Hvis køretøjet har advaret om en potentielt farlig situation i god

tid, og operatøren har tilsidesat sin overvågningspligt ved ikke at reagere på

advarslen, kan dette betragtes som den direkte årsag til en evt. skade. Hvis køretøjet

lider af en defekt i den autonome teknologi, som må forventes at være enten den

direkte eller indirekte årsag til skaden, må det dog blive producenter af køretøjer i

kategori 4, der stilles til ansvar, da brugere eller eksterne operatører ikke med rimelig

kan forventes at være bekendt med defekten, da de ikke, på samme måde som ved

kategori 3-køretøjer, skal være fysisk til stede i køretøjet eller have køretøjet inden for

63Andersen og Lookofsky, 2015, s. 491
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synsvidde.

Ved fuldautonome køretøjer i kategori 5 er produktansvaret betydeligt anderledes

end for de øvrige kategorier. I kategori 5 har brugeren af køretøjet ikke mulighed for

at overtage kontrollen af køretøjet manuelt, uanset hvilken situation det befinder sig

i. Disse køretøjer forventes at håndtere alle situationer autonomt og derved undgå

færdselsuheld uden input fra hverken bruger eller fjernoperatør. I situationer, hvor

køretøjer i kategori 5 er ansvarlig for færdselsuheld med person- og/eller tingskade

til følge, vil producenten ifalde produktansvar efter PAL § 5, stk. 1. Køretøjer i

kategori 5 er derudover også omfattet af produktbegrebet i RUP, jf. afsnit 2.2.3.3,

hvilket udvider erstatningsansvaret til også at omfatte bl.a. erhvervstingskader. I

modsætning til kategori 3 og 4, hvor en bruger eller operatør kan forhindre

færdselsuheld, er det ikke på samme måde muligt for brugeren, hverken direkte eller

indirekte at påvirke kørslen, hvorfor producenten alene må bære ansvaret for

færdselsuheld.

2.2.3.5 Ansvarsfraskrivelser

Ansvarsfraskrivelser er en metode anvendt af producenter for at undgå

erstatningsansvar. Produktansvaret er præceptivt og kan ikke fraviges ved aftale til

skade for skadelidte, eller den som indtræder i skadelidtes krav jf. PAL § 12 stk. 1.

Derfor kan hverken generelle eller specifikke ansvarsfraskrivelser anvendes af

producenten til at begrænse erstatningsansvaret efter PAL i tilfælde af personskader

og forbrugertingsskader ved færdselsuheld med autonome køretøjer. Da PAL dog

ikke finder anvendelse på erhvervstingskader, må det undersøges om producenten

efter et RUP-ansvar kan begrænse skadelidtes adgang til erstatning i

erhvervsforhold64. Hertil anvendes U 1999.255 H, hvor et kontraktsforhold, mellem

en offentlig virksomhed og henholdsvis forhandleren og producenten, indeholdte

en klausul om fraskrivelse af produktsansvar og hæftelsesansvar for skader som

følge af produktet. Domstolen tilsidesatte ansvarsfraskrivelserne efter

generalkluasulen i aftalelovens § 36 stk. 1, og begrundede dette med

ansvarsfraskrivelsens åbenbare urimelighed overfor skadelidte. Domstolen vil derfor

tilsidesætte producenters ansvarsfraskrivelser af autonome køretøjer, hvis skaden er

64Andersen og Lookofsky, 2014, s. 496
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omfattet af RUP. Det er således ikke muligt for producenten at anvende

ansvarsfraskrivelser uanset om RUP eller PAL finder anvendelse.

2.2.3.6 Produktansvarssubjekt og ansvarsgrundlag

Hvis et autonomt køretøj i kategori 4 eller 5 er skyld i et færdselsuheld med tings-,

personskade og/eller tab af forsørger til følge, hvor betingelserne for produktansvar,

som forklaret i afsnit 2.2.3.4 er opfyldt, kan skadelidte rette kravet mod forskellige

ansvarssubjekter65.

Ifølge RUP kan skadelidte rette et produktansvarskrav mod ”de leverandører, som

har været med til at producere, videresælge, forhandle eller i øvrigt levere

produktet66.”Såfremt skadelidte kan identificere den pågældende defekt eller farlige

komponent, som har ført til færdselsuheldet, kan erstatningskravet rettes mod den

underleverandør, som har produceret komponenten. Derudover kan skadelidte rette

kravet mod mellemhandlere, som har været med til at levere det autonome køretøj.

Mellemhandlere omfatter også udlejere og leasinggivere, hvilket kan blive relevant

ved brug af autonome køretøjer.

Jf. PAL § 6 stk. 1 er det producenten som bærer produktansvaret, på samme måde

som ved RUP, men mellemhandleransvaret er mere kompliceret, da en leverandør

kan risikere at indtræde som producent. En importør eller mellemhandler, der i

erhvervsøjemed importerer autonome køretøjer til EU, anses for at være

producenten jf. PAL § 4 stk. 2. Denne retsregel er skabt af hensyn til forbrugeren, der

ikke skal bære risikoen for at en ikke-EU producent ikke kan identificeres. Selv hvis

den oprindelig producent er identificeret, og har hjemsted uden for EU, har

skadelidte fortsat ret til at rette kravet mod den europæiske importør jf. PAL § 4 stk.

5. Dette gælder dog udelukkende for producenter uden for EU, som eksempelvis

Tesla eller Ford, der er hjemmehørende i USA. Mellemhandlere er også ansvarlige

for produktskader jf. PAL § 10 stk. 1 og hæfter umiddelbart for skader der skyldes

producentens eller tidligere omsætningskæders fejl eller forsømmelse jf. PAL § 10 a.

stk. 1.
65Andersen og Lookofsky, 2015, s. 490
66Andersen og Lookofsky, 2015, s. 487
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RUP og PAL giver således skadelidte rig adgang til at søge erstatning efter reglerne

om produktansvar hos producenter, leverandører og mellemhandlere af autonome

køretøjer, såfremt de øvrige betingelser, nævnt i afsnit 2.2.3.4., er opfyldt. Hvad

angår det interne forhold mellem producenter og mellemhandlere, er der adgang til

at søge regres mod tidligere omsætningskæder, jf. RUP og PAL §§ 11 stk. 2 og 3.

Der gælder flere forskellige ansvarsgrundlag, som afhænger af hvilket regelsæt der

anvendes og hvor i omsætningskæden fejlen består. Ansvarsgrundlaget for

produktansvar efter RUP er et culpa-ansvar67, som er udledt af dansk rets

almindelige regler for erstatning, og fokuserer derfor mere på den udviste skyld68,

end produktansvaret efter reglerne i PAL, hvor producenten er underlagt et objektivt

ansvar efter PAL § 6. Stk. 1. Ved det objektive ansvar er producenten ansvarlig uanset

om der er udvist culpa, hvorfor der er mere fokus på det defekte produkt (se afsnit

2.2.3.4.)

2.2.3.7 Årsagssammenhæng mellem defekt produkt og skade

Ligesom i afsnit 2.2.2 om erstatningsansvar ved færdselsuheld er der også krav om

kausalitet og adækvans mellem produktskade og det defekte produkt, jf. RUP69 og

PAL § 6, stk. 1. Skadelidte skal kunne bevise, at den defekte autonome teknologi var

en påregnelig, direkte eller indirekte, årsag til skaden, for at statuere et

produktansvar70. Hvorvidt køretøjets autopilot har været skyld i færdselsuheldet,

kan brugeren af køretøjet bedst vidne om. Dette skyldes, at køretøjer i kategori 3 og 4

ikke meddeler andre end brugeren af køretøjet om, hvorvidt autopilot er aktiv.

Brugeren kan derfor have incitament til at fralægge sig ansvaret og påstå, at

autopiloten var skyld i uheldet, uden at dette nødvendigvis var tilfældet, hvilket

diskuteres nærmere i den økonomiske analyse. Det kan derfor være vanskeligt at

bevise årsagssammenhæng mellem en defekt autopilot og skaden, da det lige såvel

kan have været brugeren af køretøjet, der var ansvarlig for ulykken. Endnu en gang

er det nødvendigt at se produktansvaret i lyset af defektbegrebet og brugerens

ansvarsgrundlag efter FÆL, jf. afsnit 2.2.2. Brugeren bør være bekendt med risikoen

67Andersen og Lookofsky, 2015, s. 489
68Andersen og Lookofsky, 2015, s. 490
69Andersen og Lookofsky, 2015, s. 484
70Andersen og Lookofsky, 2015, s. 484
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ved at færdes i trafikken og forventes at udvise den nødvendige agtpågivenhed. Den

direkte årsag til færdselsuheld med semi-autonome køretøjer må antages at være

brugeren og dennes manglende agtpågivenhed i situationer, hvor det forventes, at

brugeren skal kunne overtage køretøjet manuelt. Derudover kan kravet nedsættes

eller bortfalde, hvis skadelidte har medvirket til skaden, jf. PAL § 9, stk. 1. Hvis ejeren

af køretøjet har lidt et tab som følge af et erstatningskrav ifm. et færdselsuheld og

derefter rejser et krav mod producenten for produktansvar af et defekt produkt, vil

erstatningen afhænge af, hvorvidt brugeren af køretøjet har medvirket til uheldet.

Hvis køretøjet var indstillet til at køre på autopilot, stilles der krav til brugeren om, at

denne skal kunne overtage styringen af køretøjet manuelt enten ved at være fysisk til

stede i køretøjet eller ved at fjernstyre det, dog så længe køretøjet er indenfor

brugerens synsvidde, hvorfor dette kan tolkes som et krav om, at brugeren, med et

passende varsel, skal kunne monitorere omgivelserne og den autonome teknologi til

alle tider. Yderligere ved en bruger, at et kategori 3-køretøj ikke er 100 % selvkørende,

hvorfor en vis agtpågivenhed forventes udvist af brugeren under hele kørslen,

uanset om der er tale om autopilot eller manuel kørsel, således at brugeren kan være

direkte som indirekte årsag til en skade. Overtager brugeren ikke kontrollen over

køretøjet for at undgå et uheld, må dette anses for at være en passiv eller indirekte

årsag til færdselsuheldet. En skade forårsaget af defekt autonom teknologi kan også

anses for at være en indirekte årsag til skaden, såfremt det er beviseligt, at den

autonome teknologi var defekt inden uheldets indtræden. Her vil det dog også være

brugerens agtpågivenhed, der i al væsentlighed bør opfange faren eller risikoen for

et færdselsuheld. Selvom køretøjet er indstillet til at køre selv, vil der ikke

nødvendigvis være tale om et defekt produkt, der er direkte årsag til færdselsuheld i

køretøjer i kategori 3.

2.2.3.8 Udviklingsskader som ansvarsfrihedsgrund

For autonome køretøjer er det særlig relevant at undersøge, hvorvidt producentens

produktansvar begrænses eller bortfalder, når disse skader falder under kategorien

udviklingsskader. Hvis skaden skyldes en ukendt fare, som producenten ved

produktionstidspunktet ikke havde kendskab til, og med rimelighed ikke kunne

forventes at have kendskab til, kan det lede til en lempelse af produktansvaret for
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producenten71. Udviklingsskader er reguleret i RUP efter culpa-normen og i PAL § 7

stk. 1 nr. 4: ”at det på grundlag af den videnskabelige og tekniske viden på det

tidspunkt, da produktet blev bragt i omsætning, ikke var muligt at opdage defekten.”

Her stilles der høje krav til producentens viden om produktet, og jf. forarbejderne til

§ 7 stk. 1 er det produktets karakter og egenskaber, som afgør kravet til producentens

viden og tilstrækkelige undersøgelser, der skal forhindre produktskader72. Selvom

autonome køretøjer benytter ny teknologi, vil kravene til sikkerheden, herunder

tekniske undersøgelser, antages at være høje som følge af den høje risiko for

alvorlige ulykker, hvis køretøjets sikkerhed ikke er tilstrækkeligt. For at producenten

kan frikendes for produktansvar som følge af udviklingsskader, skal det bevises at

der forelå videnskabelig og teknisk viden ”på det mest avancerede niveau”73 ved

produktionstidspunktet, og der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at

undgå produktskader. Selvom der foreligger ny viden efter udviklingen af køretøjet,

er det stadigvæk den dagældende viden, der er udslagsgivende for, hvorvidt de

ifalder produktansvar. Udviklingsskader er derfor en tung bevisbyrde for

producenten at løfte, men ikke desto mindre en mulighed for at indskrænke

produktansvaret, når teknologien til autonom kørsel er under fortsat udvikling. Det

er derfor ikke utænkeligt at producenterne vil søge frifindelse for erstatningsansvar

efter PAL § 7 stk. 1 nr. 4. Grundet de høje krav til sikkerhedsmæssige foranstaltninger

og undersøgelser der forventes til producenten af et autonomt køretøj, vil

produktansvaret dog formentligt ikke bortfalde eller begrænses væsentligt som følge

af udviklingsskader. Dette vil i sidste ende afgøres af domstolenes skøn, herunder de

nærmere omstændigheder ved færdselsuheldet.

2.2.3.9 Produktansvar efter dansk ret

Analysen af produktansvar har vist, at adgangen til at statuere produktansvar efter

RUP og PAL, er væsentligt begrænset. Ud fra fortolkningen af et defekt eller farligt

produkt må det formodes, at brugeren af et førerløst køretøj i kategori 3 er bekendt

med faren ved at færdes i trafikken, og det forventes, at brugeren kan overtage

kontrollen ved farlige situationer. I kategori 4 kan en bruger eller ekstern operatør

71Andersen og Lookofsky, 2015, s. 491
72Andersen og Lookofsky, 2015, s. 493
73Andersen og Lookofsky, 2015, s. 510
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ifalde ansvar, hvis personen har tilsidesat sin pligt til at monitorere eller overtage

kontrollen ved farlige situationer, når denne er blevet advaret herom. Kun i det

tilfælde, hvor køretøjet ikke rettidigt har advaret brugeren eller operatøren om at

skulle overtage kontrollen, kan producenten ifalde produktansvar, da kategori 4 er

kendetegnet ved, at køretøjet i høj grad selv bør monitorere omgivelser og den øvrige

færdsel. I kategori 4 har operatøren ikke samme muligheder for at opdage autonome

fejl eller slitage, som kan føre til færdselsuheld, og producenten vil ifalde

produktansvar, hvis disse defekter er direkte årsag til færdselsuheldet. I kategori 5 vil

producenten ifalde produktansvar, hvis køretøjet har forårsaget et færdselsuheld

med tingskade eller personskade til følge, da hverken bruger eller operatør har

mulighed for at påvirke kørslen.

Som nævnt i afsnit 2.2.1 har Californien vedtaget regulering omhandlende

selvkørende køretøjer. Det er derfor interessant at undersøge, om californisk ret har

taget stilling til allokeringen af ansvaret mellem producent og bruger, samt hvilke

specifikke krav der stilles til brugen af selvkørende køretøjer.

2.2.4 The Vehicle Code of California – Division 16.6

I Californien har man, i medfør af Senate Bill No. 1298 fra 25. september 2012,

vedtaget at tilføje Division 16.6 til The Vehicle Code of California, der trådte i kraft i

2015.

Senate Bill No. 1298 tillader autonome køretøjer på offentlige veje, men kun til brug

for testkørsel. Derudover kræves det, at køretøjet opereres af en bruger med gyldigt

kørekort, der sidder på førersædet af køretøjet og dermed er i stand til at overtage

kontrollen manuelt af det autonome køretøj, hvis der skulle opstå en fejl med den

autonome teknologi. Senate Bil No. 1298 er, som beskrevet, vedtaget som lov ved

Division 16.6, hvor kravet om en fysisk bruger reguleres i § 38750, litra b, nr. 2,

hvorefter testkørsel med autonome køretøjer kan tillades på offentlige veje, så længe

der sidder en bruger på førersædet, der monitorerer køretøjets autonome sikkerhed

og derfor er i stand til at overtage kontrollen af køretøjet, hvis den autonome

teknologi skulle slå fejl eller ved nødstilfælde.

For at testkørsel med autonome køretøjer kan tillades, skal der indgives en

ansøgning til The Department of Motor Vehicles (DMV) i Californien, der herefter
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baseret på de indsendte oplysninger vurderer, om testkørsel kan tillades.

Producenten af det autonome køretøj, som er den, der oprindeligt producerede

køretøjet med den autonome teknologi, eller alternativt den, der efterfølgende

modificerede et eksisterende køretøj med autonom teknologi74, skal godtgøre, at

den mekanisme, der til- eller frakobler den autonome teknologi, er let tilgængelig

for brugeren. Der skal være en visuel indikator inde i køretøjet, som indikerer,

hvornår den autonome teknologi er slået til, og der skal være en alarm, hvis den

autonome teknologi fejler, eller køretøjet stopper og holder stille, således at

brugeren kan overtage kontrollen. Disse er nogle af de essentielle kriterier, som

producenten skal godtgøre for, inden DMV kan give tilladelse til testkørsel, jf. §
38750, litra c, nr. 1. Derudover skal det også godtgøres, at køretøjet er udstyret med

en mekanisme, der kan optage den teknologiske sensors data for de sidste 30

sekunder som minimum, inden der sker et færdselsuheld, jf. § 38750, litra c, nr. 1 (G).

Det er således producenten af et autonomt køretøj, der skal godtgøre for en række

kriterier, inden der kan gives tilladelse til testkørsel, hvorfor producenten også

pålægges forsikringspligten i forbindelse med testkørslen. § 38750, litra b, nr. 3,

bestemmer følgende:

”Prior to the start of testing in this state, the manufacturer performing the testing

shall obtain an instrument of insurance, surety bond, or proof of self-insurance

in the amount of five million dollars ($ 5,000,000), and shall provide evidence of

the insurance, surety bond, or self-insurance to the department. . . ”

Producenten skal altså kunne bevise, at denne har tegnet en form for

ansvarsforsikring, har en kautionsobligation eller en selvforsikring på minimum fem

millioner dollars, hvorfor dette må tolkes som, at producenten pålægges

erstatningsansvaret og dermed sidestilles med ejeren af køretøjet. Kort sagt er det

altså tilladelsesindehaveren, der pålægges erstatningsansvaret ved testkørsel med

selvkørende køretøjer i Californien.

2.2.4.1 Tilføjelse med kategori 5-køretøjer

Indtil nu har det vist sig, at californisk lovgivning tillader testkørsel med autonome

køretøjer, dog så længe der sidder en bruger i førersædet, hvorfor der må være tale

74The Vehicle Code of California, Division 16.6, § 38750, litra a), nr. 5
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om tilladelse til at udføre forsøg med kategori 3- og 4-køretøjer, men ikke kategori 5,

da kategori 5 ikke kan overtages manuelt.

I modsætning til Danmark er USA dog ikke bundet af Wienerkonventionens art. 8,

stk. 1, som kræver en aktiv fører af et køretøj, da USA ikke har ratificeret

konventionen, hvorfor det er muligt at lovgive om kategori 5-køretøjer i USA. I the

Vehicle Code of California Division 16.6, § 38750, er der dog også taget højde for

muligheden for at tillade testkørsel med køretøjer, der ikke har en fysisk person

siddende i køretøjet. I § 38750, litra e, nr. 2, bestemmes det, at DMV of California kan

opstille ekstra krav, hvis en ansøger beder om tilladelse til at udføre forsøg med et

autonomt køretøj, der kan operere uden tilstedeværelsen af en bruger inde i

køretøjer. Det synes derfor umiddelbart muligt at tillade forsøg med kategori

4-køretøjer, hvor der ikke er en bruger til stede i køretøjet, men hvor en operatør kan

overtage styringen manuelt fra en afstand, og med kategori 5-køretøjer, der slet ikke

behøver eller giver mulighed for menneskelig indblanding i operationen af

køretøjet. Muligheden for at tillade testkørsel med køretøjer, hvor der ikke er en

fysisk person til stede i køretøjet, er blevet til regulering med tilføjelsen af § 38755 til

Division 16.6 i the Vehicle Code of California.

§ 38755 autoriserer the Contra Costa Transportation Authority i Californien til at

foretage et pilotprojekt, hvorefter testkørsel med autonome køretøjer, hvor der ikke

er en bruger, der sidder på førersædet, og hvor køretøjet ikke er udstyret med rat,

bremsepedal og accelerator, er tilladt, jf. litra a. For at dette pilotprojekt kan tillades,

er der opsat ekstra krav til, hvad ansøgeren skal dokumentere og stå inde for.

Ansøgeren skal bl.a. kunne dokumentere, at køretøjet kun kan operere i selvkørende

tilstand indenfor det begrænsede geografisk område, hvor testkørslen skal finde

sted. Derudover må køretøjet ikke køre mere end 35 mil/t, dvs. ca. 55 km/t. Det er

også vigtigt, at ansøgeren kan garantere, at køretøjet lever op til the National

Highway Traffic Safety Administrations’ (NHTSA) rådgivning i forhold til testkørsel

med selvkørende køretøjer. På nuværende tidspunkt er NHTSA ikke kommet med

bindende krav til, hvilke sikkerhedsstandarder autonome køretøjer skal leve op til,

men de har inddelt køretøjer i kategorier i overensstemmelse med SAE’s standard,

og disse kategorier skal bruges til at gøre opmærksom på, hvad lovgivning på
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statsligt niveau skal tage hensyn til og om muligt kræve opfyldt af ansøgere75, Da det

er Contra Costa Transportation Authority, der får tilladelsen til at udføre det

selvkørende forsøg uden tilstedeværelse af en bruger i køretøjet, er det også Contra

Costa, der skal bevise, at de har den nødvendige forsikring på minimum fem

millioner dollars, jf. § 38755, litra c, nr. 1, hvorfor det er Contra Costa, der bliver

pålagt erstatningsansvaret og sidestilles med ejeren i overensstemmelse med

ovenstående fortolkning af forsikringsbestemmelsen relateret til autonome

køretøjer i afsnit 2.2.4. Det skal dog bemærkes i denne sammenhæng, at Contra

Costa ikke er producent af køretøjet, men derimod en lokal californisk myndighed i

San Ramon, hvorfor det i forbindelse med pilotprojektet ikke er producenten, der

pålægges erstatningsansvaret, men derimod den lokale myndighed som

tilladelsesindehaver. Tilføjelsen til Division 16.6 af § 38755 er således en tilladelse til

at foretage testkørsel med selvkørende køretøjer uden en fysisk person på

førersædet i et køretøj uden rat og pedaler, hvor tilladelsesindehaveren og ikke

producenten bliver pålagt erstatningsansvaret.

Spørgsmålet er dog, på trods af at USA ikke er bundet af Wienerkonventionens art. 8,

stk. 1, om bestemmelsen også regulerer kategori 5-køretøjer, eller om den kun

regulerer kategori 4-køretøjer, der ikke er afhængige af en fysisk bruger i køretøjet,

men fortsat skal have en fysisk operatør uden for køretøjet.

Jf. § 38755, litra c, nr. 2 (G) skal ansøgeren certificere, at køretøjet er udstyret med en

kommunikationsfunktion, der gør køretøjet i stand til at kommunikere med en

fjernoperatør, således at operatøren får besked om køretøjets lokation. Derudover

skal kommunikationsudstyret gøre operatøren i stand til at kommunikere med

eventuelle passagerer i køretøjet, såfremt deres sikkerhed er i fare, når køretøjet

kører i autonom tilstand. Køretøjet er derfor til dels afhængig af en fysisk operatør

for kommunikationsmæssige formål. Det nævnes ikke, at operatøren skal kunne

overtage kontrollen med køretøjet, men blot at der skal være en kommunikation

mellem det autonome køretøj og en fysisk person, hvorfor det er tvivlsomt, om dette

kun kan lade sig gøre med kategori 4-køretøjer, eller om kategori 5-køretøjer også

75Norton Rose Fullbright: The legal landscape in the US.

http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/141954/

autonomous-vehicles-the-legal

-landscape-in-the-us
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falder under dette krav. Baseret på denne tvivl tolkes kravet i nærværende

afhandling som, at kategori 5-køretøjer godt kan tillades under bestemmelsen, da

der netop ikke er et krav om, at operatøren skal kunne overtage kontrollen, men blot

at denne skal kunne kommunikere med køretøjet selv og dets passagerer.

2.2.5 Retsstillingen efter californisk lov om selvkørende køretøjer.

Opsamlende viser californisk regulering, at ejeren af et køretøj generelt bliver pålagt

et begrænset culpaansvar ved færdselsuheld. Dette ansvar modificeres, når der er

tale om autonome køretøjer, da det bliver tilladelsesindehaveren og ikke

nødvendigvis ejeren, der bliver erstatningsansvarlig, og dette gælder, uanset om der

er tale om kategori 3-, 4- eller 5-køretøjer. Ud fra analysen af californisk lovgivning

kan det således ikke konkluderes, at producenten af et autonomt køretøj eller ejeren

altid bliver pålagt erstatningsansvaret for autonome køretøjer.

Da den californiske lovgivning regulerer testkørsel med autonome køretøjer og

udelukkende pålægger tilladelsesindehaveren erstatningsansvaret, bringer det ikke

megen inspiration til, hvem der skal bære ansvaret ved generel tilladelse for alle til at

anvende autonome køretøjer, hvorfor den californiske regulering primært kan

bruges som inspiration til, hvilke krav der kan stilles til brugen af autonome

køretøjer i dansk kontekst.

2.3 Juridisk delkonklusion

Den juridiske analyse har vist, at FÆL § 104, stk. 1 umiddelbart pålægger ejeren af et

autonomt køretøj erstatningsansvaret ved et færdselsuheld, hvor køretøjet er

årsagen til uheldet, jf. FÆL § 101, stk. 1. For at finde ud af, om dette også ville være

retsstillingen, hvis færdselsuheldet skyldes en defekt ved den autonome teknologi

hos køretøjet, er produktansvaret blevet analyseret for at finde ud af, om

erstatningsansvaret kan deles eller flyttes fuldt ud over på producenten af køretøjet.

I forhold til produktansvaret har det været nødvendigt at analysere ansvaret for

henholdsvis kategori 3-, 4- og 5-køretøjer separat, da kravet til brugeren i hver af

disse kategorier er af forskellig karakter, således at der ikke kan pålægges én type

erstatningsansvar, produktansvar eller objektivt ejeransvar for alle tre kategorier.
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2.3.1 Kategori 3-køretøjer

Hvis køretøjet befinder sig i kategori 3, kan det køre af sig selv. Det er som sådan ikke

afhængigt af en bruger til at monitorere omgivelserne, men hvis den autonome

teknologi skulle slå fejl, eller køretøjet ikke kender situationen, den kommer ud i,

skal den advare brugeren om, at denne skal overtage manuel styring af køretøjet.

Det kræves derfor ikke direkte af brugeren, at denne monitorerer omgivelserne og

den autonome teknologi under kørslen, men da brugeren skal kunne tage over, er

der et vist monitoreringskrav. Yderligere er det kendt, at kategori 3-køretøjer ikke er

100 % selvkørende, da de er afhængige af en bruger, der sidder fysisk i køretøjet, eller

en, der kan fjernstyre køretøjet, så længe brugeren til alle tider har køretøjet inden

for synsvidde. Derfor må det i nærværende afhandling konkluderes, at brugeren af

et kategori 3-køretøj er bekendt med den fare, det er at benytte køretøjet, og derfor

bør udvise en passende agtpågivenhed under hele kørslen, således at der ikke kan

blive tale om produktansvar for producenten, uanset hvor sikkert producenten

markedsfører køretøjet til at være.

En ejer/bruger af et kategori 3-køretøj bliver derfor erstatningsansvarlig efter

færdselslovens regler, således at ejeren pålægges et objektivt erstatningsansvar, og

brugeren, hvis denne er forskellig fra ejeren, pålægges et culpaansvar.

2.3.2 Kategori 4-køretøjer

Hvis køretøjet befinder sig i kategori 4, vil det højst sandsynligt være indrettet

således, at en fysisk brugers tilstedeværelse i køretøjet ikke er nødvendig.

Tilstedeværelsen er mulig, men ikke nødvendig. Da køretøjet i højere grad er

uafhængigt af menneskelig indblanding, er kravet, jf. SAE J3016’s standard, at en

fjernoperatør, der ikke nødvendigvis har køretøjet inden for synsvidde, skal kunne

overtage kontrollen af køretøjet, hvis der bliver advaret herom. Alternativt skal

køretøjet kunne standse fuldstændigt, hvis brugeren/fjernoperatøren ikke overtager

kontrollen som advaret.

Dette betyder, at der ikke stilles krav til, at brugeren/operatøren monitorerer

omgivelserne og den autonome teknologi under selve kørslen.

Brugeren/operatøren, og i sidste ende ejeren, bliver dermed kun

erstatningsansvarlig efter FÆL, hvis brugeren/operatøren ikke har reageret på at
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skulle overtage kontrollen, og dette leder til et færdselsuheld. Selvom det er et krav,

at køretøjet skal kunne standse, hvis operatøren ikke overtager kontrollen, kan en

standsning midt på en kørebane f.eks. sagtens lede til et færdselsuheld, da andre

køretøjer ikke vil forvente et stilstående køretøj på kørebanen, hvorfor det i denne

situation også må være operatørens erstatningsansvar, da køretøjet standser

grundet operatørens manglende overtagelse af kontrollen.

Hvis kategori 4-køretøjet forårsager et færdselsuheld uden at have advaret brugeren

om at overtage kontrollen, må der dog være tale om produktansvar, da der må være

en defekt i den autonome teknologi, der leder til, at køretøjet hverken advarer

brugeren/operatøren om at skulle overtage kontrollen eller aflæser vejens

omgivelser korrekt. Derudover er det som nævnt ikke forventet, at

brugeren/operatøren monitorerer omgivelserne og teknologien, og derved har

denne ikke en chance for at gribe ind i kørslen uden en advarsel, hvis operatøren

ikke har køretøjet inden for synsvidde.

2.3.3 Kategori 5-køretøjer

Hvis køretøjet befinder sig i kategori i 5 og dermed er fuldstændig autonomt og helt

uafhængigt af en menneskelig bruger, kan der udelukkende blive tale om

produktansvar, hvis køretøjet som eneansvarlig forårsager et færdselsuheld, jf. PAL §
5, stk. 1.

Da en evt. bruger af køretøjet ikke har muligheden for at overtage kontrollen med

køretøjet, da denne mulighed simpelthen ikke eksisterer for kategori 5-køretøjer, er

det ikke plausibelt, at en domstol vil komme frem til, at erstatningsansvaret skal

følge færdselslovens regler og pålægge ejeren af køretøjet et objektivt

erstatningsansvar. Den eneste situation, hvor ejeren af køretøjet evt. kan blive pålagt

en form for ansvar, er, hvis ejeren ikke løbende sørger for at tage køretøjet til syn,

således at der kan holdes øje med, om den autonome teknologi fungerer, som den

skal. Selv i denne situation må det dog forventes, at et så højteknologisk køretøj som

et kategori 5-køretøj vil advare ejeren om, at der er en fejl i teknologien, inden

køretøjet sætter i gang, hvorfor det formentlig vil blive i særtilfælde, at der kan blive

tale om et ansvar for ejeren i sådanne situationer. Selv herefter vurderes det, at

ansvaret som udgangspunkt vil blive pålagt producenten, hvorefter denne kan søge

regres mod ejeren af køretøjet, hvis ejeren ikke har været opmærksom på at få
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køretøjet til syn i tide, så en evt. fejl kunne være blevet opdaget.

Konklusionen på et kategori 5-køretøj er derfor, at der udelukkende er tale om

produktansvar, der pålægges producenten af køretøjet, og ejeren holdes som

udgangspunkt fri for erstatningsansvar.

2.3.4 Californisk inspiration

De betingelser, der statuerer, hvem der bærer ansvaret for kategori 3-, 4- og

5-køretøjer i dansk ret, er ikke udelukkende et ejeransvar eller et produktansvar, da

det afhænger af, hvilken kategori af køretøj der er tale om. Analysen benyttede sig

derfor af californisk lovgivning om autonome køretøjer for at finde ud af, om der evt.

er en mulighed for at have én erstatningsansvarlig for alle kategorier af selvkørende

køretøjer.

Som udgangspunkt er det i Californien ejeren af et køretøj, der har et begrænset

culpaansvar, men i forbindelse med testkørsel – og her skal det bemærkes, at den

californiske lovgivning udelukkende regulerer testkørsel – overgår

erstatningsansvaret til tilladelsesindehaveren. Tilladelsesindehaveren kan være flere

forskellige, således at det ikke endegyldigt kan siges, om der er et ejeransvar eller et

produktansvar. Det, der dog kan tolkes ud fra Division 16.6, § 39750, er, at det er

producenten, der pålægges forsikringsforpligtelsen, så der i den sammenhæng

kommer til at blive tale om et produktansvar. Havde tilladelsesindehaveren dog

været en anden, hvilket er tilfældet med tilføjelse af § 38755, der tillader kørsel med

kategori 4- og 5-køretøjer, er der ikke længere tale om et produktansvar, da det er en

californisk myndighed, der nu er tilladelsesindehaver, men samtidig også den

forsikringspligtige og dermed den erstatningsansvarlige. Alt i alt må det konkluderes,

at den komparative analyse af californisk ret viser, at det er tilladelsesindehaveren,

der bliver pålagt erstatningsansvaret, uanset om tilladelsesindehaveren er

producenten af køretøjet eller en lokal myndighed, således at det ikke kan sluttes ud

fra californisk lovgivning, at producenten af et selvkørende køretøj pålægges et

produktansvar i alle situationer, samtidig med at det ikke kan siges, at ejeren altid

bliver den erstatningsansvarlige, da der ikke direkte står nogen steder i Division 16.6,

at ejeren bliver den erstatningsansvarlige. Den komparative analyse kan således

bidrage med inspiration til, hvilke krav der kan stilles til kørsel med autonome

køretøjer, men ikke specifikt til, hvem der skal pålægges erstatningsansvaret.
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Økonomisk analyse

3.1 Indledning

Erstatningsansvaret ved uheld, som er forårsaget af autonome køretøjer, vil have en

væsentlig betydning for udviklingen og implementeringen af disse køretøjer i det

danske samfund. I Nordjylland har Vesthimmerlands Kommune og Aalborg

Kommune planer om at teste autonome busser i kategori 4 allerede fra juli 2017.

Derfor er det nødvendigt at undersøge, hvordan implementeringen af autonome

køretøjer bedst kan realiseres ud fra et perspektiv om efficient ansvarsallokering.

Den økonomiske analyse har til formål at anvende samfundsøkonomisk teori til at

udlede den mest efficiente allokering af ansvar mellem brugere og producenter af

autonome køretøjer. På baggrund af kapitel 2 kan det konkluderes, at ansvaret for

trafikuheld er pålagt ejeren, brugeren eller operatøren af køretøjet, og producenten

ifalder ikke erstatningsansvar, hvis autonome køretøjer er skyld i ulykker, med

undtagelse af kategori 5, hvor der udelukkende er tale om produktansvar, og ved

særligt skærpede omstændigheder for kategori 4. Konsekvenserne ved inefficient

ansvarsallokering analyseres for at undersøge, hvordan dette påvirker markedet og

udviklingen af autonome køretøjer.

3.1.1 Fremtiden for førerløse køretøjer

Ud fra Vejdirektoratets prognose76 forventes det, at overgangen til fuldt-autonome

køretøjer i kategori 5 vil være en løbende proces, således at trafikken vil bestå af

76Se bilag 4
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køretøjer i kategori 0 til 5 frem til år 2065, hvorefter alle køretøjer formodes at være i

kategori 577.

Den samfundsøkonomiske analyse må derfor forholde sig til den gradvise udvikling

af autonome køretøjer.

3.2 Den grundlæggende model for skadeserstatning

Formålet med anvendelsen af denne model er at udlede et samfundsøkonomisk

efficient agtpågivenhedsniveau. Ud fra en række antagelser78, som beskrevet

nedenfor, er det muligt at beregne de forventede skadesomkostninger og

derigennem allokere ansvaret mellem parterne, således at disse omkostninger

minimeres. Modellen vil derfor indledningsvis bidrage til den økonomiske analyse

med forståelse for, hvordan producenten af førerløse køretøjer og brugere heraf

påvirker ulykkesomkostningerne.

I denne analyse kan skadevolderen være producenten af køretøjet eller brugeren

heraf. Dette afhænger af, om det autonome køretøj befinder sig i kategori 3, 4 eller 5.

Analysen vil derfor udlede de samlede totale ulykkesomkostninger individuelt for

parterne i de forskellige kategorier af køretøjer. Dernæst er det muligt at konkludere,

hvorvidt føreren eller producenten har de laveste agtpågivenhedsomkostninger og

samlede ulykkesomkostninger, hvilket forklares nærmere nedenfor.

3.2.1 Modellens antagelser

1. For en given skade kan der kun være én skadevolder, hvorfor

ansvarsgrundlaget ikke kan deles mellem flere parter.

2. Det antages, at skadevolder, uanset om denne er producenten eller brugeren af

køretøjet, er direkte årsagen til skaden, hvorfor kravet om årsagssammenhæng

og adækvans er opfyldt, hver gang skaden indtræder. Bevisbyrden, og hvorvidt

denne kan løftes, medregnes ikke i modellen.

77Se bilag 5
78Eide og Stavang, 2014, s. 237: Forudsætningerne for modellen gennemgås slavisk, som beskrevet

af Eide og Stavang, men uddybes, således at der er sammenhæng mellem antagelserne og den

aktuelle problemstilling
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3. Det antages, at skadevolder påvirker sandsynlighed for skaden, hvorfor

skadelidte, som eksempelvis kan være en fodgænger eller cyklist, ikke har

nogen skyld i skadens indtræden.

4. Modellen beregner udelukkende agtpågivenhedsomkostninger og

skadesomkostninger, der sammenlagt giver de totale skadesomkostninger.

Derudover antages det, at brugerens agtpågivenhedsomkostninger er omvendt

proportionelt med betalingsvilligheden: Jo mere agtpågivenhed, desto mindre

betalingsvillighed.

5. Skadevolder handler rationelt og minimerer egne omkostninger.

6. Skadevolder har fuld information om erstatningsansvaret.

7. Skadelidte vil altid kræve fuld erstatning i tilfælde af ulykke.

3.2.2 Model for beregning af samfundets ulykkesomkostninger

Med udgangspunkt i ovenstående antagelser kan modellen anvendes til at beregne

konsekvenserne af enten culpaansvar eller objektivt ansvar. Herigennem kan det

optimale ansvarsgrundlag fastlægges for hver kategori af autonome køretøjer.

Skadevolders agtpågivenhedsniveau betegnes som x og er forbundet med

omkostningerne c. Det antages i modellen, at en højere x vil øge skadevolders c. For

at minimere risikoen for uheld skal skadevolder afholde

agtpågivenhedsomkostningerne cx. Da ansvaret enten skal lægges på brugeren af

køretøjet eller producenten, er det nødvendigt at fastlægge

agtpågivenhedsomkostningerne for begge parter.

De forventede skadesomkostninger beregnes som P(x)S og udgør de omkostninger,

skadevolder er ansvarlig for, dog afhængigt af, om ansvarsgrundlaget er culpa- eller

objektivt ansvar, nærmere uddybet nedenfor. Skadesomkostningerne S afhænger af

sandsynligheden P og skadevolderens agtpågivenhedsniveau x. Jo højere

agtpågivenhedsniveau x, desto lavere sandsynlighed P for skade og dermed lavere

forventede skadesomkostninger P(x)S79. De samlede omkostninger for uheld er

summen af agtpågivenhedsomkostningerne og de forventede omkostninger:

79Eide og Stavang, 2014, s. 236
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Samlede ulykkesomkosninger = cx+ P (x)S

Figur 3.1: Skadevolders optimale agtpågivenhedsgrad X*

På samfundsplan er det mest hensigtsmæssigt at finde optimum for de samlede

ulykkesomkostninger, hvorfor det også er nødvendigt at tage højde for brugerens

såvel som producentens omkostninger ved et givent ansvarsgrundlag. Skadevolders

optimale agtpågivenhedsniveau betegnes X* og ligger altid ved det laveste punkt for

de samlede ulykkesomkostninger80, hvorfor X=X* er det tilsigtede

agtpågivenhedsniveau for analysen. Herefter er spørgsmålet, om brugeren eller

producenten har de laveste agtpågivenhedsomkostninger ved et givet x. Hvis enten

80Eide og Stavang, 2014, s. 238

57 af 246



Kapitel 3. Økonomisk analyse

brugeren eller producenten har de laveste omkostninger til agtpågivenhed og

samtidig kan minimere de forventede skadesomkostninger, må denne part bære

erstatningsansvaret ved færdselsuheld. Dette stemmer overens med betingelserne

for effektiv ressourceallokering81. Ligeledes er det nødvendigt at opdele

erstatningsansvaret efter, hvilken kategori det autonome køretøjet er klassificeret

under: Køretøjer i kategori 3 og 4 stiller krav til brugerens input under visse

omstændigheder, hvorimod kategori 5 ikke giver brugeren mulighed for at påvirke

kørslen på noget tidspunkt. Derfor må der stilles forskellige krav til, hvornår føreren

og producenten må bære ansvaret for færdselsuheld under hver kategori af

autonome køretøjer.

3.2.3 Culpa- eller objektivt ansvar?

Ansvarsgrundlaget påvirker omfanget af forventede skadesomkostninger, der skal

dækkes af skadevolder82. Pålægges brugeren eller producenten et culpaansvar, vil

vedkommende kun være ansvarlig for skader, som ligger inden for culpanormen.

Skadevolder hæfter således udelukkende for skader, når den skadevoldende

handling betragtes som culpøs adfærd. Skadevolder vil derfor ikke være ansvarlig,

hvis vedkommende har opfyldt culpanormen ved at afholde

agtpågivenhedsomkostningerne X*.

Ved objektivt ansvar vil producenten eller brugeren hæfte for alle skader uanset

skyld. Skadevolder vil derfor vælge et agtpågivenhedsniveau, der sikrer, at

skadevolder under objektivt ansvar minimerer de samlede ulykkesomkostninger

cx+P(x)S.

Hvorvidt ansvarsgrundlaget skal være et culpaansvar eller objektivt ansvar afhænger

af, om de forventede skadesomkostninger på forhånd er kendte. Hvis de forventede

skadesomkostninger P(x)S ikke er kendte eller er forbundet med stor usikkerhed,

kan et objektivt ansvarsgrundlag bedst sikre en effektiv ressourceallokering. Dette

skyldes, at skadevolder vil hæfte for de samlede ulykkesomkostninger og derfor

ønsker at optimere cx+P(x)S, hvilket også er i samfundets interesse83. Ved at lade

skadevolder bære de samlede ulykkesomkostninger under en objektiv ansvarsnorm

81Eide og Stavang, 2014, s. 238
82Eide og Stavang, 2014, s. 238
83Eide og Stavang, 2014, s. 239
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til fordel for en culpanorm kan det optimale agtpågivenhedsniveau hurtigere og

mere effektivt fastsættes.

Ved culpa vil lovgiver have behov for mere empirisk data i forhold til de forventede

ulykkesomkostninger, før det optimale agtpågivenhedsniveau kan fastsættes. Når

først culpanormen er fastsat, har skadevolder kun incitament til at opfylde kravet

hertil, og hvis culpanormen er sat for lavt, vil der være flere uheld i samfundet, som

skadevolder ikke skal svare erstatning for. Hvis culpanormen omvendt stiller for høje

krav til skadevolder, vil incitamentet til at opfylde kravene være utilstrækkeligt, og

skadevolders omkostninger vil være for store til at leve op til normen. Ved objektivt

ansvar har skadevolder derimod incitament til at nedbringe de samlede

ulykkesomkostninger, da vedkommende skal dække alle ulykkesomkostningerne.

Den mest optimale ansvarsnorm er derfor objektivt ansvar for skadevoldere i

køretøjerne kategori 3, 4 og 5, da risikoen for at fastsætte et inefficient culpaansvar

er for stor. I næste afsnit anvendes modellen til at udlede, hvorvidt dette objektive

ansvar skal pålægges brugeren af køretøjet eller producenten.

3.2.4 Agtpågivenhedsomkostninger i kategori 3 og 4

Køretøjer i kategori 3 kræver til dels input fra brugeren, men forventes at kunne

monitorere omgivelserne ved hjælp af sensorer m.m. Ved færdsel i trafikken, særligt

i byer med forskellige trafikanter som cyklister og fodgængere, kan der opstå

pludselige situationer, som falder ind under “Dynamic Driving Task”84 som

beskrives af SAE som følgende:

”Dynamic driving task includes the operational (steering, braking, accelerating,

monitoring the vehicle and roadway) and tactical (responding to events,

determining when to change lanes, turn, use signals, etc.) aspects of the driving task,

but not the strategic (determining destinations and waypoints) aspect

of the driving task85.”

Kategori 3-køretøjer har givet anledning til diskussioner blandt bilproducenter og

politiske interessenter86, da der er uenighed om, hvor lang advarselstiden skal være

84Se bilag 1
85SAE International Standard J3016: 6https://www.sae.org/misc/pdfs/automated driving.pdf
86Ford’s Dozing Engineers Side With Google in Full Autonomy Push:
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for brugeren til at omstille sig til manuel kørsel. Undersøgelser viser, at det ved visse

aktiviteter kan tage over to minutter, før mennesker er i stand til at orientere og

omstille sig fra én handling til en anden 87 Grundet dette giver producenterne udtryk

for, at der er særligt høje ulykkesrisici forbundet med kategori 3-køretøjer, da det er

svært at forudse potentielt farlige situation med det nødvendige tidsinterval. Hvis

køretøjet ikke advarer brugeren i tide, er risikoen for færdselsuheld derfor meget høj

ved kategori 3-køretøjer.

Hvis producenten antages at være objektivt ansvarlig for kategori 3-køretøjer, vil der

være en høj risiko for, at producenten bliver ansvarlig ved brugerens manglende

overtagelse af styringen med køretøjet. Derfor må det forventes, at kategori 3 giver

bilproducenten høje forventede omkostninger til færdselsuheld, hvilket også vil

kræve høje agtpågivenhedsomkostninger i form af teknologiske

sikkerhedsforanstaltninger, der kan advare om farlige situationer i god tid. I et

samfundsøkonomisk perspektiv vil dette resultere i uproportionalt høje samlede

omkostninger ved ulykker, se figur 3.2.

Hvis det objektive ansvar derimod bæres af brugeren, skal brugeren svare

skadeserstatning, uanset advarselstid, hvorfor vedkommende vil have større

incitament til at minimere risikoen for færdselsuheld, og udvise den nødvendige

agtpågivenhed med færre omkostninger end producenten. Ved at lægge ansvaret på

brugeren af køretøjer i kategori 3, kan de samlede ulykkesomkostninger derfor

nedbringes for samfundet se figur 3.2.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-17/ford-s-dozing-engineers-side-with-google-in-

full-autonomy-push
87Ford’s Dozing Engineers Side With Google in Full Autonomy Push:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-17/ford-s-dozing-engineers-side-with-google-in-

full-autonomy-push
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Figur 3.2: Ansvar for kategori 3, hvor X* for bruger er mest optimal

I kategori 4 bliver allokering af ansvaret mere kompliceret end ved kategori 3.

Kategori 4 giver ikke brugeren samme muligheder for at interferere i kørslen, da

køretøjet som udgangspunkt skal være i stand til at køre fuldautomatisk inden for et

bestemt geografisk område og udelukkende kræver manuel indblanding fra en

fysisk tilstedeværende bruger eller fjernoperatør, hvis køretøjet kommer ud i

situationer, det ikke er programmeret til at håndtere. Passagerer i kategori 4 har ikke

nødvendigvis mulighed for at kontrollere køretøjet, men må sætte deres lid til, at

fjernoperatøren afværger farlige situationer, når der advares herom. Operatøren kan

derfor bedst reagere på og undvige farlige situationer, hvilket resulterer i lavere

agtpågivenhedsomkostninger, end hvis ansvaret bæres af producenten. Operatøren

er derfor nærmest til at bære risikoen for færdselsuheld. Ligesom ved kategori

3-køretøjer vil agtpågivenhedsomkostningerne for producenter af kategori

4-køretøjer derfor overstige operatørens omkostninger. De samlede
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ulykkesomkostninger minimeres derfor bedst ved at lade operatøren af kategori

4-køretøjer være objektivt erstatningsansvarlig for færdselsuheld, hvilket grafisk

illustreres på samme måde som i figur 3.2.

3.2.5 Agtpågivenhedsomkostningerne for kategori 5

Ved kategori 5 er det ikke længere muligt for brugeren at interferere med den

autonome kørsel, hvorfor producenten alene må bære de samlede

ulykkesomkostninger ved objektivt ansvar, da hverken en bruger eller operatør kan

påvirke risikoen for færdselsuheld. Producenten er nærmeste til at bære risikoen og

kan bedst optimere sit agtpågivenhedsniveau, hvilket også vil resultere i en

optimering af de samlede ulykkesomkostninger, se figur 3.3. Derudover kan

producenten også bedre minimere de forventede ulykkesomkostninger ved kategori

5-køretøjer, da køretøjet er udviklet med det formål at reagere på og undvige farlige

situationer på et højere niveau, end en menneskelig chauffør ville kunne88. Brugeren

af et køretøj i kategori 5 bør derfor ikke bære erstatningsansvaret, hvis køretøjet er

involveret i et færdselsuheld, da brugerens omkostninger sammenlignet med

producents bliver for høje, se figur 3.3.

88Se bilag 1

62 af 246



Kapitel 3. Økonomisk analyse

Figur 3.3: Producentens objektive ansvar for kategori 5

3.2.6 Kritik af den grundlæggende model for skadeserstatning og

ansvar

Modellen giver et godt udgangspunkt for allokering af ansvar mellem bruger og

producent. Dog er ansvarsallokeringen ikke fyldestgørende og tager ikke højde for

væsentlige økonomiske teorier og faktorer, som kan påvirke ansvarsallokeringen

yderligere. Antagelserne nævnt i afsnit 3.2.2. danner en konstruktion, som bl.a. ikke

kan tage højde for mere end én skadevolder, transaktionsomkostninger og

informationsasymmetri. Selvom skadevolder som udgangspunkt er producenten

eller brugeren, kan den mest samfundsøkonomiske løsning være, at parterne må

deles om ansvaret eller forhandler sig til en optimal allokering af ansvar. Dette kan

være tilfældet med kategori 4-køretøjer, hvor ansvaret som udgangspunkt er hos

brugeren, men ved særlige omstændigheder kan ende hos producenten, hvis
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køretøjet eksempelvis ikke advarer brugeren om at overtage styringen i god tid.

Derfor er det mest efficient med en retsregel, hvor producenten også kan tilfalde

erstatning, hvis køretøjets fejl og mangler i forbindelse med automatiseret kørsel er

direkte årsag til færdselsuheldet.

Dog fastholdes teoriens resultater for kategori 3- og 5-køretøjer: Brugeren er

objektivt ansvarlig for færdselsuheld forårsaget af køretøjer i kategori 3, og

producenten er objektivt ansvarlig for færdselsuheld forårsaget af kategori

5-køretøjer. Herefter vil analysen se nærmere på, hvordan lovgivningen, herunder

ansvarsgrundlaget, kan gøres mere efficient med baggrund i økonomisk teori. Med

spilteori undersøges det, om ansvarsallokeringen bevirker, at nogle af kategorierne

er mere eftertragtede for producenten og brugeren end andre, og hvilken kategori

der evt. er mest samfundsefficient. Herefter inddrages teorier, der kan skabe

incitament til produktion og erhvervelse af det samfundsefficiente køretøj.

3.3 Spilteori

3.3.1 Forudsætninger og antagelser

Forudsætningerne ved spilteori er, at spillerne handler rationelt og vil søge at vælge

den strategi, der maksimerer den enkelte spillers nytte89. For at nå dette punkt, hvor

begge spillere vælger en placering ud fra ideen om nyttemaksimering, skal

strategikombinationen placere spillerne således, at de ikke har incitament til at

vælge en anden strategi givet den anden spillers valg90 Dette punkt, hvor ingen

spiller har incitament til at flytte sig, kaldes Nash-ligevægten.

Ved spilteori kan spillet enten være simultant eller sekventielt. Ved et simultant spil

handler spillerne samtidig uden at kende den anden spillers valg, hvorimod den ene

spiller handler først ved sekventielle spil, og den anden spiller træffer sit valg baseret

på den første spillers valg91. Til nærværende afhandling kommer der til at være tale

om et sekventielt spil mellem en bruger og producent af et køretøj, der vil blive

præsenteret ved et beslutningstræ. Det bliver brugeren, der spiller først, da

producenten udelukkende vil producere et autonomt køretøj, hvis brugeren er villig

89Knudsen, Christian, 1997 side 94
90Knudsen, Christian, 1997, side 96
91Knudsen, Christian, 1997, side 93-94
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til at erhverve dette.

Brugeren vælger sin strategi baseret på betalingsvillighed, og producenten vælger

strategi baseret på produktionsvillighed. Villigheden påvirkes af, hvilken

ansvarsnorm der er gældende for det pågældende kategori 0-2-, 3-, 4- eller 5-

køretøj.

Brugerens betalingsvillighed er afhængig af, om denne pålægges

erstatningsansvaret i den forstand, at hvis brugeren har erstatningsansvaret, vil der

være større risiko for, at brugeren får en økonomisk omkostning på et senere

tidspunkt i form af skadeserstatning, hvorfor brugeren ønsker, at denne fremtidige

økonomiske omkostning til dels skal modregnes i prisen på køretøjet. Brugerens

betalingsvillighed er derfor lavere, hvis brugeren har erstatningsansvaret. Hvis

producenten derimod pålægges et produktansvar, så producenten skal svare

skadeserstatning ved et færdselsuheld, vil producenten kræve en højere pris for

køretøjet.

Ansvarsnormen er udledt til at være objektivt ansvar i afsnit 3.2.3.

3.3.2 Nytte: betalings- og produktionsvillighed

Producenten og brugeren vil have fire strategier i alt: 1) manuelle køretøjer –kategori

0-2, 2) kategori 3, 3) kategori 4 og 4) kategori 5. I det følgende vil henholdsvis

brugerens og producentens nytte udledes for at opstille et beslutningstræ på

baggrund af nytten, der kan vise, hvor spillerne maksimerer deres nytte, og hvilken

situation der er samfundsefficient.

Nytten for henholdsvis brugeren og producenten vurderes på en skala fra 0-10.

3.3.2.1 Brugerens betalingsvillighed

På nuværende tidspunkt er ca. 50% villige til at betale 1.000 kr. eller mindre for et

autonomt køretøj, mens kun ca. 10% er villige til at betale 100.000 kr. eller mere92.

Procentfordelingen adskiller dog ikke kategori 3-, 4- og 5-køretøjer, hvorfor det ikke

vides, om procenterne ville se anderledes ud, hvis kategorierne havde været adskilt,

således at nogle af de adspurgte eksempelvis ville være villige til at betale mere for et

kategori 5-køretøj end for kategori 3 eller 4. Undersøgelsen kan derfor bruges som

92Se bilag 1, s. 52
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indikator for brugernes betalingsvillighed, så længe det haves in mente, at

undersøgelsen ikke adskiller kategorierne og derfor ikke er 100% anvendelig for

nærværende afhandling, der netop adskiller betalingsvilligheden for hver kategori.

Selvom procentfordelingen umiddelbart viser en lav betalingsvillighed, viser figur

3.493, at interessen og fascinationen for autonome køretøjer er der, men frygten for

ny teknologi kan holde nogen tilbage.

Figur 3.4: Interessen for autonome køretøjer

Historisk er ny innovation blevet taget imod med en vis skepsis, og undersøgelser

viser, at folk ofte ikke ved, hvad de skal gøre med en ny teknologisk artefakt94. Første

gang et motordrevet køretøj blev introduceret, var folk tøvende og bange for den nye

hesteløse vogn. Årsagen hertil er bedst beskrevet af Oberst H. S. Stewart: ”A machine

has no life; horses have – that is the radical difference95.”Samme udtalelse kan

overføres på nutidens problemstilling med autonome køretøjer, da de også kommer

til at miste den levende/menneskelige egenskab, ligesom det var tilfældet med

skiftet fra hest til motor. På trods af den modvilje, der var over for den motordrevne

bil tilbage i begyndelsen af det 20. århundrede, blev bilen dog accepteret, og de

93Se bilag 1, s. 20
94Chiu, Imes, 2008, s. 2
95Chiu, Imes, 2008, s. 2
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færreste kan i dag forestille sig at blive transporteret rundt i hestevogn som det

primære transportmiddel. Derfor antages det også, trods Vejdirektoratets

undersøgelse, at betalingsvilligheden for selvkørende køretøjer er højere end udledt.

I det følgende vil brugerens betalingsvillighed bestemmes ud fra brugerens nytte af

køretøjet, som udtrykkes gennem sikkerhed og frigjort tid, samt omkostninger til

skadeserstatning.

Brugeren kan vælge at erhverve et manuelt køretøj fra kategori 0-2 eller et autonomt

køretøj fra kategori 3-5. Da et autonomt køretøj forventes at være sikrere end

manuelt styrede køretøjer96, og da det kan frigive brugerens tid, siden kørselstiden

kan bruges på andet end at monitorere omgivelser og styre køretøjet97, forventes

det, at brugerens nytte er højere ved et autonomt køretøj end ved et manuelt køretøj.

Graden af nytte for de autonome kategorier varierer dog, da brugeren i et kategori

3-køretøj til dels har en vis førerrolle, hvorimod denne rolle mindskes for hver

opadgående kategori, således at brugerens sikkerhed øges i køretøjet, og mere tid

frigives, hvorfor nytten forventes at stige, jo højere autonom kategori der er tale om.

Nytte af køretøjet ved frigjort tid og sikkerhed:

• Manuelt køretøj 4

• Autonomt køretøj

– Kategori 3 6

– Kategori 4 8

– Kategori 5 10

Ud fra gældende ret er det brugeren, der er objektivt ansvarlig ved færdselsuheld,

hvorfor det er brugeren, der er erstatningsansvarlig for skader ved kategori 0-2. Ved

kategori 3 og 4 er det vurderet i afsnit 3.2., at ansvaret ligeledes lægges på brugeren.

For kategori 5 er der udelukkende tale om et produktansvar, hvorfor brugeren ikke

vil skulle svare skadeserstatning. Brugeren har udelukkende omkostninger til

96Vejdirektoratet: Selvkørende biler -

http://vejdirektoratet.dk/DA/viden og data/temaer/Selvkoerendebiler/Sider/Default.aspx
97Bilag 1, s. 38: Merete 56 år: “Jeg kan gasse ned i bilen, og behøver ikke en halv time på sofaen, når jeg

kommer hjem fra arbejde”
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skadeserstatning, når brugeren pålægges det objektive ansvar. Jo højere autonom

kategori køretøjet befinder sig i, jo sjældnere forventes det, at brugeren skal svare

skadeserstatning, hvorfor omkostningerne falder for hver opadgående kategori.

Omkostninger til skadeserstatning:

• Manuelt køretøj 8

• Autonomt køretøj

– Kategori 3 6

– Kategori 4 4

– Kategori 5 0

Som det kan ses, maksimeres omkostningerne til skadeserstatning ikke på noget

tidspunkt, da det, selv ved manuelle køretøjer, må forventes at høre til

undtagelserne nærmere end normen, at der opstår færdselsuheld for den

gennemsnitlige bruger. Samtidig ses det, at omkostningerne til skadeserstatning

minimeres, jo højere autonom kategori der er tale om.

Ud fra brugerens nytte af køretøjet fratrukket eventuelle forventede omkostninger til

skadeserstatning fordeler brugerens nytte sig som følger:
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3.3.2.2 Producentens produktionsvillighed

Krævet pris for køretøjet:

• Manuelt køretøj 2

• Autonomt køretøj

– Kategori 3 2

– Kategori 4 7

– Kategori 5 10

Ved manuelle køretøjer kræver producenten en gennemsnitlig nybilspris, der ligger

på omkring kr. 200.000, hvorfor den krævede pris sættes til 2 på en skala fra 0-10. Ved

kategori 3 forventes det ikke, at den til dels autonome teknologi kræver mange

yderligere produktionsomkostninger, hvorfor den krævede pris kun stiger med 1 på

skalaen. Ved de avancerede autonome kategorier 4 og 5 kræver teknologien en del

mere end ved kategori 3, samtidig med at producenten pålægges et produktansvar

ved kategori 5, hvorfor producenten vil kræve en højere pris.

Ligesom hos brugeren kan producenten også risikere at skulle svare erstatning ved

færdselsuheld i form af et produktansvar for kategori 5. Producentens forventede

skadesomkostninger bliver som følger:

Omkostning til skadeserstatning:

• Manuelt køretøj 0

• Autonomt køretøj

– Kategori 3 1

– Kategori 4 2

– Kategori 5 6

Som udgangspunkt er det ikke producenten, der pålægges erstatningsansvaret ved

kategori 3 og 4, men da der er en risiko for, at færdselsuheldet skyldes en defekt ved

produktet, når kategori 3 og 4 kører galt, vil brugeren have en regresmulighed over
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for producenten, og derigennem kan producenten risikere at svare erstatning

alligevel. Da kategori 4 er mere teknologisk avanceret end kategori 3, vil der være en

højere risiko for, at der søges regres fra brugerens side ved færdselsuheld. Årsagen til,

at der ikke forventes max omkostninger på 10 ved kategori 5, er, at køretøjet netop er

det mest sikre, og der derfor ikke burde opstå færdselsuheld overhovedet i en

fremtidig verden, hvor der udelukkende kører kategori 5-køretøjer. Omkostningerne

til skadeserstatning ved kategori 5 forventes derfor at være forholdsvis moderate, til

trods for at producenten pålægges ansvaret og forsikringspligten.

Ud fra producentens krævede pris fratrukket forventede skadesomkostninger

fordeler producentvilligheden sig som følger:

70 af 246



Kapitel 3. Økonomisk analyse

3.3.3 Spiltræ med spilanalyse

Med udgangspunkt i brugerens betalingsvillighed og producentens

produktionsvillighed kan der opstilles et sekventielt beslutningstræ.

Spiltræet viser et spil mellem bruger og producent, hvor brugeren først vælger, om

denne vil erhverve et manuelt køretøj eller et autonomt køretøj. Producenten skal

herefter vælge, om der skal produceres manuelle køretøjer eller autonome køretøjer

i kategori 3, 4 eller 5.

Det ses, at brugerens betalingsvillighed ved et manuelt køretøj er -4, hvilket betyder,

at sammenlignet med de autonome kategorier vil brugeren blive stillet langt værre

og med større risiko for færdselsuheld ved at vælge et manuelt køretøj. Situationen,

hvor brugeren vælger et manuelt køretøj, er således urealistisk grundet den negative

betalingsvillighed. Via backwards induction kan producenten finde frem til sin

foretrukne strategi, baseret på det forventede valg, som brugeren vil træffe, og

derigennem findes det sæt strategier, som det forventes, at spillerne vælger98. Da

98Cabral, Luis M. B., 2000, s. 56
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situationen, hvor brugeren vælger et manuelt køretøj, er urealistisk, kan

producenten regne med, at brugeren vælger et autonomt køretøj. Med denne viden

skal producenten beslutte, om der skal produceres kategori 3-, 4- eller 5-køretøjer.

Producenten kan få et outcome på 2, 5 eller 4 ved at producere autonomt, hvorfor

producenten vil vælge at producere kategori 4, hvor outcome er højest, nemlig 5.

Ved producentens valg af kategori 4 ses det samtidig, at brugeren ikke har

incitament til at vælge et manuelt køretøj, hvorfor situationen med produktion af

kategori 4-køretøjer er en subgame perfect Nash-ligevægt, da ingen af parterne har

incitament til at vælge en anden strategi baseret på den anden spillers valg99.

3.3.3.1 Den samfundsefficiente løsning

Selvom der findes en Nash-ligevægt ved produktion af kategori 4-køretøjer, betyder

det ikke nødvendigvis, at denne løsning er den mest efficiente for samfundet. Ved at

benytte den økonomiske velfærdsteori ønskes det undersøgt, hvilke muligheder der

kan effektivisere produktionen og sikre en ønsket fordeling af goder100 på et

samfundsplan. Fordelingen af goder kan ske på to måder, enten via en

Pareto-optimalitet eller ved en Kaldor-Hicks efficiens.

Hvis der skal være tale om en Pareto-optimalitet, skal det være sådan, at en part

stilles bedre, uden at den anden part stilles værre101. Der vil således være tale om en

optimal situation parterne imellem. Selvom der måtte findes en Pareto-optimal

løsning til nærværende spil, er denne ikke nødvendigvis samfundsefficient, da den

som nævnt finder den optimale løsning mellem parterne og ikke for samfundet. For

at finde en samfundsefficient løsning er det bedre at bruge Kaldor-Hicks efficiens,

da denne ikke tager højde for parternes interne situation, men derimod finder det

samlede payoff, der er størst og dermed bedst for samfundet. Kaldor-Hicks efficiens

går således ud på, at der skal findes en situation, hvor den ene part stilles så meget

bedre, at det kan kompensere for den anden parts tab102. Det samlede payoff for

hver strategikombination findes ved at aggregere brugerens og producentens

individuelle outcomes. Ved kombinationen (Manuelt, Manuelt) er samlet payoff -2,

ved kombinationen (Autonomt, Kat. 3) er payoff 2, ved kombinationen (Autonomt,

99Dutta, Prajit K., 1999, s. 197-198
100Eide og Stavang, 2014, s. 95
101Eide og Stavang, 2014, s. 97
102Eide og Stavang, 2014, s. 110
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Kat. 4) er payoff 9 og ved kombinationen (Autonomt, Kat. 5) er payoff 13. Højeste

payoff opnås således, når brugeren vælger at erhverve et autonomt køretøj, der

produceres som kategori 5, hvorfor dette er den samfundsefficiente

strategikombination under en objektiv ansvarsnorm.

Det ses tydeligt, at brugeren i denne situation stilles bedre end ved alle andre

kombinationer, men producenten stilles værre, end hvis kombinationen havde

været lig med Nash-ligevægten. Det er således nødvendigt, at brugerens højere nytte

ved kategori 5-køretøjer kan kompensere for producentens faldende nytte. For at

sikre, at der derfor sker produktion af kategori 5-køretøjer, vil det følgende kapitel

undersøge, hvordan producenten kan kompenseres for at skabe incitamentet til

produktion af det samfundsefficente køretøjer.

3.4 Incitamentsskabende muligheder

3.4.1 Nedbringelse af transaktionsomkostninger mellem parterne

Ronald H. Coase fokuserer på transaktionsomkostningerne i samfundet, og hvordan

ressourcer allokeres effektivt103. Jf. transaktionsomkostningsteorien vil to parter

udlede den mest efficiente aftale, såfremt ejendomsrettighederne er veldefinerede,

og transaktionsomkostningerne er lave. Dog kan høje transaktionsomkostninger

resultere i inefficiente aftaler, eller at aftalen ikke finder sted. I denne analyse

anvendes Coase-teoremet til at identificere transaktionsomkostningerne mellem

bruger og producent af kategori 5-køretøjer med det formål at nedbringe disse

omkostninger for at fremme udviklingen af et samfund med førerløse køretøjer. Høje

transaktionsomkostninger kan resultere i manglende incitament til udvikling og køb

af kategori 5-køretøjer. Ved at undersøge de relevante transaktionsomkostninger for

køretøjerne kan regulering af autonome køretøjer bidrage til en bedre allokering af

rettigheder, så hverken producenten eller brugeren skal bære omkostninger, den

anden part er nærmest til at bære. Herigennem vil ansvarsallokeringen blive

yderligere defineret, og brugen samt produktionen af autonome køretøjer fremmes.

103Coase, R. H., 1937, s. 386 og Williamson, Oliver E., 1999, s. 3
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3.4.1.1 Antagelser

Udgangspunktet for Coase-teoremet er, at to parter, der ønsker at indgå en aftale, vil

opnå et Pareto-optimalt resultat, når ejendomsrettighederne er velspecificerede, og

transaktionsomkostningerne er lave104. Til analysen anvendes det betingede

normative Coase-teorem, der tilsigter en regulering, hvorigennem

transaktionsomkostningerne er reduceret til et minimum105:

”Det betingede normative Coase-teorem: Hvis man ønsker effektivitet, bør loven

utformes slik at den reduserer eller helst fjerner hindringer for private avtaler106.”

Det antages at når transaktionsomkostningerne for et givet forhold mellem to parter

er høje, vil parterne ikke være i stand til at indgå en Pareto-optimal aftale. Er

omkostningerne meget høje, vil parterne slet ikke indgå en aftale, og samfundet går

glip af transaktioner og effektiv ressourceallokering mellem parterne.

Transaktionsomkostningerne opstår før, under og efter erhvervelsen af et

selvkørende køretøj og inddeles i søgeomkostninger, forhandlingsomkostninger og

kontrolomkostninger, der påvirker begge parter, hvorfor disse omkostninger

undersøges separat for producenten og brugeren.

Lovgivers opgave er herefter at finde løsninger til at minimere omkostningerne.

Lovgiver skal allokere rettigheder til den part, der har den største nytte heraf, samt

sikre, at parternes opportunistiske adfærd ved informationsasymmetri og trusler i

forhandlingen elimineres for at undgå inefficiente aftaler.

Analysen tager derfor højde for situationer, som ikke er Pareto-effektive, og strider

mod Coase-teoremet, da der i realiteten forekommer transaktionsomkostninger i

langt de fleste situationer107.

3.4.1.2 Coase-analyse

Transaktionsomkostningerne for kategori 5-køretøjer tilfalder både respektive

producenten og brugeren. I faserne mellem udviklingen af køretøjet til salg og brug

vil der forekomme en række omkostninger, som denne analyse vil allokere til den

part, der er nærmest til at bære dem.

104Andersen, Nielsen og Nissen, 1999, s. 181
105Eide og Stavang, 2014, s. 143
106Eide og Stavang, 2014, s. 143
107Eide og Stavang, 2014, 2. 138
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3.4.1.2.1 Søgeomkostninger

Ved søgeomkostninger inddrages alle omkostninger forud for forhandlingerne

mellem parterne.

Producentens søgeomkostninger omfatter en markedsanalyse, hvor brugernes

efterspørgsel undersøges, samt hvilke kriterier brugeren eller lovgiver stiller til

køretøjet. Markedsanalysen af brugernes efterspørgsel er en væsentlig forudsætning

for salget af køretøjerne, men må i lige så høj grad tage højde for lovmæssige krav.

Producenten bør derfor have nem adgang til relevant lovgivning, der sikrer, at

køretøjet efterlever de sikkerhedsmæssige standarder, som stilles til færdsel med

motorkøretøjer i landet. Hvis lovgivningen er kompliceret og ikke i sig selv tager

højde for brugernes efterspørgsel, således at der er uoverensstemmelser mellem lov

og brugerpræferencer, kan det øge søgeomkostningerne for producenten og påvirke

markedsanalysen i en negativ retning. Lovgivningen skal derfor tydeligt definere

kravene til køretøjet og samtidig tage højde for brugerens behov og ønsker. Ved at

implementere en lov eller en tilføjelse til gældende lov, der specifikt omhandler

kategori 5-køretøjer, vil producenten have klare og tydelige regler for udvikling og

salg af køretøjet.

Brugerens søgeomkostninger vedrører informationssøgning om køretøjet samt

information om, hvilke krav der stilles til brugerens brug af køretøjet. Ved

informationssøgning ønsker brugeren at finde det køretøj, der opfylder

vedkommendes behov, og disse omkostninger vil afhænge af, hvilke oplysninger

producenten gør tilgængelig for brugeren. Præsentationen og mængden af

oplysninger fra producenten vil påvirke brugerens søgeomkostninger. Det antages,

at markedet i høj grad kan strømline informationer, da producenterne ligesom med

nutidens manuelle køretøjer ønsker, at brugeren kan sammenligne køretøjerne til en

vis grad. Dog kan det forventes, at nogle oplysninger skal videregives i

overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav, eksempelvis information om

køretøjers CO2-udslip, hvorfor det lovgivningsmæssigt kan være fordelagtigt at stille

krav til oplysninger om køretøjets selvkørende egenskaber og tekniske kapacitet.

Producenterne kan have forskellige teknologier til kategori 5-køretøjer, hvorfor der

kan være forskel på køretøjernes egenskaber samt navngivelse heraf. For at
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minimere søgeomkostningerne uden at pålægge producenterne væsentlige

meromkostninger kan lovgiver stille krav til specifikke oplysninger om køretøjet, der

hjælper brugeren med at identificere og sammenligne nødvendige egenskaber.

Brugeren af køretøjet bør også oplyses om, hvilke krav der stilles til brugen af

kategori 5-køretøjer. Her vil det i høj grad være lovgivningen, som regulerer

brugerens adfærd og ansvar under kørsel. Da kategori 5-køretøjer ikke kan

kontrolleres af brugeren, kan spørgsmål om eksempelvis alkoholindtag før kørsel

diskuteres. Det kan derfor forventes, at der må stilles nye krav til brugen af et

kategori 5-køretøjet, men at der samtidig også kan ske lempelse af nuværende regler

i færdselsloven. Disse omkostninger må også betragtes som søgeomkostninger, da

brugeren forud for købet skal indsamle informationer om kravene. I den

retspolitiske analyse i kapitel 4 ses der nærmere på, hvilke regler lovgiver med fordel

kan lempe, og hvilke regler der bør implementeres i forhold til brugen af kategori

5-køretøjer.

3.4.1.2.2 Forhandlingsomkostninger

Forhandlingsomkostningerne opstår, når brugeren har fundet det rette køretøj og

skal indgå en købekontrakt med producenten/forhandleren af køretøjet. Her er det

selve udformning af aftalen, der skal medregnes som forhandlingsomkostning108.

Det antages, at forhold, som lovgiver allerede har reguleret, og som ikke skal eller

kan forhandles om i inter partes-forholdet, vil minimere

forhandlingsomkostningerne, såfremt reguleringen tager udgangspunkt i efficient

allokering af goder109. Det er derfor væsentligt, at reguleringen bidrager til

reducering af transaktionsomkostningerne ved at allokere de specifikke rettigheder

til den part, der værdsætter dem mest. Eksempelvis er det mest efficient at lade

producenten være objektivt ansvarlig for kategori 5-køretøjer ved færdselsuheld, jf.

afsnit 3.2.5, hvilket vil blive stadfæstet ved lov, hvorfor parterne ikke kan forhandle

om ansvarsgrundlaget. For at undgå, at regulering øger

transaktionsomkostningerne, er det nødvendigt udelukkende at regulere forhold,

som parterne i øvrigt ikke kan opnå gennem aftalefrihed. Derudover øges

108Eide og Stavang, 2014, s. 130
109Eide og Stavang, 2014, s. 144
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forhandlingsomkostningerne, hvis parterne skal koncipere en ny aftale fra bunden

af, hvorfor lovgivning, som eksempelvis købeloven og produktansvarsloven,

bidrager til minimering af forhandlingsomkostningerne, da kontrakten blot udfyldes

med retsreglerne fra lovgivningen. Dog er det formentligt nødvendigt med nye

lovregler, der regulerer ansvarsgrundlaget og de specifikke krav, der stilles til kategori

5-køretøjer. Ligesom ved søgeomkostninger er det dog vigtigt, at lovgivningen ikke

bliver unødvendigt kompliceret, da det ikke kun øger søgeomkostningerne, men

også forhandlingsomkostningerne. Disse nedbringes yderligere for producenten,

hvis reguleringen af de fornødne sikkerhedstekniske krav let kan identificeres. Hvis

reglerne til køretøjet skal udledes af flere forskellige retskilder, vil der være en

sandsynlighed for fejlfortolkning af retskilderne, og forhandlingsomkostningerne

øges proportionalt hermed. Det er derfor mest efficient at samle retsregler

omhandlende autonome køretøjer i én særskilt lov, da dette sikrer lavere

transaktionsomkostninger og bevirker, at informationsasymmetrien mellem

parterne mindskes. Med en særskilt lov vil parterne have let adgang til de krav,

samfundet stiller til køretøjerne og brugen heraf. Dermed er producenten

opmærksom på specifikke krav for at bringe køretøjet i omsætning, og brugeren er

opmærksom på det ansvar, som følger med brugen af køretøjet.

Ved yderligere at have en særskilt lov minimeres risikoen for strategisk

forhandlingsadfærd, hvor enten brugeren eller producenten ønsker at udnytte deres

forhandlingsstyrke til at påvirke aftalen, da parterne ikke har mulighed for at

forhandle om kritiske sikkerhedsmæssige specifikationer. Her må allokeringen af

ansvar og rettigheder foregå på samme måde som i afsnit 3.2.2. og allokeres til den

part, som er nærmest til at bære risikoen. Forhold vedrørende køretøjets udstyr, som

installeres under produktionen, herunder sensorer til registrering af vejskilte m.m.,

er producentens ansvar, hvorfor dette udstyr som udgangspunkt skal gøre kategori

5-køretøjer i stand til at overholde færdselsloven på samme måde som andre

køretøjer. Hvis køretøjet ikke formår at leve op til dette, må det anses for at være en

defekt, som producenten skal bære ansvaret for. Den væsentligste forskel mellem

kategori 5-køretøjer og andre kategorier af køretøjer er derfor ansvarsskiftet mellem

parterne, der skifter fra et ejer-/føreransvar til et produktansvar. Dog kan

producenten med fordel stille krav til, hvordan brugeren skal vedligeholde og
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servicere køretøjet. Her kan producenten kræve af brugeren, at køretøjet

kontrolleres i et bestemt interval, eksempelvis efter kørsel i et bestemt antal

kilometer eller tidsperiode, så ikke producenten udelukkende bærer det fulde ansvar

for produktets virke under hele forløbet.

3.4.1.2.3 Kontrolomkostninger

Kontrolomkostningerne for selvkørende køretøjer er en væsentlig del af de samlede

transaktionsomkostninger. Disse omkostninger vedrører forhold efter

aftaleindgåelsen, herunder kontrol og overvågning af parternes forpligtelser. Ved

kategori 5-køretøjer forventes det, at producenten er objektivt ansvarlig for

færdselsuheld, men er interesseret i oplysninger om brugerens medvirken til

uheldet. Hvis brugeren har tilsidesat producentens anvisninger eller forpligtelser til

at vedligeholde og kontrollere køretøjet, kan dette helt eller delvist fritage

producenten for erstatningsansvar. Det kan derfor være i producentens interesse at

installere en Black Box i køretøjet, der gemmer oplysninger, som senere kan

anvendes til at identificere årsagen til et evt. færdselsuheld. En Black Box skal i

denne sammenhæng indeholde information om kørsel og omgivelser i minutterne

op til færdselsuheldet, men også information vedr. brugerens manglende

vedligeholdelse eller forsømmelse af advarsler fra køretøjet. Hvis brugeren

eksempelvis ikke imødekommer kravene til kontrol af køretøjet, eller køretøjet

advarer om en defekt, som brugeren ignorerer eller glemmer at kontrollere, skal

dette indgå i dataet fra Black Boxen.

I Tyskland har regeringen præsenteret et lovforslag om obligatorisk Black Box i alle

køretøjer med autopilotfunktion110. Argumentet herfor er, at omkostninger til

bevisfremskaffelse minimeres, når køretøjets interne computer registrerer alle

forhold vedrørende et færdselsuheld. Hvorvidt regulering af en Black Box vil

minimere kontrolomkostningerne, eller om parterne bør have aftalefrihed i

forbindelse hermed, kan vurderes vha. “Optimal Burden Assignment”-modellen111.

Her er udgangspunktet, at domstolene allokerer bevisbyrden til den part, der har

færrest omkostninger til bevisfremskaffelse. Domstolene kan enten pålægge

sagsøger eller sagsøgte bevisbyrden, hvorefter den valgte part skal bevise, at den

110Germany to require ’black box’ in autonomous cars: http://www.reuters.com/article/us-germany-

autos-idUSKCN0ZY1LT
111Hay & Spier, 1997, s. 418
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skadevoldende handling X har fundet sted. Illustrationen nedenfor viser et

eksempel, hvor domstolene har besluttet, at sagsøger har bevisbyrden. Beslutningen

er taget på baggrund af domstolens sandsynlighedsvurdering af, hvorvidt den

skadevoldende handling X har fundet sted, samt parternes omkostningerne ved at

fremskaffe beviserne. Ifølge modellen vil omkostningerne til bevisfremskaffelse ikke

blive afholdt, hvis allokering af bevisbyrden er korrekt. Hvis det antages, at

sandsynligheden for den skadevoldende handling ikke har fundet sted, vil sagsøger

ikke løfte bevisbyrden. Sagsøger vil kun løfte bevisbyrden og afholde

omkostningerne herved, hvis handlingen X forekom, og sagsøgte må i sidste ende

bære omkostningerne, hvis sagsøger får medhold.

Der indgår derfor to faktorer, som har betydning for, hvem af parterne der skal løfte

bevisbyrden: parternes omkostninger og sandsynligheden for, at den skadevoldende

handling har fundet sted112. Selv hvis køretøjet ikke indeholder en Black Box,

antages det, at bevisbyrden ligger hos den part, der har de laveste omkostninger til

fremskaffelse af bevismateriale. Hvis en bruger af et kategori 5-køretøj er involveret i

et færdselsuheld, hvorefter vedkommende rejser et erstatningskrav mod

producenten, vil bevisbyrden efter dansk ret være pålagt brugeren. Herefter må

producenten fremføre sine beviser for brugerens egen-skyld, hvilket ikke

nødvendigvis er efficient.

Formålet med teorien er at nedbringe de samlede omkostninger for samfundet,

herunder omkostninger til domstole og administration. Her kan en Black Box

bidrage til minimering af disse omkostninger. Hvis et køretøj i kategori 5 er

involveret i et færdselsuheld, kan producenten have høje omkostninger til

bevisfremskaffelse, hvis en Black Box ikke er installeret. Derfor kan producenten

minimere sine omkostninger til bevisefremskaffelse med installationen af en Black

Box. Brugeren kan til gengæld risikere, at en Black Box vil registrere oplysninger, der

112Hay & Spier, 1997, s. 419
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kan fritage producenten fra sit ansvar. Det er derfor nødvendigt at tilsikre en

reguleret og gennemsigtig registrering af oplysninger via en Black Box. Ud fra teorien

vil dette optimere de to faktorer for allokering af bevisbyrden: Risikoen for

domstolenes fejlvurdering af sandsynligheden for handling X og parternes

omkostninger til at fremskaffe beviser minimeres. Det er dog væsentligt, at brugeren

tilbydes fuld gennemsigtighed i forhold til de oplysninger,der optages af en Black

Box, og at disse oplysninger dækker et fyldestgørende billede af de relevante forhold,

uagtet om de tilgodeser den ene eller anden part.

En implementering af Black Box vil også eliminere opportunistisk adfærd hos begge

parter. Hvis en Black Box kan tilbyde fuld information til begge parter, vil

muligheden for at udnytte modpartens mangel på viden eller monitorering ikke

eksistere. Begge parter vil derfor handle i overensstemmelse med den indgåede

aftale, således at kontrolomkostningerne minimeres ved lovpligtig installation af en

Black Box.

3.4.1.2.4 Kritik

Ovenstående gennemgang af transaktionsomkostningerne tager udgangspunkt i en

teoretisk forståelse, der bygger på Coase-teoremet. Da der på nuværende tidspunkt

ikke eksisterer megen empiri vedrørende autonome køretøjer, har det været

nødvendigt at foretage en analyse med udgangspunkt i det foreliggende materiale,

som i høj grad består af Vejdirektoratets forudsigelser og modeller for fremtidens

køretøjer. Derudover har udtalelserne fra forskellige producenter bidraget til at

strukturere incitamentet bag udviklingen af disse køretøjer. Coase-teoremet antager,

at transaktionsomkostningerne kan minimeres via effektiv regulering, men omvendt

kan lovgivers omkostninger til at indsamle tilstrækkelig empiri overstige de

samfundsmæssige gevinster ved at implementere lovgivningen. Omkostningerne,

der i høj grad præger transaktionen af selvkørende køretøjer mellem bruger og

producent, vedrører informationsasymmetri, hvilket også er forbundet med

usikkerhed: Da der endnu ikke er introduceret kategori 5-køretøjer på markedet, er

det ikke muligt at foretage en nøjagtig udpensling af de nødvendige informationer.

Brugeren af køretøjet kan have behov for information om køretøjets sikkerhed, men

da teknologien er under fortsat udvikling, kan disse oplysninger ikke analyseres

nøjagtigt. Derfor må analysen drage en generel konklusion om brugerens behov for
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nem adgang til oplysninger og sammenligning af producenters forskellige

teknologier.

En anden væsentlig omstændighed for Coase-teoremet og den økonomiske analyse

som helhed er inddragelse af forsikringsaspektet. Som anført i afsnit 1.5. er

forsikringer afgrænset fra analysen, men da forsikring af køretøjer er et lovkrav i

Danmark, vil dette også være tilfældet for autonome køretøjer. Forsikringsaspektet

vil ændre parternes adfærd, særligt i forhold til moral hazard og adverse selection,

hvorfor yderligere dybdegående analyse af ovenstående resultater vil kræve

inddragelse af forsikringer.

3.4.2 Lempelse af registreringsafgift

Udover at skabe incitament til produktion af kategori 5-køretøjer ved at lovgive, så

transaktionsomkostningerne minimeres, kan der også skabes incitament via en

lempelse eller fjernelse af registreringsafgiften.

Afgifter påvirker adfærden hos den part, der skal betale afgiften113. I forhold til

køretøjer skal afgiften betales i forbindelse med køretøjets første registrering i

Danmark, jf. Registreringsafgiftsloven § 1. Det kan således både blive brugeren og

producenten, der bliver pålagt registreringsafgiften, afhængigt af hvem der

introducerer køretøjet til Danmark. Hvis køretøjet importeres, som er tilfældet på

nuværende tidspunkt, og hvis det antages, at det udelukkende er producenter i form

af forhandlere, der importerer køretøjerne, er det producenterne, der pålægges

registreringsafgiften, hvorfor det også er producentens adfærd, der påvirkes.

Producenten/forhandleren lægger dog registreringsafgiften oven i prisen på

køretøjet, således at køretøjet bliver dyrere med registreringsafgiftssatsen, og

brugeren betaler registreringsafgiften via prisen på køretøjet114. Hvis der evt. var

produktion af køretøjer i Danmark, ville det igen være producenten, der skulle

registrere køretøjet, hvorefter satsen ville blive lagt oven i prisen på køretøjet. Uanset

hvordan køretøjet er endt i Danmark, er det således brugeren, der i sidste ende

betaler registreringsafgiften. Selvom afgiften indhentes fra producenten, er effekten,

at prisen stiger for brugeren, hvorfor afgiftsbyrden deles mellem producenten og

113Eide og Stavang, 2014, s. 442
114Frank, Robert H., 2010, s. 47
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brugeren115. Der er en tendens til, at afgiftsbyrden er tungest for den part, der er

mest afhængig af produktet. Hvis brugerne har få eller ingen substitutter, hvilket gør

godet forholdsvis uelastisk, er brugeren mest afhængig af produktet, hvorfor byrden

vil falde tungest på dem116, hvilket er tilfældet med køretøjer, hvorfor det også er

brugeren, der i sidste ende betaler afgiften via prisen på køretøjet.

Havde situationen være omvendt, således at registreringsafgiften blev pålagt

brugeren, ville resultatet dog blive det samme, hvorfor det reelt set er underordnet

om det er brugeren eller producenten, der pålægges registreringsafgiften117.

Hvis producenten pålægges registreringsafgiften, illustreret i figur 3.5., kan det ses,

at produktion af køretøjer i Danmark ikke er lønsomt for producenten.

Figur 3.5: Effekten af registreringsafgift

115Frank, Robert H., 2010, s. 47
116Frank, Robert H., 2010, s. 49
117Frank, Robert H., 2010, s. 50
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Med udgangspunkt i modellen for fuldkommen konkurrence kan ligevægten findes,

der hvor udbudskurven (S) og efterspørgselskurven (D) krydser hinanden, og

mængden er QE, og prisen er PE.

Når der indføres en stykskat i form af registreringsafgiften, rykker udbudskurven sig

opad, når afgiften opkræves hos producenten. Med den nye udbudskurve dannes en

ny ligevægten ved mængden Q* og prisen P1F . Brugerne skal derfor betale prisen PE

+ afgiften, hvorfor prisen bliver P1F , mens producenten reducerer profitten til P1P . I

denne situation opstår der ligeledes et dødvægtstab som illustreret ved den røde

trekant i figur 3.5., der beskriver, at det samfundsøkonomiske overskud

minimeres118.

For de enheder, der findes mellem Q* og QE, er brugerne villige til at betale mere,

end hvad det koster samfundet at producere disse enheder, men grundet

registreringsafgiften er det ikke lønsomt for producenterne at producere denne

mængde, og der opstår det såkaldte dødvægtstab119.

Ved at fjerne eller lempe på registreringsafgiften for kategori 5-køretøjer kan

dødvægtstabet således minimeres og derigennem skabe yderligere incitament for

producenten til produktion af køretøjerne i Danmark.

Inden det endeligt kan konkluderes, at dette er den incitamentsskabende løsning, er

det vigtigt at pointere, at dødvægtstabet, der skabes ved afgiften, ikke nødvendigvis

er dårligt. Afgiften, der betales, er finansiering til staten, så negative eksternaliteter

internaliseres. Ved motorkøretøjer er en negativ eksternalitet færdselsuheld med

personskade som følge. Effekten af disse uheld kan være invaliditet, varige mén med

tabt arbejdsfortjeneste osv. Afgiften sørger således for, at ofre for færdselsuheld kan

komme gratis på sygehuset og få den nødvendige behandling for følgeskader med

hjemmehjælp, sygeophold osv.

Hvis der er tale om kategori 5-køretøjer, som forventes at være sikrere i den forstand,

at der reelt set ikke burde kunne forekomme færdselsuheld, må det formodes, at de

fleste negative eksternaliteter i forbindelse med personskader forsvinder, således at

registreringsafgiften ikke længere er en nødvendig finansiering til internalisering af

118Eide og Stavang, 2014, s. 443
119Eide og Stavang, 2014, s. 443
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eksternaliteter. De negative eksternaliteter, der fortsat kunne være ved kategori

5-køretøjer, er udledning af CO2, der forurener miljøet. Til denne eksternalitet findes

dog en anden afgift, miljøafgiften, som tager højde herfor, hvorfor det ikke skal

indarbejdes som et argument for bibeholdelse af registreringsafgiften. Samtidig

forventes det, at kategori 5-køretøjer formentlig vil blive el-køretøjer og dermed ikke

kommer til at udlede CO2, således at også miljøafgiften potentielt kan forsvinde eller

om ikke andet lempes for kategori 5-køretøjer og derigennem skabe yderligere

incitament til produktion af denne type køretøjer.

De kendte negative eksternaliteter, som motorkøretøjer sædvanligvis fører med sig,

og som søges internaliseret med afgifter, forsvinder til dels, hvis ikke helt, ved at

have kategori 5-køretøjer.

Ved at lempe eller fjerne registreringsafgiften på kategori 5-køretøjer kan prisen

således sænkes på køretøjerne, hvilket vil føre til, at brugerne vil efterspørge flere

kategori 5-køretøjer, der tilskynder producenten til at producere disse køretøjer.

Yderligere fordele og konsekvenser af denne løsning diskuteres i det integrerede

kapitel.

3.5 Økonomisk delkonklusion

Formålet med den økonomiske analyse var at allokere ansvaret effektivt mellem

brugere og producenter af semi-autonome og fuld-autonome køretøjer. Derudover

søgte analysen en samfundsefficient løsning til implementeringen af disse køretøjer,

samt hvordan yderligere regulering kan bidrage til lavere transaktionsomkostninger

og effektiv udvikling af det mest optimale transportmiddel for samfundet.

I analysen blev ansvarsgrundlaget udledt vha. den grundlæggende model for

skadeforvold og erstatning. Her er det væsentligt at allokere ansvaret til den, der er

nærmest til at bære risikoen, hvilket viste sig at være brugeren ved kategori 3- og

4-køretøjer og producenten ved kategori 5-køretøjer. Den ansvarsnorm, som

henholdsvis brugeren og producenten skal underlægges, er objektivt ansvar, da

omfanget af skaden og de forventede skadesomkostninger ved et færdselsuheld ikke

er kendte på forhånd. Objektivt ansvar vil derfor kunne sikre det optimale

agtpågivenhedsniveau, da skadevolder under objektivt ansvar hæfter for de samlede
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ulykkesomkostninger og derfor selv ønsker at minimere omkostningerne.

Den spilteoretiske analyse fandt frem til, at kategori 5-køretøjerne under en objektiv

ansvarsnorm er de mest efficiente køretøjer for samfundet. Analysen viste dog

samtidig, at producenterne ikke har incitament til at producere disse køretøjer, da

de får højere outcome ved at producere kategori 4. Det var således nødvendigt at

finde frem til, hvordan producenterne kunne tilskyndes til at producere de

samfundsefficiente kategori 5-køretøjer. Ved at minimere transaktionsomkostninger

gennem effektiv regulering er det muligt at øge incitamentet for både producenten

og brugeren. Her er det muligt for lovgiver at reducere transaktionsomkostningerne

ved at regulere kravene til informationsudveksling mellem producenten og

brugeren. Søgeomkostningerne minimeres ved at stadfæste en særskilt lov til krav

vedrørende køretøjets tekniske specifikationer og brugerens ansvar ved ejerskab af

køretøjet. Forhandlingsomkostningerne minimeres ved at regulere væsentlige

aspekter af produktionen og brugen af kategori 5-køretøjer, herunder

ansvarsgrundlaget. Ved på forhånd at definere, hvad hhv. producenten og brugeren

må bære ansvaret for, minimeres forhandlingsomkostningerne, såfremt

reguleringen er efficient. Kontrol-omkostningerne minimeres ved at implementere

en Black Box, der registrerer og gemmer data om køretøjets kontrol og

vedligeholdelse samt forhold, som er relevante for færdselsuheldet.

Yderligere viste det sig, at producenterne kunne tilskyndes til at producere kategori

5-køretøjer, hvis der lempes på registreringsafgiften af køretøjerne. Ved at lempe på

afgiften minimeres dødvægtstabet, der øger brugernes villighed til at erhverve

kategori 5-køretøjer og producenternes villighed til at producere dem. Samtidig

fjernes mange af de negative eksternaliteter, som motorkøretøjer fører med sig ved

færdselsuheld, da kategori 5-køretøjer er sikrere end manuelle og semi-autonome

køretøjer.
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4.1 Indledning

I de foregående kapitler er autonome køretøjer blevet analyseret i forhold til

gældende dansk lovgivning, udenlandske retskilder samt rets- og

samfundsøkonomiske teorier. I den juridiske analyse har det bl.a. vist sig, at

lovgivningen skal ændres, før autonome køretøjer, uden en fører bag rattet, kan

anvendes lovligt på danske veje. På nuværende tidspunkt er lovgiver påpasselig med

reguleringen af disse køretøjer, hvilket har resulteret i lovforslaget om testkørsel for

autonome køretøjer, jf. afsnit 2.1.3. Ved at tillade testkørsel kan lovgiver indsamle

data om, hvordan autonome køretøjer anvendes af forskellige aktører i samfundet,

både private og offentlige. Testkørsel vil give afklaring af positive og negative

samfundsøkonomiske konsekvenser, som lovgiver skal have afklaret forud for et

lovforslag om generel permanent kørsel i autonome køretøjer. Det er i al

væsentlighed nødvendigt i forbindelse med testkørsel at indsamle mere data, end

hvad der hidtil er tilgængeligt, da dette kan danne grundlag for et kvalificeret forslag

om fremtidens brug af autonome køretøjer i den private og offentlige sektor.

Som beskrevet i indledningen til denne afhandling er allokeringen af ansvar årsag til

bekymring blandt 48 % af befolkningen. Ansvarsallokering antages at være et af de

væsentligste forhold i forbindelse med autonome køretøjer, og det er nødvendigt, at

reguleringen ikke bremser udviklingen af efficiente køretøjer. Dog må lovgiver sikre,

at det samlede samfundstab minimeres, da det med rimelighed må forventes, at et

autonomt transportmiddel vil medføre en adfærdsændring i samfundet. Den nye
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teknologi vil bl.a. påvirke transportbranchen, herunder offentlig transport og

godstransport.

Denne retspolitiske analyse tilsigter at fremsætte anbefalinger til et lovforslag for

generel benyttelse af autonome køretøjer, som på baggrund af den juridiske og

økonomiske analyse vil allokere ansvaret effektivt mellem parterne og fremme

udviklingen af autonome køretøjer. Forud for lovanbefalingerne udarbejdes der en

samfundsøkonomisk konsekvensanalyse, således at lovændringerne tager højde for

de forventede konsekvenser og adfærdsændringer på markedet. Efter

konsekvensanalysen præsenteres de konkrete anbefalinger af gældende ret samt

forslag til en ny lov.

4.2 Retspolitisk analyse

Ved udarbejdelse af et lovforslag stilles følgende krav til bemærkningerne herfor, jf. §
6, stk. 1, i statsministeriets cirkulære nr. 156 d. 16/09/1998 om bemærkninger til

lovforslag og andre regeringsforslag og om fremgangsmåden ved udarbejdelse af

lovforslag, redegørelser, administrative forskrifter mv.:

”Bemærkningerne bør indeholde en erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering, hvis

forslaget af ressortministeriet skønnes at ville have væsentlige erhvervsøkonomiske

eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.”

Ressortministeriet antages at være Transportministeriet, og det skønnes, at

autonome køretøjer vil have væsentlige erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige

konsekvenser, hvilket yderligere belyses af den samfundsøkonomiske

konsekvensanalyse i afsnit 4.2.1. En række ministerier har tilsammen udarbejdet en

vejledning om konsekvensanalyser, hvori det forklares, at omfanget af

lovændringernes virkning afgør, om analysen er nødvendig120. Hertil stilles kriterier,

der alle anses for at være opfyldt i forbindelse med reguleringen af autonome

køretøjer: En væsentlig del af befolkningen kan over længere tid blive påvirket af

reguleringen, og staten kan evt. benytte køretøjerne til at opfylde politiske

målsætninger.

120Finansministeriet m.m., 2005, s. 10
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Analysen opdeles i positive og negative konsekvenser, der anskuer de forhold, der i

væsentlig grad påvirker samfundet. Disse konsekvenser samt resultaterne fra de

foregående analyser danner grundlaget for lovanbefalingerne i afsnit 4.2.2.

4.2.1 Samfundsøkonomiske konsekvenser

Lovgiver skal være oplyst om de konsekvenser, som autonome køretøjer tilfører

samfundet. Analysen udarbejdes på baggrund af relevante rapporter og beregninger

vedrørende fremtiden med autonome køretøjer.

4.2.1.1 Positive konsekvenser

De positive konsekvenser bidrager til effektiviseringen af samfundet ved at tilføre

nytte til borgerne samt minimere visse samfundsmæssige omkostninger.

4.2.1.1.1 Potentiel gevinst for samfundet på 19,8 mia. kr.

En af de væsentligste ændringer, som autonome køretøjer fører med sig, er

frigivelsen af tid under transport. Med baggrund i nyttemaksimeringsteorien, som

beskrevet i afsnit 1.6.6., har brugeren af et autonomt køretøj mulighed for at udnytte

tiden til andre aktiviteter, herunder arbejde eller afslapning. Hvis brugeren får

mulighed for at arbejde under kørslen, vil transporttiden bidrage til personens

indkomst i tid fremfor at være en omkostning. Betalingsvilligheden, som diskuteret i

afsnit 3.3.2.1., for køretøjet øges som følge heraf, og efterspørgslen samt

nytteværdien stiger. Autonome køretøjer vil derfor bidrage til effektiv ressourcebrug

i samfundet, som kan beregnes yderligere, jf. nedenfor.

Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, har udarbejdet en rapport121, hvori

gevinstmulighederne for implementering af autonome køretøjer i Danmark

kvantificeres. Beregningerne i denne analyse tager udgangspunkt i en kvantitativ

analyse af transport og befordring i Danmark fra DTU, som også anvendes af

Transportministeriet ved samfundsøkonomiske konsekvensanalyser af ændringer i

vejnettet og trafikken122. På baggrund af ovenstående undersøgelse er brugerens

121Se bilag 6
122Se bilag 7, s. 1
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nytteomkostninger ved at køre bil beregnet til at være 120,6 kr. i timen, men vil falde

til 93 kr. for kategori 5-køretøjer123. Ifølge DTU’s analyse køres der årligt 715 mio.

timer i Danmark, og hvis al kørsel foretages af kategori 5-køretøjer, vil besparelsen,

som også ses ved arealet A i figur 4.1124, være:

(715 mio · 120, 6)− (715 mio · 93) = 19.8 mia. kr.

Figur 4.1: Samfundsøkonomisk gevinst ved kategori 5-køretøjer

Ovenstående figur illustrerer en efterspørgselskurve for kørselsbehovet i Danmark,

samt hvordan denne påvirkes af kategori 5-køretøjer. Areal A er den samlede gevinst

ved skift fra manuelle køretøjer til kategori 5-køretøjer. Bemærk, at

efterspørgselskurven er en grafisk forklaring på kørselsbehovet, og den eksakte

hældning på kurven er ukendt. Dog illustrerer den, at efterspørgslen på kørsel stiger,

hvilket potentielt kan medføre trængsel på vejene, som uddybes i afsnit 4.2.1.2.1.

123Se bilag 6, s. 7
124Se bilag 6, s. 8
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4.2.1.1.2 Færre omkostninger ifm. trafikuheld

Selvom ansvaret for færdselsuheld er årsag til bekymring for mange personer,

forventes antallet af uheld at falde med autonome køretøjer125. Ifølge

Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers rapport fra december 2014 ”Hvorfor sker

trafikulykkerne?”, er det oftest hastighed, orienteringsfejl og manglende

agtpågivenhed, der er årsag til færdselsuheld. Havarikommissionen har analyseret

291 færdselsuheld og vurderet følgende menneskelige faktorer til at være årsag til

uheldene:

Table 4.2: Trafikantfaktorer

Bemærk, at der kan være flere faktorer som er årsag til et færdselsuheld. Et

færdselsuheld kan eksempelvis være forårsaget af for høj hastighed og manglende

orientering, hvorfor der i alt var 886 faktorer til de 291 ulykker. Under ”Andre

forhold” er medregnet trafikanter med høj risikovillighed, træthed og travlhed. Alle

ovenstående faktorer ville ikke eksistere, hvis alle køretøjer er fuldautomatiseret.

Derfor påpeger flere kilder, at autonome køretøjer vil drastisk minimere

omkostningerne ved færdselsuheld. En rapport fra McKinsey & Co. forudsiger, at

autonome køretøjer medfører et fald på 90 % i færdselsuheld126. Ud fra denne

antagelse har IDA’s rapport beregnet, at autonome køretøjer vil nedbringe

125Vejdirektoratet: Selvkørende biler -

http://vejdirektoratet.dk/DA/viden og data/temaer/Selvkoerendebiler/Sider/Default.aspx
126McKinsey & Company: Ten Ways Autonomous Driving could Redefine The Automotive World.

http://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/

ten-ways-autonomous-

driving-could-redefine-the-automotive-world
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samfundets omkostninger til færdselsuheld med 10 mia. kr127. Derfor må det

antages, at disse køretøjer i høj grad vil bidrage til højere trafiksikkerhed og lavere

ulykkesomkostninger for samfundet.

Som udledt i afsnit 3.3.3.1. er kategori 5 det mest efficiente køretøj, og dette ses også

i ovenstående beregninger, hvorfor lovgiver bør tilsigte en Kaldor-Hicks optimal

tilstand, hvor kategori 5-køretøjer bliver de mest eftertragtede køretøjer på

markedet. Dog beregner IDA’s rapport udelukkende gevinsten i forhold til

nytteomkostninger ved brug af autonome køretøjer og tager således ikke højde for

de negative konsekvenser. For at analysen fyldestgørende kan udrede de

samfundsøkonomiske konsekvenser, må ovenstående positive gevinster modregnes

forventede negative konsekvenser.

4.2.1.2 Negative konsekvenser

4.2.1.2.1 Ændring i trængsel på vejnettet

Ved brug af autonome køretøjer forventes det, at menneskers mobilitet øges. På

nuværende tidspunkt skal man være min. 18 år for at kunne føre en bil alene, og der

stilles en række krav til førerens fysiske og psykiske tilstand. Hvis køretøjerne kan

køre af sig selv, uden det forventes, at en fysisk person skal kunne gribe ind, vil en ny

gruppe mennesker være i stand til at bruge køretøjer på egen hånd. Børn, ældre

samt fysisk og psykisk handicappede, som til daglig ikke kan sætte sig i en bil alene

og køre af sted, vil fremover kunne transporteres uden tilstedeværelsen af andre i

køretøjet, da der ikke længere kræves chauffører for disse persongrupper. Det

forventes, at 33% uden kørekort, 42% handicappede og 51%, der ikke finder nydelse

ved at køre bil i dag, vil bruge autonome køretøjer, når de bliver tilgængelige128.

Derudover viser tabel 4.3129, at flere trafikanter vil køre mere i bil, hvis de kan bruge

et selvkørende køretøj.

127Se bilag 6, side 3
128Se bilag 1, s. 46
129Se bilag 1, s. 41
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Tabel 4.3: Transportvaneændring hvis man havde en selvkørende bil

Alt i alt forventes det, at ca.19% flere af befolkningen vil anvende autonome

køretøjer, således at densiteten af motordrevne køretøjer på vejene vil stige og skabe

øget trængsel, hvorved den samlede transporttid også forventes at stige.

Selvom det umiddelbart forventes, at der kan komme øget trængsel på vejene, kan

det dog også tænkes, at autonome køretøjer baner vejen for et samfund med færre

køretøjer. Autonome køretøjer kan køre tættere sammen, da de kan kommunikere

mere med hinanden, og hvis brugerne samtidig bliver bedre til at benytte sig af

samkørsel eller deleordninger, vil der ikke være et behov for den samme mængde

køretøjer, der findes i dag. Sebastian Thrun, der er computerforsker og tidligere

leder af Googles self-driving-car project, har udtalt, at der måske kun bliver behov

for 30% af de køretøjer, der findes i dag, mens en undersøgelse fra OECD, der

modellerer brugen af autonome køretøjer i Lissabon, forventer at kunne reducere

mængden af køretøjer med 80-90%130. Hvis dette er tilfældet, kan vejnettet udnyttes

på en anden måde, end hvis det skulle udbygges grundet trængsel, og måske bringe

mere natur tilbage i f.eks. større byer.

130The Economist: If autonomous vehicles rule the work, from horseless to driverless -

http://worldif.economist.com/article/12123/horseless-driverless
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4.2.1.2.2 Arbejdsløshed

Autonome køretøjer vil føre til arbejdsløshed i transportbranchen. Hvis køretøjer

fremover kan køre af sig selv, vil der ikke længere være et behov for bl.a. bus-, lastbil-

og taxachauffører. I tabel 4.4. ses antallet af personer beskæftiget som chauffør

fordelt efter top-ti brancher i 2013131:

Det må forventes, at autonome køretøjer på længere sigt vil påvirke ca. 40.000

lønmodtagere med risiko for, at disse personer bliver arbejdsløse. I gennemsnit

tjener en bus- eller taxachauffør 329.000 kr. om året før skat, og vognmænd tjener

375.000 kr. om året før skat. Med et skattetræk på 45 % svarer dette til

(329.000 · 12.744) + (375.000 · 12.280) = 4, 84 mia. kr. om året i skatteindtægter fra

disse to brancher. Udover tabte skatteindtægter vil der, ud fra et worst case

scenario-tilfælde132, også være store udgifter til offentlige ydelser. Hvis det antages,

at alle 40.000 arbejdere bliver kontanthjælpsmodtagere over 30 år uden

forsørgerpligt og uden at have andre til at forsøge dem, er kontanthjælpssatsen

11.143 kr. om måneden133. Statens bruttoudgifter til kontanthjælpsydelser på et år

vil således løbe op i (40.000 · 11.143) · 12 = 5, 35 mia. kr.. En del af denne udgift vil

131Danmarks Statistik, marts 2015, Statistisk Analyse af Vejtransport, s. 63.
132Worst case scenario-tilfældet: Det antages, at alle de berørte arbejdere bliver arbejdsløse og ikke

er medlem af en A-kasse eller har optjent retten til dagpenge, således at de udelukkende kan få

kontanthjælp. Alle arbejdere antages dog at være berettigede til fuld kontanthjælpsydelse med den

sats, der gælder for personer over 30 uden forsørgerpligt.
133Beskæftigelsesministeriet: Satser for 2017 - http://bm.dk/da/Satser%20for%202017.aspx
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staten få tilbage i skat, da der som sagt er tale om en bruttoudgift, men da skatten

ikke med præcision kan beregnes grundet diverse typer fradrag osv., beregnes

udelukkende bruttoydelsen.

På baggrund af dette kan tabte arbejdspladser, med arbejdsledighed til følge,

resultere i høje omkostninger for samfundet, hvis lovgiver ikke skaber optimale

forudsætninger for nye arbejdspladser ved overgangen til autonome køretøjer.

Forslag til minimering af tabte arbejdspladser præsenteres i afsnit 4.2.2.6.

4.2.1.2.3 Overgangsfasen

Den nye teknologi for semi-autonome køretøjer kommer også til at betyde, at

køreevner og krav hertil skal genovervejes. I forbindelse med at mindske

transaktionsomkostningerne, specielt søgeomkostningerne, er det relevant for

brugeren at vide, om vedkommende i det hele taget er kvalificeret til at anvende et

autonomt køretøj, samt om brugen af disse køretøjer evt. er indskrænket eller

udvidet i forhold til kørsel med manuelle køretøjer. Eksempelvis kan det nuværende

krav til kørekort, herunder køretimer, anses for at være unødvendigt, hvis køretøjet

primært skal håndtere kørslen alene. Lovgiver skal derfor overveje, om reglerne for

brugen af køretøjerne kræver en ny form for brugerkort frem for kørekort. Ved at

give kurser i brugen af semi-autonome køretøjer frem for køretimer kan brugerne af

semi-autonome køretøjer lære, hvordan de skal reagere, når de bliver advaret om at

overtage kontrollen med køretøjet. Uanset hvilken løsning lovgiver finder frem til, er

det vigtigt, at kravet om en eller anden form for køre-/brugerkort bibeholdes, selv

med semi-autonome køretøjer, da der findes flere forskellige typer teknologi i

køretøjerne, og selv derefter anvender de forskellige køretøjsproducenter forskellig

teknologi i de individuelle modeller. De færreste nuværende bilister vil derfor kunne

sætte sig ind i et semi-autonomt køretøj uden oplæring i teknologien. Negative

konsekvenser heraf kan således være en mangel på forståelse af teknologien, hvis

man ikke kræver en omskoling af brugerne, der potentielt kan lede til flere

færdselsuheld. Kræver man dog, at alle nuværende indehavere af et kørekort skal

igennem en lignende dyr proces som for et nuværende kørekort for at blive oplært i

den nye teknologi, kan det frygtes, at nogle brugere vil fravælge semi-autonome

køretøjer, da det ikke mindst kræver, at brugerne sætter tid af til kurser, men også
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evt. skal betale i dyre domme for kurserne. Kravet til bruger-/kørekort er dog ikke

relevant for autonome køretøjer i kategori 5.

4.2.2 Anbefaling til lovgiver

På baggrund af ovenstående samfundsøkonomiske konsekvenser samt resultaterne

fra den juridiske og økonomiske analyse anbefales lovgiver at regulere autonome

køretøjer ud fra følgende:

4.2.2.1 Regulering af ansvarsgrundlaget

Som anvist i afsnit 2.2.1 er ansvarsgrundlaget reguleret i færdselsloven, hvor det

objektive ansvar for færdselsuheld pålægges ejeren af køretøjet, uanset om denne

bruger køretøjet eller har lånt det ud. Dette skyldes som nævnt, at ejeren bærer

ansvaret for, hvem der låner dennes køretøj. I tilfælde af autonome køretøjer

statuerer gældende ret efter færdselsloven derfor ejeransvar, uanset hvem der bruger

bilen. Det i RUP og PAL udledte produktansvar samt FÆL bakker op om denne

retsstilling, idet ejeren ifalder ansvar ved kategori 3- og 4-køretøjer, medmindre det

ved kategori 4 kan bevises, at en materialefejl/defekt var skyld i uheldet. Ved

kategori 5-køretøjer bestemmer RUP og PAL dog, at der udelukkende er tale om et

produktansvar, hvis køretøjet forårsager et færdselsuheld, da hverken ejer eller

bruger har muligheden for at overtage kontrollen med køretøjet. På baggrund af

analysen i afsnit 3.2. anbefales lovgiver at beholde samme ansvarsfordeling, hvor

ejer/bruger ifalder ansvar for kategori 3- og 4-, og producenten ifalder ansvar for

kategori 5-køretøjer. Yderligere anbefales det at holde fast i det objektive ansvar, da

der ved denne ansvarsnorm sikres optimal agtpågivenhed fra henholdsvis brugeren

og producenten. Vel vidende at der kommer en overgangsfase fra manuelle køretøjer

til autonome køretøjer, hvor kategori 3- og 4-køretøjer kommer på markedet først,

da teknologien til kategori 5-køretøjer endnu ikke er færdigudviklet, anbefales det, at

lovgivningen indrettes således, at den tilskynder udvikling og dermed produktion og

erhvervelse af kategori 5-køretøjer, da de er Kaldor-Hicks efficiente og dermed

samfundsefficiente køretøjer.
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Kort sammenfattet anbefales lovgiver at allokere ansvaret som følger, når et

autonomt køretøj er årsag til færdselsuheld:

• Ejeren, henholdsvis brugeren, ifalder objektivt ansvar for kategori 3- og

4-køretøjer, medmindre det kan bevises, at der ved kategori 4 er tale om en

materialefejl/defekt, der er skyld i uheldet.

• Producenten ifalder objektivt erstatningsansvar i form af et produktansvar ved

kategori 5-køretøjer.

Da ansvarsallokeringen er på plads, vil det følgende vurdere, hvordan lovgiver

anbefales at tage stilling til, hvilke specifikationer der skal stilles til autonome

køretøjer som produkt, samt hvilke krav der skal opfyldes for at kunne anvende

køretøjerne. Her kan der bl.a. drages inspiration for californisk ret, som analyseret i

kapitel 2, i forhold til, hvilke krav der allerede er reguleret i dette retssystem.

Formålet med autonome køretøjer bør i lovgivers øjemed være at sikre effektive

transportløsninger i samfundet, som kan bidrage til de positive konsekvenser ved

implementeringen af køretøjerne og for så vidt muligt nedbringe de negative

konsekvenser.

Lovgiver anbefales at nedfælde nedenstående anbefalinger i en ny lov, der

udelukkende regulerer autonome køretøjer, således at denne lov bliver supplement

til den nuværende færdselslov og er lex specialis i forhold til brugen af autonome

køretøjer i kategorierne 3-5.

4.2.2.2 Black Box – stadfæstelse af ansvar ved uheld

I afsnit 3.4.1.1.3. blev fordelene ved en obligatorisk Black Box introduceret i

forbindelse med minimering af parternes kontrolomkostninger samt omkostninger

til bevisfremførelse. I dette afsnit uddybes de lovmæssige anbefalinger til en Black

Box, samt hvordan oplysningerne gemmes og anvendes til brug ved afklaring af

færdselsuheld.

I afsnit 2.2.4. om § 38750, litra c, nr. 1 (G) i the Vehicle Code of California stilles der

krav om, at det autonome køretøj skal kunne optage teknologiske sensordata i

sekunderne op til færdselsuheldet. På lignende vis anbefales det lovgiver i Danmark

at regulere et krav til installation af Black Box i autonome køretøjer, der skal
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indeholde en række data, som kan hjælpe med afklaringen af årsagen til

færdselsuheldet.

Kravet til Black Box tilfalder først og fremmest kategori 5-køretøjer, hvor brugeren

ikke har indflydelse på kørslen. Black Box registrerer oplysninger om køretøjets

stand og kørselsadfærd. Særligt er det relevant at gemme data om kontrol og

servicering, herunder oplysninger som kan afklare, hvorvidt producentens

forskrifter til vedligeholdelse af køretøjet er overholdt. Hvis køretøjet kræves

serviceret af producenten i et bestemt interval, er det nødvendigt at registrere, om

serviceringen er overholdt. Under servicering af køretøjet bør væsentlige

oplysninger om køretøjets stand registreres. Lovgiver anbefales derfor at kræve en

Black Box installeret i kategori 5, som registrerer kørselsadfærd og oplysninger om

servicering og kontrol af køretøjet.

For semi-autonome køretøjer i kategori 3 og 4 er brugeren som udgangspunkt

objektivt ansvarlig, men Black Box kan bidrage til afklaring af relevante oplysninger i

forbindelse med færdselsuheld. Som anført i afsnit 3.2.4. kan producenten være

ansvarlig ved særlige omstændigheder, hvor brugeren ikke med rimelighed kan

forventes at undvige færdselsuheldet, eller hvor det kan bevises, at en

materialefejl/defekt var skyld i uheldet. En Black Box bør derfor installeres i kategori

3 og 4, men hvor formålet med Black Boxen er anderledes end for kategori 5. I

kategori 3 og 4 bør en Black Box registrere væsentlige oplysninger om kørselsadfærd,

herunder hastighed og styring, samt hvorvidt systemet har anmodet brugeren i

rimelig tid om at overtage kontrollen af køretøjet. Relevante oplysninger samt

interaktioner (advarsler, inputs m.m.) mellem køretøjet og brugeren vil i dette

tilfælde være væsentlige informationer, som bør gemmes i en Black Box. Lovgiver

bør derfor også stille krav til en Black Box i kategori 3- og 4-køretøjer, som gemmer

ovenstående oplysninger, med det formål at opklare hændelserne forud for en

færdselssituation.

Oplysningerne i en Black Box bør, medmindre brugeren har givet samtykke til andet,

ikke videregives eller tjene andet formålet end at afklare årsagerne til et

færdselsuheld, herunder brugerens ansvar, såfremt denne ikke har serviceret eller

anvendt køretøjet efter lovgivers, alternativ producentens, forskrifter.
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4.2.2.3 Godkendelse og kontrol af autonome køretøjer

På samme måde som manuelle køretøjer vil autonome køretøjer være omfattet af

bekendtgørelsen om godkendelse og syn af køretøjer (synsbekendtgørelsen). Jf.

synsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, udsteder Trafikstyrelsen godkendelser af fabriksnye

køretøjer, som også vil være tilfældet for autonome køretøjer. Disse køretøjer vil

kræve en ny type godkendelse, som omfatter andre tekniske specifikationer end

manuelle køretøjer. Autonome køretøjer, særligt kategori 5, har ikke behov for

samme kontrol og godkendelse som manuelle køretøjer, da disse køretøjer er

indrettet væsentligt anderledes. Derfor er en ny type godkendelse og kontrol

nødvendig for at minimere producentens søgeomkostninger til produktion og

godkendelse af autonome køretøjer. Indholdet og specifikationerne af godkendelsen

bør af Trafikstyrelsen udarbejdes sammen med flere producenter af autonome

køretøjer samt andre interessenter, der kan belyse relevante udfordringer og

muligheder, for at sikre en effektiv regulering, der ikke forhindrer udviklingen af

autonome køretøjers teknologi samt opretholder den nødvendige sikkerhed for

autonome køretøjer. Et konkret eksempel på forskellen mellem godkendelsen af et

manuelt køretøj og autonomt køretøj er muligheden for at afskaffe side- og

bakspejle, håndbremsen, rattet og pedalerne. Det gør sig specielt gældende for

kategori 5-køretøjer og til dels også kategori 4-køretøjer. Kategori 3-køretøjer bør

dog fortsat have bakspejle, håndbremse, rat og pedaler. Lovgiver bør dog også stille

krav til, hvad autonome køretøjers GPS- og radarsystem skal kunne som minimum,

da disse registrerer omgivelserne under kørsel og er en væsentlig del af køretøjets

sikkerhed og køreegenskaber.

Yderligere anbefales det lovgiver at drage inspiration fra californisk ret, idet

californisk ret kræver, at der skal være en indikator i det autonome køretøj, som

indikerer, at den autonome teknologi er slået til134. Det er specielt relevant i forhold

til kategori 3- og 4-køretøjer, da dette kan være en del af den visuelle advarsel til

brugeren om, at denne skal overtage kontrollen. Det anbefales dog, at denne visuelle

advarsel sker i samarbejde med en lyd, der fanger brugerens opmærksomhed.

Advarselsmekanismen er ikke relevant i forhold til kategori 5-køretøjer, hvorfor dette

krav udelukkende skal gælde for kategori 3- og 4-køretøjer. I californisk ret kræves

det ligeledes, at producenten af køretøjet skal kunne dokumentere, at køretøjet lever

134Se afsnit 2.2.4.
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op til NHTSA’s forskrifter om autonome køretøjer135.

På lignende vis anbefales det, at lovgiver beder Trafikstyrelsen om at komme med en

række forskrifter, som autonome køretøjer skal overholde, og som køretøjerne

kræves at skulle leve op til ved lov.

4.2.2.4 Krav om gennemsigtighed

Som anvist i afsnit 3.4.1.1.1.2. om forhandlingsomkostninger vil der være

informationsasymmetri, som kan føre til høje transaktionsomkostninger for

brugeren. For at minimere omkostningerne for brugeren må de nødvendige

oplysninger i forbindelse med køb, leasing eller anden brug af autonome køretøjer

være let tilgængelige for brugeren. Kravene til oplysninger bør reguleres, således at

søgeomkostningerne minimeres uden at pålægge producenten væsentlige

omkostninger i forbindelse hermed.

Kategorisering af køretøjet:

Det er væsentligt for brugeren at vide, hvilken kategorisering af køretøj brugeren

anvender. Det er således relevant for brugeren at vide, om køretøjet er

fuldautomatiseret og tilhører kategori 5, eller om der vil opstå behov for brugerens

input under kørslen, og køretøjet dermed er i kategori 4 eller derunder. Lovgiver skal

derfor sikre, at producenten har strenge krav til oplysninger om køretøjets

kategorisering.

Ved at oplyse tydeligt om kategoriseringen ved brugeren med det samme, hvilken

ansvarsnorm denne er underlagt ved brugen af køretøjet. Yderligere fortæller

kategoriseringen, hvilke begrænsninger køretøjet har, og hvilke aktiviteter brugeren

må udføre i forhold til, hvilke krav der stilles til brugerens opmærksomhed ved

anvendelsen af køretøjet.

For et kategori 3-køretøj i selvkørende tilstand anbefales det, at lovgiver bestemmer,

at brugeren gerne må fjerne hænderne fra rattet, fødderne fra pedalerne og blikket

fra vejen. Brugeren må gerne foretage sig aktiviteter såsom at arbejde, læse en bog,

se en film osv., så længe brugeren kognitivt er til stede og ikke sover. Dette skyldes, at

brugerens omstillings- og reaktionsevne er hurtigere i vågen tilstand, end hvis

135Se afsnit 2.2.4.1.
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brugeren skal gå fra sovende til vågen tilstand. Lignende vil gøre sig gældende for en

bruger af et kategori 4-køretøj. Brugeren må således gerne foretage sig andre

aktiviteter, men må ikke sove, når denne har til opgave at observere køretøjet.

Grundet behovet for potentiel overtagelse af kontrol med køretøjet i kategori 3 og 4,

anbefales det, at børn, handicappede og ældre ikke må være brugere af disse

køretøjer. De må gerne være passagerer i køretøjet, men ikke brugere.

Ved kategori 5 kan brugeren ikke influere kørslen på nogen måde, hvorfor det

anbefales, at lovgiver giver brugeren ret til at foretage sig alle de aktivitet, som

brugeren ønsker. For kategori 3 og 4 anbefales det at opretholde krav om

ædruelighed, som gældende ved FÆL § 53, ved brugen af semi-autonome køretøjer,

da brugeren fortsat skal være i stand til at føre køretøjet om nødvendigt. Ved kategori

5-køretøjer kan brugeren ikke overtage kontrollen med køretøjet, hvorfor brugeren

her må foretage de aktiviteter, brugeren ønsker. Det er således tilladt for brugeren

også at sove og være påvirket af alkohol.

Oplysninger om vedligeholdelse og kontrol af køretøjet:

Da brugeren får ansvaret for køretøjets vedligeholdelse og kontrol af

sikkerhedsmæssig karakter, er det nødvendigt at oplyse nærmere herom. Brugeren

bør oplyses om forventningerne fra producentens side til hyppigheden af kontrol,

samt hvad omkostningerne i forbindelse hermed må påregnes at blive. Da brugeren

på forhånd ikke kender til køretøjets behov for kontrol og vedligeholdelse, kan

producenten udnytte informationsasymmetrien til at øge indtjeningen på

køretøjerne ved at kræve flere kontrol- og vedligeholdelsesomkostninger. Denne

risiko elimineres, hvis videregivelse af oplysningerne er lovpligtige. Lovgiver

anbefales derfor at stille krav om, at brugeren, forud for erhvervelsen af et autonomt

køretøj, gøres opmærksom på disse omstændigheder, hvorefter vedkommende

enten kan acceptere eller afvise tilbuddet som konsekvens af de efterfølgende

kontrolomkostninger.
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Oplysninger om køretøjets system for registrering og advarsel om fejl:

Producenter af autonome køretøjer kan anvende forskellige løsninger til registrering

af fejl og mangler på køretøjet. Væsentlige fejl og mangler bør oplyses af køretøjets

system til brugeren hurtigst muligt, særligt hvis fejlen udgør en risiko for

færdselsuheld. Brugeren bør derfor oplyses af producenten om, hvordan disse fejl

aflæses og vurderes vha. køretøjets system, samt hvordan vedkommende skal

forholde sig til dem. Eksempelvis kan det formodes, at væsentlige tekniske fejl

kræver øjeblikkelig afhjælpning, og køretøjet evt. kan indstilles af brugeren til at køre

ved lavere hastigheder og udenom motorveje for at nå frem til et værksted. Lovgiver

bør derfor kræve, at ovenstående oplysninger videregives forud for handlen med det

formål, at brugeren skal have optimale forudsætninger til at betjene køretøjets

sikkerhedsmæssige udstyr.

4.2.2.5 Regulering af overgangsfasen

I overgangsfasen er det nævnt under negative konsekvenser, at øget trængsel kan

blive et problem. Det er diskuteret, at vejnettet bl.a. kan udbygges, men lovgiver kan

også hjælpe til med at udnytte det eksisterende vejnet optimalt, således at trængslen

for så vidt muligt holdes nede. Det anbefales, at lovgiver sørger for, at på

strækninger, hvor der er minimum tre vognbaner i samme retning – hvilket typisk vil

være motorvejen, hvor trængslen også forventes at stige med 20%136 - skal den ene

vognbane udelukkende være forbeholdt autonome køretøjer. Årsagen hertil er, at jo

højere grad af autonomi der er i køretøjet, jo bedre flow forventes der at være i

trafikken. De trafikanter, der benytter manuelle køretøjer, vil derfor med stor

sandsynlighed opleve, at trafikken i den autonome vognbane kører mere jævnt,

hvorfor det kan være med til at skabe incitament til erhvervelse af autonome

køretøjer for manuelle ejere. Ved at tilskynde brugen af semi-autonome køretøjer

hjælper lovgiver også udviklingen mod kategori 5-køretøjer, der er de ønskede

køretøjer på et samfundsmæssigt plan, jf. afsnit 3.3.3.1.

Ved at opdele vognbanerne mindskes risikoen for færdselsuheld i overgangsfasen

også, da autonome og manuelle køretøjer ikke kommer i karambolage med

hinanden i lige så høj grad.

136Vejdirektoratet: Selvkørende biler -

http://vejdirektoratet.dk/DA/viden og data/temaer/Selvkoerendebiler/Sider/Default.aspx
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Så snart kategori 5-køretøjer er udviklet, anbefales det, at vognbaner, der er

forbeholdt autonome køretøjer, deles yderligere op, således at kategori 5-køretøjer

får deres helt egen bane for igen at tilskynde erhvervelse af kategori 5-køretøjer, da

det forventes, at flowet i kørslen igen bliver bedre grundet den højere autonome

kategori.

I overgangsfasen er det som nævnt i afsnit 4.2.1.2.4. også vigtigt, at lovgiver tager

stilling til, hvilken grad af køre-/brugerkort brugeren af køretøjet har behov for. Ved

kategori 3-køretøjer er der behov for mange af de samme kørselsfærdigheder, som

kendes i dag, da brugeren er til stede i køretøjet og skal kunne overtage rat og

pedaler og derfra styre køretøjet manuelt. Derfor anbefales det også, at lovgiver

drager inspiration fra californisk ret, beskrevet i afsnit 2.2.4., og kræver, at brugeren

er i besiddelse af et gyldigt kørekort, som det kendes i dag. Samtidig skal brugeren

dog også kende en ny type teknologi, hvorfor det anbefales, at lovgiver også stiller

krav til, at brugeren skal tage supplerende kurser i teknologien, før kørsel med

kategori 3-køretøjer kan tillades. Ved kategori 4-køretøjer vil den person, der skal

kunne overtage kontrollen med køretøjet, sandsynligvis være en fjernoperatør,

hvorfor der ikke længere vil være rat og pedaler i køretøjer. Køretøjet skal derfor

kunne kontrolleres vha. teknologi, hvilket kræver, at operatøren får et brugerkort

fremfor kørekort. Operatøren skal dog fortsat have kurser i kørselsteori, da disse

regler er vigtige for operatøren at kunne, hvis denne skal overtage kontrollen. Ved

kategori 5-køretøjer anbefales det, at lovgiver regulerer, at brugeren hverken behøver

køre- eller brugerkort, da brugeren på intet tidspunkt kan overtage kontrollen.

4.2.2.6 Offentligt eller privat gode?

Hvorvidt implementering af autonome køretøjer skal gennemføres ved hjælp af det

offentlige eller det private marked, må afhænge af kravet til Pareto-optimalitet137. En

vigtig sondring mellem private og offentlige goder er risikoen for markedsfejl, og

hvorvidt disse bedst overkommes. Kollektive goder kan føre til markedsfejl, da

brugerens nytte af godet ikke nødvendigvis afspejles i forbrug. Hvis to personer skal

deles om det samme gode, men har forskellige præferencer, vil dette resultere i en

situation, som ikke er Pareto-optimal. Hvis bruger 1 har en høj nytte af godet, men

137Andersen, Nielsen, Nisse, 1999, s. 124
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bruger 2 har en lavere nytte af godet, vil bruger 2 være med til at finansiere godet for

bruger 1 og dennes højere nytte. Derudover vil der være en risiko for, at bruger 1

spærrer for bruger 2’s anvendelse af godet, når bruger 2 har behov herfor. Kollektive

goder skal derfor sikre lige adgang til alle personer, som har nytte af godet.

Den optimale nytte opnås, når den bruger, der har den højeste nytte af køretøjet,

ejer dette og derefter kan indgå en deleordning med andre brugere om, at de kan leje

køretøjer mod betaling. På det private marked vil brugerne have mulighed for at

investere i køretøjer, som opfylder deres behov og præferencer, hvorfor det

anbefales, at lovgiver ikke regulerer hverken offentligt eller privat ejerskab, men

derimod skaber forudsætningerne for effektiv brug af autonome køretøjer og bl.a.

øger incitamentet til private investeringer.

Privates ejerskab forventes dog ikke at være nok til at opfylde samfundets behov for

transport, hvorfor det offentlige fortsat skal være en spiller i forhold til offentlig

transport. Her kan det offentlige med fordel udlicitere opgaverne til private

virksomheder, der kommer til at eje flåder af autonome køretøjer, hvor den generelle

bruger kan bestille et køretøj, når behovet for kørsel opstår. Det kan sammenlignes

med DriveNow-konceptet, der allerede eksisterer i København, hvor brugere betaler

en fast minutpris for anvendelsen af køretøjet. Når brugeren har nået sin

destination, afregnes der automatisk via den app, som brugeren har lokaliseret

køretøjet med. Ved en lignende løsning for autonome køretøjer opnås fordelene ved

delebiler og samkørsel også, og mobiliteten øges, uden at trængslen nødvendigvis

øges, da antallet af køretøjer kan reduceres.

En kombination af privat ejerskab og offentligt udliciteret indblanding vil give

brugerne rig mulighed for transport og samtidig skabe konkurrence mellem de to

løsninger, der kan være med til at reducere prisen ved brug af køretøjerne.

4.2.2.7 Håndtering af arbejdsløshed

En af de negative konsekvenser, der kan opstå ved autonome køretøjer, er, at det kan

lede til arbejdsløshed, hvis ikke det formås at skabe arbejdspladser til de arbejdere,

der på nuværende tidspunkt har chaufførjobs. Dansk lovgivning, der tillader

kategori 5-køretøjer og samtidig gør vilkårene for disse køretøjer favorable ved bl.a.

at minimere transaktionsomkostninger og lempe på eller fjerne
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registreringsafgiften, kan bane vejen for statskonkurrence. Konkurrencestaten er

optaget af virksomheders konkurrenceevne, og hvordan det kan føre til fremmelse af

efterspørgsel og udbud af arbejdskraft138. En konkurrencestat fokuserer derfor på at

lave politik og regler, der er attraktive for virksomheder og tiltrækker disse til landet.

Ved at nedsætte registreringsafgiften kan det tænkes, at det kan tiltrække

producenter af autonome køretøjer til Danmark, da virksomheder har til formål at

sikre højere afkast til ejerne139, hvorfor en lempelse er attraktiv for virksomhederne.

Således kan der åbnes op for et nyt marked i Danmark: køretøjsproduktion. Hvis

dette bliver en realitet, kan mange af de arbejdere, der mister deres jobs ved

tilkomsten af autonome køretøjer, tænkes at blive omskolet til at være

produktionsmedarbejdere eller på andre måder kunne indgå i produktionen af

autonome køretøjer. Den alvorlige negative konsekvens med arbejdsløshed kan

derfor blive positiv, hvis politikerne får reguleret udviklingen korrekt.

For at gøre Danmark yderligere attraktiv som et produktionsland skal lovgiver sikre,

at lovgivningen indenfor autonome køretøjer er overskuelig og gennemsigtig,

således at producenternes søgeomkostninger, jf. afsnit 3.4.1.1.1., minimeres.

4.2.2.8 Fjernelse eller lempelse af registreringsafgiften

Som nævnt i afsnit 3.3.3.1. er kategori 5-køretøjer de mest samfundsefficiente,

hvorfor lovgiver skal skabe incitament til erhvervelse og produktion af disse

køretøjer, enten til eget brug eller til udlejning ved deleordninger. I forlængelse af

afsnit 3.4.2. om registreringsafgiften anbefales det, at lovgiver lemper afgiften, da det

som nævnt i afsnit 4.2.1.2.3. åbner op for Danmark som en konkurrencestat, der kan

tiltrække producenter af autonome køretøjer, således at de chauffører, der forventes

at blive arbejdsløse, kan få arbejde i den “nye” produktionsbranche som diskuteret i

forrige afsnit. Det anbefales, at der sættes kvoter for, hvordan registreringsafgiften

skal lempes for hver kategori af autonome køretøjer. Da kategori 5-køretøjer er de

køretøjer, der skaber mest efficiens for samfundet, bør lovgiver lempe eller helt

fjerne registreringsafgiften på disse køretøjer for at gøre dem yderligere attraktive i

forhold til andre køretøjer og dermed skabe incitament for udvikling, produktion og

138Greve, Bent, 2015, s. 46
139Greve, Bent, 2015, s. 45
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erhvervelse af disse køretøjer. Kategori 3- og 4-køretøjer er dog også mere efficiente

for samfundet end manuelle køretøjer, bl.a. vist i afsnit 3.3.3., men også ved at

autonome køretøjer, selvom de ikke er fuld-autonome, vil mindske risikoen for

færdselsuheld, da menneskelige fejl størstedelen af tiden undgås. Kategori

3-køretøjer skal have en vis lempelse af registreringsafgiften sammenlignet med

manuelle køretøjer, og kategori 4 skal have en yderligere lempelse grundet den

større sikkerhed ved den højere autonome teknologi. Vigtigt er det, at lempelsen for

kategori 3 og 4 gør det mere attraktivt at anvende disse køretøjer i overgangsfasen,

således at manuelle køretøjer for så vidt muligt fjernes for at undgå en potentiel

forøgelse af færdselsuheld i overgangsfasen. Når kategori 5-køretøjer er

færdigudviklede og klar til brug, skal fjernelsen af registreringsafgiften dog være så

meget mere positiv, at kategori 3- og 4-køretøjer hurtigere bliver udskiftet med

kategori 5-køretøjer, således at den mest samfundsefficiente situation opstår.

Ved at fjerne eller lempe registreringsafgiften vil staten dog miste penge til

vedligeholdelse af vejnettet. For at modstå dette tab anbefales det, at staten i stedet

indfører en vejskat. Denne skat vil betyde, at der pr. kørt kilometer skal betales en

bestemt skattesats til staten. For at sikre inddrivelse af vejskatten anbefales det, at

lovgiver sikrer, at alle køretøjer registreres i en fælles køretøjs-bank, administreret af

SKAT, hvor alle indtægter fra kørsel med autonome køretøjer registreres, og skatten

trækkes. Hvis en privatperson derfor ejer et køretøj, skal køretøjet registreres i

køretøjs-banken, så vejskatten fratrækkes kørslen med det samme, inden

lejeindtægten overdrages til ejeren. For at opnå dette resultat skal alle autonome

køretøjer være udstyret med en mekanisme, en app el. lign., hvor den enkelte bruger

af køretøjet registreres, inden kørslen starter, på samme måde som under

DriveNow-konceptet. Brugerens registrering går direkte via køretøjet til

køretøjs-banken, der fratrækker vejskatten pr. kørt kilometer automatisk ved endt

kørsel, inden ejeren af køretøjet får de endelige lejeindtægter i sin besiddelse. For

ejerens vedkommende skal kørslen pr. kørt kilometer således være højere end

vejskatten for at tjene på forretningen. Den præcise pris anbefales det dog at lade

markedet sætte ved Bertrand-konkurrence, der ikke vil blive analyseret yderligere i

nærværende afhandling.
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4.2.2.9 Incitament til erhvervelse af kategori 5-køretøjer

For at sikre, at det fortsat er attraktivt for privatpersoner og/eller selskaber at eje

autonome køretøjer, anbefales det yderligere, at ejeren af køretøjet bl.a. skal kunne

fratrække vedligeholdelses- og kontroludgifter i skat. Det kan også være en

mulighed, at lovgiver ændrer reglerne for befordringsfradraget i Ligningslovens § 9C,

så der ydes en højere skatterabat ved færdsel med autonome køretøjer. Det

anbefales, at lovgiver sikrer et højere befordringsfradrag generelt for autonome

køretøjer, der proportionelt er højere, jo mere avanceret autonom teknologi der er

tale om. Ved denne løsning opnår brugeren af køretøjet en fordel ved at benytte det,

og fordelen er større, jo højere kategori der er tale om. Yderligere anbefales det også

at fjerne eller sænke beskatning af firmabil, således at virksomheder har større

incitament til at erhverve autonome køretøjer frem for andre køretøjer. Ligesom ved

befordringsfradraget skal svækkelsen være proportional i forhold til den autonome

kategori.

4.3 Udkast til lovforslag

På baggrund af ovenstående anbefalinger til lovgiver nedfældes udkast til lovforslag

om autonome køretøjer:

Lov om autonome køretøjer

Kapitel 1

Lovens område m.v.

Anvendelse

§ 1. Loven gælder for autonome motorkøretøjer i kategorierne 3-5.

Definitioner

§ 2. I denne lov forstås ved:

1. Bruger :

Den person, der benytter køretøjet i egen interesse.

2. Brugerkort :

Bevis for brugerens deltagelse i kurser om køretøjets tekniske autonome
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egenskaber, og hvordan disse håndteres.

3. Black Box:

Teknologisk dataindsamler lokaliseret i køretøjet, der indeholder oplysninger om

forhold, der kan være årsag til færdselsuheld. 4. Kategori 3:

Et semi-autonomt køretøj, der udfører de dynamiske kørselsopgaver selvstændigt

med undtagelse af, at den menneskelige bruger skal reagere hensigtsmæssigt, når

advaret herom af køretøjet.

5. Kategori 4:

Et semi-autonomt køretøj, der udfører de dynamiske kørselsopgaver selvstændigt

med undtagelse af, at den menneskelige bruger skal reagere hensigtsmæssigt, når

advaret herom af køretøjet. Reagerer den menneskelige bruger ikke når advaret

herom, skal køretøjet være i stand til at komme til komplet hold.

6. Kategori 5:

Et fuld-autonomt køretøj, der udfører alle de dynamiske kørselsopgaver, som et

menneske også ville kunne opfylde, uden muligheden for menneskelig indblanding.

7. Vejskat:

En skat, der skal betales til staten pr. kørt kilometer i et autonomt køretøj med en

sats fastlagt af SKAT.

Kapitel 2

Regler for færdsel

§ 3. Under kørsel med kategori 3- og 4-køretøjer skal brugeren udvise den

nødvendige agtpågivenhed for at kunne være opstillingsparat til overtagelse af

køretøjet.

Stk. 1. Brugeren må gerne fjerne hænder fra rattet, fødderne fra pedalerne og

blikket fra vejen.

Stk. 2. Brugeren må ikke sove.

Stk. 3. Brugeren må ikke benytte køretøjet i spirituspåvirket tilstand.

Stk. 4. Brugeren må gerne benytte tele- og medieudstyr.

Stk. 5. Ved kørsel med kategori 3-køretøjer skal brugeren være i besiddelse

af et gyldigt kørekort og et brugerkort.

Stk. 6. Ved kørsel med kategori 4-køretøjer skal brugeren udelukkende være i

besiddelse af et gyldigt brugerkort.
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§ 4. Under kørsel med kategori 5-køretøjer er brugeren fri til at foretage sig de

aktiviteter, brugeren ønsker under kørslen, inkl. værende spirituspåvirket.

Stk. 1. Det kræves ikke, at brugeren er i besiddelse af hverken gyldigt

kørekort eller brugerkort.

§ 5. Børn, handicappede og ældre, der ikke er godkendt af læge, må ikke være

brugere af kategori 3- og 4-køretøjer, men må gerne være passagerer.

Færdsel på vej med flere vognbaner

§ 6. Ved færdsel på vej med mere end én vognbane skal Vejdirektoratet sørge for at

markere tydeligt, hvilke vognbaner der udelukkende er forbeholdt autonome

køretøjer.

Stk. 1. Ved færdsel på vej med minimum tre vognbaner eller flere skal én

vognbane udelukkende være forbeholdt autonome køretøjer.

Kapitel 3

Produktspecifikke krav til køretøjet

§ 7. Et autonomt køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at

det kan benyttes uden fare for den øvrige trafik og omgivelser.

Stk. 1. Alle kategorier af autonome køretøjer skal være udstyret med en Black

Box.

1) For kategori 3- og 4-køretøjer skal Black Boxen indeholde data om forhold, der

leder til færdselsuheldet for minimum de sidste 10 minutter op til uheldet.

2) For kategori 5-køretøjer skal Black Boxen indeholde data om kontrol og

vedligeholdelse af køretøjet.

Stk. 2. Køretøjer i kategori 3 og 4 skal være udstyret med

advarselsmekanisme, der informerer brugeren om, hvornår denne skal

overtage kørslen.

1) Der skal være en visuel advarselsmekanisme, der fanger brugerens

opmærksomhed og tydeligt indikerer, at køretøjet har brug for assistance.

2) Der skal være en audio-advarselsmekanisme, der fanger brugerens

opmærksomhed med en tilpas høj lyd til, at brugeren reagerer.

§ 8. Udover de nævnte produktkrav i § 7 skal autonome køretøjer følge de forskrifter

til minimumsproduktstandarder, som Trafikstyrelsen udarbejder.
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Kapitel 4

Producentens oplysningspligt

§ 9. Producenten skal gøre det tydeligt overfor køberen, hvilken kategori af autonom

køretøj der er tale om.

§ 10. I forbindelse med erhvervelse af det autonome køretøj skal producenten give

brugeren en introduktion til køretøjets tekniske egenskaber, og hvordan disse

håndteres.

§ 11. Hvis producenten har yderligere krav til brugerens vedligeholdelse af køretøjet

i forhold til service og kontrol udover minimumskravene i forskrifterne fra

Trafikstyrelsen, skal producenten oplyse brugeren tydeligt herom.

Stk. 1. Brugeren skal samtykke til at opfylde producentens yderligere krav til

service og kontrol.

Kapitel 5

Skat

Registreringsafgift

§ 12. Afhængig af autonom kategori lempes eller fjernes registreringsafgiften med

den af SKAT fastsatte sats.

Stk. 1. Registreringsafgiften lempes forholdsvist, jf. SKAT’s satser for kategori

3- og 4-køretøjer.

Stk. 2. Registreringsafgiften fjernes for kategori 5-køretøjer.

Andre skattefordele

§13. Vejskat, hvis sats fastsættes af SKAT, skal betales pr. kørt kilometer i et

autonomt køretøj.

§ 14. Ejeren af et autonomt køretøj kan fratrække lejeindtægter ved udlejning af

køretøjet.

§ 15. Ved erhvervelse af autonome køretøjer til brug for firmabil lempes beskatning

af firmabil for kategori 3- og 4-køretøjer med de af SKAT fastsatte satser og fjernes

for kategori 5-køretøjer.

§ 16. Befordringsfradraget hæves ved brug af autonome køretøjet med de af SKAT

fastsatte satser for hver autonom kategori.
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Kapitel 6

Ansvarsgrundlaget

§ 17. Den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som

køretøjet volder ved færdselsuheld.

§ 18. Erstatningsansvaret efter § 17 påhviler den ejer eller bruger, der benytter

køretøjet eller lader det benytte.

Stk. 1. Ejeren, henholdsvis brugeren, er ansvarlig for skader forvoldt af

kategori 3-køretøjer.

Stk. 2. Ejeren, henholdsvis brugeren, er ansvarlig for skader forvoldt af

kategori 4-køretøjer.

Stk. 3. Producenten er ansvarlig for skader forvoldt af kategori 5-køretøjer.

4.4 Integreret delkonklusion

I den integrerede analyse blev autonome køretøjer undersøgt ved en retspolitisk

analyse. Formålet var at belyse væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser, når

disse køretøjer implementeres i Danmark. På baggrund af disse konsekvenser og i

forlængelse af analyserne om ansvarsallokering fra kapitel 2 og 3 blev en række

anbefalinger til lovgiver udledt, der kunne anvendes til at udfærdige et udkast til

lovforslag, som danner udgangspunktet for ny regulering af autonome køretøjer i

kategorierne 3-5.

Den retspolitiske analyse fandt fem faktorer, der påvirker samfundsøkonomien i en

væsentlig grad. Af positive konsekvenser er det brugerens nyttemaksimering ved

frigivelse af tid under transport samt færre trafikuheld, som bidrager til mere vækst

og færre omkostninger i samfundet. Af negative konsekvenser nævnes trængsel på

vejnettet, arbejdsløshed i transportbranchen og omkostninger i forbindelse med

overgangsfasen. Det forventes, at fordelene ved de positive omkostninger overstiger

de negative, hvorfor analysen opfølges med anbefalinger til lovgiver, hvor der tages

højde for efficient allokering af ansvar ved færdselsuheld i forhold til, om

producenten eller brugeren skal bære ansvaret, samt hvordan omkostninger

optimeres til fordel for samfundet.
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Anbefalingerne til lovgiver havde til formål at skabe en Kaldor-Hicks efficient

tilstand i forhold til transportmæssige udfordringer i samfundet, minimere

transaktionsomkostningerne for alle parter ved at gøre lovgivningen gennemsigtig

samt sikre en effektiv overgang fra manuelle til autonome køretøjer. Anbefalingerne

startede med forslag til ansvarsallokering mellem producenten og brugeren af

autonome køretøjer, hvorefter det anbefaledes, at brugeren bærer ansvaret for

færdselsuheld ved kategori 3 og 4 og producenten ved kategori 5. Derudover

anbefaledes lovgiver at stille krav til godkendelse og kontrol af disse køretøjer samt

pålægge producenten en oplysningspligt i forhold til type af køretøj og yderligere

producentkrav, der går videre end de minimumskrav, der fastsættes i forskrifter fra

Trafikstyrelsen. I forbindelse med produktkrav anbefaledes lovgiver at kræve

installation af en Black Box i alle autonome køretøjer samt en advarselsmekanisme,

der advarer brugeren, hvis denne skal overtage kontrollen med køretøjet.

For en sikker benyttelse af køretøjerne blev lovgiver anbefalet at stille krav til køre-

og brugerkort for kategori 3-køretøjer og brugerkort for kategori 4-køretøjer. Ved

kategori 5-køretøjer blev det anbefalet at fjerne kravet om kørekort henholdsvis

brugerkort for at eliminere omkostningsgenerne herved. Derudover blev lovgiver

også anbefalet at tage stilling til, hvilke aktiviteter det kan accepteres, at brugeren

foretager sig under kørslen, i forhold til om brugeren må sove, tale i telefon, være

spirituspåvirket osv.

For at sikre et optimalt flow i trafikken og mindske en potentiel forøgelse af

trængslen på vejnettet blev lovgiver anbefalet at stille krav til, at visse vognbaner er

forbeholdt autonome køretøjer. For yderligere at modvirke den potentielt øgede

trængsel anbefaledes lovgiver at sikre incitament til, at ejerskab af køretøjerne

effektivt anvender ressourcerne ud fra et nytteoptimeringssynspunkt, hvor det

forventes, at udlejning, deleordninger og samkørsel vil opstå som resultat af det

skabte incitament, uden lovgiver regulerer hverken privat eller offentligt ejerskab af

autonome køretøjer. I forbindelse hermed skal incitamentet skabes ved at give

brugeren, ejeren og producenten visse skattemæssige fordele. Registreringsafgiften

skal bl.a. lempes for kategori 3- og 4-køretøjer og fjernes helt for kategori 5-køretøjer

og i stedet erstattes med en vejskat, som gælder for alle kategorier af autonome

køretøjer. Derudover gøres det muligt for ejeren af det autonome køretøj at
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fratrække udgifter til vedligeholdelse og kontrol af køretøjet i skat. Andre

skattemæssige ændringer, såsom sænkelse af beskatning af firmabil og hævelse af

befordringsfradrag, blev også anbefalet for at styrke incitamentet. Ændringen i

registreringsafgift blev yderligere anbefalet for at håndtere den forventede stigning i

arbejdsløse, der vil opstå med autonome køretøjer. Dette gøres ved, at ændringen i

afgiften samt tilladelsen til produktion og brug af kategori 5-køretøjer gør Danmark

til et attraktivt produktionsland, der vil kunne beskæftige nogle af de arbejdere, der

står til at miste deres job.

Anbefalingerne blev nedfældet i et udkast til lovforslag om autonome køretøjer i

kategori 3-5, der skal supplere gældende ret og således være lex specialis på de

områder, loven dækker.
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Konklusion

Den juridiske analyse konkluderer, at FÆL § 104, stk. 1 umiddelbart vil pålægge

ejeren af et autonomt køretøj et objektivt erstatningsansvar ved et færdselsuheld,

hvor køretøjet er årsagen til uheldet, jf. § 101, stk. 1. I forhold til at uheldet kan

skyldes en defekt ved produktet, blev produktansvaret ved RUP og PAL analyseret,

hvorefter det viste sig, at køretøjets afhængighed af brugeren i samspil med

brugerens kendskab til faren ved at færdes i trafikken medførte forventninger om, at

brugeren skal udvise den nødvendige agtpågivenhed ved brugen af kategori

3-køretøjer, således at reglerne om erstatningsansvar efter FÆL er gældende for

kategori 3-køretøjer. Ved kategori 4-køretøjer er det derimod mere komplekst at

udlede produktansvaret, da køretøjerne kan fjernstyres, men forventes i høj grad at

køre uden input fra en ekstern operatør. Kategori 4-køretøjer vil som udgangspunkt

pålægge ejeren eller operatøren et erstatningsansvar, medmindre køretøjet ikke har

advaret operatøren om at overtage styringen. Da kategori 5-køretøjer ikke giver

mulighed for menneskelig indblanding i kørslen, kan FÆL’s regler om

erstatningsansvar ikke anvendes, hvorfor der bliver tale om et produktansvar, jf.

RUP og PAL § 5, stk. 1. Den juridiske analyse søgte at drage inspiration til, hvordan

californisk ret, i form af the Vehicle Code of California, havde taget stilling til

ansvarsallokeringen, men det viste sig, at dette retssystem ikke kunne være

behjælpeligt med at allokere ansvaret, udover at statuere samme grundlæggende

erstatningsansvar som gældende ved FÆL. The Vehicle Code kunne dog komme

med inspiration til, hvilke krav der skal stilles til produktion og brugeren af

autonome køretøjer, som blev anvendt senere i den integrerede analyse i forhold til

anbefalinger til lovgiver.
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For at vurdere, om det ansvarsgrundlag, der blev udledt i den juridiske analyse, er

det optimale, benyttede den økonomiske analyse sig af den grundlæggende model

for skadeforvold og erstatning. På baggrund af forventede omkostninger til

agtpågivenhed og skadeserstatning blev den effektive ansvarsnorm udledt til at være

objektivt ansvar, som brugeren skal bære for kategori 3- og 4-køretøjer og

producenten for kategori 5-køretøjer ud fra et omkostningsminimeringssynspunkt.

På baggrund af denne ansvarsnorm fandt den spilteoretiske analyse frem til, at

kategori 5-køretøjerne er Kaldor-Hicks optimale og dermed de mest efficiente

køretøjer for samfundet. Dog viste spilteorien også, at producenten ikke har

incitament til at producere kategori 5-køretøjer, hvorfor analysen søgte at skabe

incitament til produktion af kategori 5-køretøjer ved at minimere

transaktionsomkostningerne i form af søgeomkostningerne,

forhandlingsomkostningerne og kontrolomkostningerne, både for producenten og

brugeren.

Yderligere viste det sig, at producenterne kunne tilskyndes til at producere kategori

5-køretøjer, hvis der lempes på registreringsafgiften af køretøjerne, der samtidig kan

fjerne nogle af de negative eksternaliteter, motorkøretøjer fører med sig ved

færdselsuheld, da kategori 5-køretøjer er sikrere end manuelle og semi-autonome

køretøjer.

På baggrund af den juridiske og økonomiske analyse angående allokeringen af

ansvaret var formålet med den integrerede retspolitiske analyse at belyse væsentlige

samfundsøkonomiske konsekvenser ved implementeringen af disse køretøjer i

samfundet for at kunne udarbejde et udkast til lovforslag om autonome køretøjer,

der tager højde for ansvarsallokering, incitamentsskabelse og

omkostningsoptimering.

Den retspolitiske analyse fandt fem faktorer, der påvirker samfundsøkonomien i en

væsentlig grad, hvoraf de positive konsekvenser vurderedes at opveje de negative,

hvorfor konsekvensanalysen blev efterfulgt af en diskussion af anbefalinger til

lovgiver, der havde til formål at optimere omkostningerne fra konsekvensanalysen

samt sikre incitamentet til produktion og erhvervelse af autonome køretøjer,

114 af 246



Kapitel 5. Konklusion

specielt kategori 5-køretøjer.

Anbefalingerne til lovgiver blev nedfældet i et udkast til lovforslag om autonome

køretøjer i kategori 3-5, der supplerer gældende ret, og således er lex specialis på de

områder, loven dækker. Lovforslaget er inddelt i seks kapitler: lovens

anvendelsesområde, regler for færdsel, produktspecifikke krav til køretøjet,

producentens oplysningspligt, skat og ansvarsgrundlag.

Kapitlerne om regler for færdsel, produktspecifikke krav til køretøjet samt

producentens oplysningspligt bidrager til at minimere transaktionsomkostningerne

og dermed skabe incitament til implementering af autonome køretøjer. Udover

dette er kapitlerne også med til at håndtere og mindske risikoen for øget trængsel på

vejnettet. Kapitlet om skat bidrager til forståelsen af, hvordan registreringsafgiften

og andre skattemæssige fordele skal skabe incitament til produktion og erhvervelse

af autonome køretøjer samt håndtere problemet om forventet arbejdsløshed.

Afsluttende stadfæster kapitlet om ansvarsgrundlaget, hvordan ansvaret skal

allokeres for henholdsvis brugere og producenter af kategori 3-, 4-og 5-køretøjer,

hvorefter brugeren bærer et objektivt ansvar for kategori 3- og 4-køretøjer og

producenten et objektivt produktansvar for kategori 5-køretøjer.
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Bilmarkedet udbyder allerede i dag automatik, der hjælper føreren 
med at holde fart, afstand og placeringen på vejen. Disse muligheder 
forventes gradvist udbygget som en del af en udvikling mod en 
fremtid med selvkørende biler. 
 
Som sektormyndighed beskæftiger Vejdirektoratet sig indgående 
med udviklingen og dens betydning for trafik og infrastruktur. I dette 
projekt har vi derfor undersøgt danskernes forventninger til 
selvkørende biler med vægt på accept, drivere, bekymringer og 
brugsforventninger. Undersøgelsen giver for første gang et samlet 

billede af hvad danskerne ved og forventer sig af de selvkørende biler. 
 
Rapporten sammenfatter resultatet af interviews med enkeltpersoner, 
fokusgrupper, samt en spørgeskemaundersøgelse blandt 3040  
danskere over 18 år. Rapportens tekst afspejler deltagernes svar, 
bekymringer og vurderinger i forhold til de selvkørende biler. 
  
God læselyst, 

 
Vejdirektoratet 

Forord 

Undersøgelsen er bestilt af Vejdirektoratet. 
 
Wilke A/S er ansvarlig for dataindsamlingen, som blev 
gennemført i oktober til december 2016.  
  
Rapporten er udarbejdet af Wilke A/S i dialog med 
Vejdirektoratet. Projektets fremdrift har været fulgt af en 
baggrundsgruppe med deltagelse fra Sonja Haustein, DTU 
Management Engineering, samt Ole Kirkelund fra De Danske 
Bilimportører. Semler Gruppen har venligst udlånt bil til ‘drive 
along’ interviews. Rapportens indhold kan citeres med 
kildehenvisning 
  
Undersøgelsens spørgeskema har med henblik på 
sammenlignelighed mellem lande anvendt spørgsmål og 
definition af helt selvkørende biler, der er udlånt af Boston 
Consulting Group.  
Se: Lang, Rüβmann, Mei-Pochtler, Dauner, Komiya, Mosquet, 
Doubara (2016), Self-driving vehicles, Robo-Taxis, and the urban 
mobility revolution, The Boston Consulting Group in 
Collaboration with World Economic Forum, 2016. 
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Det er svært at forestille 
sig en fremtid, man ikke 
helt forstår  
I dag kender 45% af 
befolkningen slet ikke noget til 
selvkørende biler, og deres 
forventninger til selvkørende 
biler afspejler derfor langt hen 
ad vejen den forståelse, de har 
af deres nuværende biler. Det 
er derfor svært for mange at se 
mulighederne i de selvkørende 
biler – eksempelvis helt at 
slippe kontrollen og lave noget 
andet under bilturen fx tage en 
lur. Vi ser flere fordele ved den 
selvkørende bil, jo mere 
kontrol vi er klar til at slippe. 
 
 
 
 
 
 

Man kan overkomme 
bekymringerne med 
erfaring og viden 
Kategorien selvkørende biler 
er endnu ikke etableret for 
befolkningen, og derfor er der 
brug for viden og gode 
eksempler. Dets mere viden og 
erfaring danskerne har med 
helt og delvist selvkørende 
biler, dets flere fordele – og 
færre ulemper – ser de.  
De fleste danskere er 
overbeviste om, at der er 
fordele ved de selvkørende 
biler, men det er allivel svært 
at blive helt klar emotionelt. 
 
 
 
 
 
 
 

Vi forventer højere 
sikkerhed, men vil nødigt 
være prøvekaniner 
Mange forventer, at 
selvkørende biler over tid vil 
blive mere sikre end 
almindelige biler. En tredjedel 
af befolkningen mener endda, 
at det vil være uansvarligt at 
køre manuelt om 30 år.  Her og 
nu er er man dog bekymrede 
for de indledende problemer, 
bilerne kan have. Det skyldes 
bl.a. historier om uheld og 
etiske dilemmaer, som gør 
stort indtryk på folk. 
Sikkerheden skal derfor 
dokumenteres, før den brede 
befolkning er interesseret i den 
selvkørende bils øvrige 
fordele.  
 

 
 

Nogle vil trække, andre 
skal skubbes, men vi kan 
alle se muligheder 
22% af danskerne siger, at de 
sandsynligvis vil købe en 
selvkørende bil, når det bliver 
muligt. De danskere, der er 
mest teknologiinteresserede, 
vil selv efterspørge de nye 
muligheder, mens resten af 
befolkningen vil være mere 
afventende. Efterhånden som 
de ser andre opnå fordele med 
de selvkørende biler, vil de 
vænne sig til tanken og også 
hoppe med på vognen. De er 
ikke af princip modstandere af 
selvkørende biler, men de 
synes ikke, de har noget 
udækket behov her og nu, og 
har ikke en interesse i nye 
teknologier. 

Når først teknologien er på plads,  
kan vi se fordele ved den selvkørende bil 
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Vi vil køre mere i bil, fordi 
transporttiden kan 
udnyttes mere effektiv 
Den selvkørende bil bliver først 
rigtig attraktiv for de fleste 
danskere, når de begynder at 
forestille sig, at de kan benytte 
tiden i bilen til noget helt 
andet end at køre bilen. Når 
først de forestiller sig, at de 
kan få ordnet noget arbejde, 
set en film eller slappet af, ser 
de den selvkørende bil i et 
attraktivt lys. Hver femte 
dansker forventer derfor at 
køre mere bil, hvis de havde 
adgang til en helt selvkørende 
bil. 

 
 
 
 
 

Vi forventer flere bilferier, 
og rykker gerne 
arbejdstiden ind i bilen 
Flere forventer at de med en 
selvkørende bil vil tage på flere 
og længere bilferier, fordi det 
bliver mere behageligt at køre 
langt, og fordi man 
uproblematisk kan køre om 
natten eller spontant vælge 
nye destinationer undervejs. 
Generelt er mange også 
positive over for at gøre 
transporttiden til arbejdstid, 
hvilket får enkelte til at 
overveje at flytte længere væk 
fra byerne og pendle mere. 
Mange er dog i tvivl om, 
hvorvidt de vil bruge bilen 
mere i fritiden, fordi de ikke 
mener, at de får mere tid som 
sådan.  
 

Den selvkørende bil er et 
fristende alternativ til 
kollektiv trafik  
Vi forventer, at den 
selvkørende bil overkommer 
nogle af de væsentligste 
irritationer ved bilen i dag, 
såsom stress ved at køre i tæt 
trafik og evige problemer med 
at finde parkering. Det er dog 
særligt de danskere, der i dag 
benytter kollektiv trafik, der 
ser fordele ved en selvkørende 
bil. Det hænger sammen med, 
at man kan bruge tiden i en 
selvkørende bil effektivt, 
ligesom i kollektiv trafik, 
samtidig med, at man fragtes 
direkte fra A til B mere 
bekvemt. 
 
 
 

 Der er potentiale i 
delebiler, men vi er i den 
spæde start 
Delebilstanken kræver 
tilvænning. Mange danskerne 
foretrækker i dag at eje deres 
bil, men flere og flere er åbne 
for at prøve deleordninger i 
det små. Det kan fx være at 
stille egen bil til rådighed via 
GoMore. Positive erfaringer 
med sådanne deleordninger 
gør danskerne mere positive 
over for abonnements- og 
deleordninger. Dog skal bilen 
være tilgængelig, når der er 
brug for den, og ren, når den 
kommer frem. Ultimativt 
afhænger delebilens fordele af 
økonomien: Hvis det er 
billigere end alternativerne, vil 
flere overveje det. 

Ultimativt forventer vi at køre flere kilometer på vejene 
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Indhold 

s. 17 Danskerne og de selvkørende biler 

 Forskelle i befolkningen 

 Forestillinger om sikkerhed 

 Forestillinger om kontrol og brug 

 Forestillinger om ejerskab 

 Forestillinger om samfundskonsekvenser 

s. 56 Næste skridt for de delvist og helt selvkørende biler 

 
s. 61 Kort opsamling på drivers og barrierer 
 

s. 12 Danskernes syn på bilen i dag 

s. 7 Metode 
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Dybdeinterviews med 
drive alongs 

Forståelse i dybden 
Internetbaseret 

spørgeskemaundersøgelse 
(CAWI) 

Forståelse i bredden 

Selvkørende 
biler 

Fokusgrupper 
Forståelse for sociale 

dynamikker 

Metodeoverblik 

Vi belyser feltet gennem tre metoder, som giver komplimenterende perspektiver på 
danskernes forventninger til selvkørende biler 
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FASE 1: Dybdeinterviews med drive alongs 
Vi har gennemført dybdeinterviews og observation hjemme ved 
deltagerne. Under interviewene benyttede vi en række visuelle 
øvelser for at stimulere samtalen og hjælpe deltagerne til at sætte 
ord på følelser og forventninger. Vi supplerede interviewene med 
drive alongs, hvor deltagerne fik de første spæde erfaringer med 
selv at køre delvist selvkørende biler: 
• Tesla S 
• Audi Q7 

Deltagere 
Vi har interviewet 12 deltagere mellem 22 og 60 år: 
 

• 8 respondenter, der er uerfarne ift. alle grader af 
selvkørende biler 

• 4 respondenter, der har erfaring med de delvist selvkørende 
biler, der er på markedet i dag 
 

Hvert interview varede 2-3 timer.  
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FASE 2: CAWI 
Vi har gennemført 3.039 CAWI (Computer Assisted Web 
Interview), vejet til 3.040. Data er samplet på køn, alder og region. 
Herefter er data vejet ift. husstandsstørrelse og bilrådighed i 
husstanden, så resultaterne er nationalt repræsentative. 
 
Vi har i undersøgelsen spurgt til deltagernes forventninger til helt 
selvkørende biler (svarende til SAE level 5), og har præsenteret 
deltagerne for eksempler på sådanne bil (jf. billederne til højre). 

Deltagere 
Interviewene er indsamlet i Wilkes online panel, Wilke Wisdom. 
Panelet består af ca. 35.000 danskere, der rekrutteres via en 
bred vifte af initiativer for at sikre diversitet i panel-
sammensætningen. Data er kontrolleret manuelt for at 
identificere eventuelle gennemklikkere, ekstrem brug af 
neutrale svarmuligheder, væsentlige afvigelser fra den 
gennemsnitlige svartid mm. Alle deltagere i undersøgelsen har 
modtaget en belønning for den tid de har brugt på at deltage. 

           

Billeder fra undersøgelsen til beskrivelse af helt 
selvkørende bil. Udlånt af Boston Consulting Group. 
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FASE 3: Fokusgruppeinterviews 
Vi har gennemført fokusgrupper for at opnå en dybere forståelse 
for de selvkørende bilers forventede indflydelse på danskernes 
transportadfærd. 
 
Ved at opdele grupperne i henholdsvis first-movers og late-movers 
ift. nye teknologier kunne vi nuancere de forskelle, der findes i 
befolkningen ift. forventninger til selvkørende biler, bekymringer 
og drivers.  

Deltagere 
Vi har gennemført 2 fokusgrupper med  henholdsvis first-
movers og late-movers. Der var 8 deltagere i hver gruppe 
mellem 19 og 54 år, primært under 40 år. 
 

• First-movers er de første til at prøve nye teknologier – nogle 
prøver dem endda, mens de er under udvikling. 

• Late-movers har ikke noget behov for at prøve nye 
teknologier – og mange venter til flertallet har prøvet dem.  

First-movers 

Innovators Early adopters Early majority Late majority Laggards 

Late-movers 

Rogers: Innovation Adoption Curve 
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Danskernes syn 
på bilen i dag  
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Vi forestiller os alle sammen fremtiden ud fra vores nuværende 
lager af viden og erfaringer. Vores ”lager” kan både bestå af 
tidligere oplevelser, ting vi har læst og aktuelle hændelser, der 
har lagret sig i bevidstheden. 
 
Vi har altså svært ved at forestille os en fremtid, som vi hverken 
har viden om eller erfaring med. Når vi vil afdække danskernes 
fremtids forestillinger, skal vi altså først forstå deres nuværende 
videns grundlag.  
 
Selvkørende biler er her i 2016 et emne, som mange danskere 
slet ikke har kendskab til og viden om.  Deres forventninger til 
selvkørende biler, er det derfor også præget af den måde, de ser 
den ”almindelige” bil i dag.  
 
Lad os derfor starte med at kigge på, hvordan danskerne ser på 
den ”almindelige” bil i dag. 

Vi ser allesammen på fremtiden med vores 
egen ”nutids-brille” 

”Det lyder kedeligt. 
Skulle jeg så bare sidde 

der og kigge ud af 
forruden?” 

”Hm, jeg kunne måske 
godt have en delebil 

med de andre i 
opgangen.”   

”Vi bor for langt ude på 
landet – her ville de 

selvkørende biler aldrig 
komme ud.”   
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Min bil er en forlængelse af mig 

• Drevet af nydelse 

• Følelse af kontrol 

• Anerkendelse af kørekompetencer 

• Egentid i bilen 

• Mulighed for at udtrykke personlighed gennem kørsel 

 
 
 
 
 

Min bil er et transportmiddel 

• Drevet af at få det overstået 

• Kan føles usikkert 

• Skal være koncentreret som chauffør, så man er ikke 

udhvilet bagefter 

• Køreturen er kedelig 

• Bilen kan være en klods om benet 

• Komforten i en bil er dårlig 

• Spildt tid i bilen, der kunne bruges på meget andet 

 

Bilkørsel og forholdet til bilen varierer i den danske befolkning.  

Sat på spidsen findes der to grupper – dem der nyder at køre bil, og dem der egentlig bare skal fra A til B. 
 

Vi er ikke helt enige om, hvorvidt det er fedt at køre bil i dag 

”Så kan jeg lige komme op på  
to hjul i svinget og slippe min indre 
Brian løs” 

 

”Jeg fortrækker, at min mand  
kører bilen, så kan jeg bare læne 
mig tilbage” 
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Over halvdelen af befolkning beskriver bilkørsel som 
en personlig frihed og fornøjelse 
 
På den anden side ser vi også, at omkring halvdelen af befolkningen blot ser bilen 
som en måde at komme fra A til B, og 17% oplever endda bilkørsel som belastende. 

Base: 3.040 (alle) 
Spm: I nedenstående ser du en række budskaber omkring bilkørsel i dag og 
selvkørende biler. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i følgende: 
Svarmuligheder: meget uenig, uenig, hverken/eller, enig, meget enig 

60% 

53% 

51% 

17% 

16% 

Jeg oplever en personlig frihed, når jeg kører bil

Det er en fornøjelse at køre i bil, som den er i dag

For mig er bilen kun en måde at komme fra A til B

Jeg oplever det i stigende grad belastende at køre, når
jeg kører bil i dag.

Jeg er føler mig anspændt, når jeg kører bil

Andel ‘meget enig’ eller ‘enig’ 



    

© 2017 – Side 16  

Når bilen glider gennem trafikken, giver den 
mig både frihed og kontrol 

Det er drønirriterende, når mine planer 
forstyrres 

• Bilen giver fleksibilitet og frihed  

• Jeg bestemmer selv, hvornår jeg vil afsted og hvor jeg 

kører hen 

• Jeg kan være doven, jeg kommer fra dør til dør 

• Jeg skal ikke planlægge, bare sætte mig ind 

• Den gode tur er flydende fra A til B uden afbrydelser 

• Bilen giver mulighed for at tage en spontan afstikker 

 

• Det er irriterende og stressende, når der pludselig opstår kø 

• Det er svært og dyrt at finde parkeringsplads 

• Jeg skal være ekstra opmærksom når det regner eller sner 

• Jeg bliver usikker hvis kørelampen viser fejl  

• Der er færdselskontrol eller lign. 

 

 

Vi er dog enige om, at det er irriterende, når noget udefra begrænser os 
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Danskerne og de 
selvkørende biler 
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Danskerne og de selvkørende biler 

Forskelle i 
befolkningen 



    

© 2017 – Side 19  

55 % af danskerne kender til selvkørende biler 
 
45% af befolkningen fortæller at de kender lidt til selvkørende biler, mens hele 45% 
slet ikke kender til selvkørende biler. Mange danskere har derfor svært ved at 
forestille sig, præcis hvad de kan bruge en selvkørende bil til. Mænd har signifikant 
højere kendskab til selvkørende biler end kvinder, og kendskabet er langt større 
blandt de unge. 

Base: 3.040 (alle) 
Spm: Hvad er dit kendskab til helt selvkørende biler, hvor en fører ikke er nødvendig 

1,9% 

9,1% 

44,5% 

44,5% 

Kender meget til

Kender en del til

Kender lidt til

Kender slet ikke

Kendskab til helt selvkørende biler 

70% 

62% 

54% 

50% 

48% 

38% 

18-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70 år +

Har kendskab 

42 % har 
kendskab 

70 % har 
kendskab 
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Der er forskellige opfattelser i befolkningen 
 
Omkring halvdelen af befolkningen finder idéen om selvkørende biler fascinerende, 
og mænd er generelt mere interesserede end kvinder. En tredjedel af befolkningen 
forestiller sig lige frem, at det vil være uansvarligt at køre manuelt om 30 år. Det er 
dog kun 18% der selv ville være trygge ved at sætte sig ind i en selvkørende bil 
uden rat. 

Base: 3.040 (alle) 
Spm: I nedenstående ser du en række budskaber omkring bilkørsel i dag og 
selvkørende biler. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i følgende: 
Svarmuligheder: meget uenig, uenig, hverken/eller, enig, meget enig. 
Søjlediagrammet viser hvor stor an andel af alle der har svaret meget enig eller enig, 
samt med blå og røde typer samme opgørelse for hhv. mænd og kvinder. 
 
 

52% 

32% 

32% 

21% 

18% 

Idéen om fuldstændig selvkørende biler er
fascinerende

Det vil være en fornøjelse at køre i en helt selvkørende
bil

Om 30 år vil helt selvkørende biler være så avancerede,
at det vil være uansvarligt at køre manuelt

Idéen om helt selvkørende biler er fjollet

Jeg ville være tryg ved at køre i en helt selvkørende bil
uden et rat

Andel ‘meget enig’ eller ‘enig’ 

58% 47% 

39% 24% 

39% 25% 

17% 25% 

24% 13% 
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Danskernes holdninger til teknologi er afgørende for deres holdninger 
til selvkørende biler 

De dele af befolkningen, der hurtigt tager nye teknologier til sig, er mere optimistiske over for fremtidens selvkørende biler, end det er 
tilfældet for den del af befolkningen, som ikke har behov for at afprøve nye teknologier, når de lander på markedet. 

 
Lad os se nærmere på late-movers og first-movers 
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7,9% 

10,6% 

37,9% 

26,7% 

16,9% 

Teknologisk orienteret 

Jeg prøver gerne nye
teknologier, mens de er under
udvikling

Jeg er den første til at prøve
nye teknologier, når de
komme

Jeg prøver nye teknologier,
når andre prøver dem

Jeg prøver nye teknologier,
efter flertallet har prøvet dem

Jeg har ikke noget behov for
at prøve nye teknologier

84% 

76% 

64% 

44% 

29% 

Har kendskab til selvkørende biler 

Jo mere teknologisk orienteret man er, jo større er 
chancen for, at man har kendskab til selvkørende biler 
 
Blandt de 7,9% af danskerne der er mest teknologisk orienterede, dvs. de der gerne 
prøver nye teknologier, mens de er under udvikling, har hele 84% kendskab til 
selvkørende biler.  

Base: 3.040 (alle) 
Spm: Hvor hurtig er du typisk til at prøve nye teknologier? 
Spm: Hvad er dit kendskab til helt selvkørende biler, hvor en fører ikke er 
nødvendig? 
Svarmuligheder: kender meget til, kender en del til, kender lidt til, kender slet ikke 
 
Søjlediagrammet nedenfor  viser hvor stor en andel inden for hvert teknologi-
segment der kender lidt eller mere til selvkørende biler. 

Jeg er den første til at 
prøve nye teknologier, når 
de kommer  
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Jeg er da en bedre bilist end en computer 
Late-movers er grundlægende ikke overbeviste om, at en computer 
kan håndtere køreturen lige så godt, som de selv kan. Det, der 
bekymrer dem mest, er, om computeren vil kunne håndtere 
pludselige overraskelser som cyklister på vejene.  
”Jeg er i hvert fald bedre end bilen i de uforudsete situationer” 
 
Selvfølgelig er det nødvendigt med et kørekort 
Late-movers har svært ved at forestille sig, at bilen fuldstændig 
overtager kørslen. De mener bestemt heller ikke, at børn kan køre 
alene i bilen, for børn har jo ikke kørekort. 
”Der skal jo skal være nogle til at gribe ind” 
 
Jeg har slet ikke råd til sådan en selvkørende bil 
Late-movers forestiller sig, at selvkørende biler vil være meget dyre 
og ikke til ”almindelige” mennesker. 
”De er forbeholdt de rige” 
 
Skepsis over for ny teknologi er tidligere gjort til skamme 
Late-movers fortæller, at de før har stiftet bekendtskab med nye 
teknologier eller apparater, hvor de i starten skulle vænne sig til det, 
for senere at blive overraskede over, hvor godt det fungerede. 

Late-movers har ikke tiltro til teknikken 

”Jeg kunne ikke vænne  
mig til min iPhone. Nu kan 

jeg ikke leve uden.”   
 Merete, 56 år 

”Nogle gange går min 
computer pludselig i sort. 
Kan bilen også pludselig 

speede op?”   
Per, 50 år 
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Late-movers ser fordele – men vil lade 
andre afprøve dem først 

Når det kommer til forestillinger om brug af en selvkørende bil, kan 
late-movers se rigtig mange fordele. Det betyder imidlertid ikke, at 
de er parate til at vælge en selvkørende bil i morgen: De skal først se 
andre drage nytte af disse fordele – og sikre sig, at ulemperne er små. 
 
Mit hjem skal kunne træde ind i bilen 
Late-movers ser især fordele i, hvordan de kan udnytte tiden i bilen 
på morgenrutiner, arbejde eller ren og skær afslapning. 
”Bilen skal være indrettet sådan, at man kan bruge den anderledes end 
i dag. Den skal være som en dagligstue. I dag kan man kun høre lydbog 
– nu kan man ALT andet i bilen.” 
 
Jeg er bekymret for uigennemsigtigheden 
Late-movers har erfaring med at skulle forholde sig til pakker, tilvalg 
og pris, når de står over for valget af et nyt teknologisk apparat. De 
finder processen uoverskuelig og forudser, at den også vil være til 
stede ved selvkørende biler. 
”En ulempe kan være uigennemsigtigheden, som de her telereklamer 
symboliserer. Man skal sikkert tilmelde sig en masse software, som man 
pludselig skal tage stilling til. Ligesom, når man har fået en ny telefon. 
Det er fuldstændig uoverskueligt.” 
 
 
 
 
 

Collage om selvkørende biler udarbejdet i fokusgrupperne 
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First-movers ser selvkørende biler som en 
attraktiv og uundgåelig del af udviklingen 

”Jeg vil stole mere på 
teknik end på mennesker – 

når vi er kommet over 
betastadiet” 

 
- Malthe, 22 år 

Selvfølgelig har jeg tiltro til teknikken 
Flere first-movers følger med i den teknologiske udvikling og ser frem 
til mere intelligente veje og skilte. Generelt er deres argumenter 
meget ”funktionelle”, også når det kommer til selvkørende biler. 
”24 kameraer ser bedre end to trætte øjne” 
 
Jeg vil gerne have det nyeste nye 
First-movers går op i teknik og vil have de nyeste gadgets. Flere af 
ejerne af en delvist selvkørende bil fortæller, at de købte denne pga. 
de nyeste features, ikke fordi den var delvist selvkørende.  
”Jeg skal altid have det nyeste legetøj” 
 
Jeg vil koble min kørsel op på apps 
First-movers tiltrækkes af det legende og lette, som de forestiller sig, 
at en selvkørende bil vil give dem endnu mere af. 
”Alt bliver smart, nemt og hurtigt. Med en app ville man fx kunne lave 
statistikker med benzin og forbrug” 
 

Jeg tror, det kræver tilvænning 
First-movers forestiller sig, at overgangsperioden vil være svær. Både 
bilister og biler skal vænne sig til den nye virkelighed, og der vil sikkert 
være kaos i begyndelsen. 
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First-movers har mange idéer til, hvordan de med en selvkørende bil 
kan forbedre og få merværdi ud af de situationer, som de kender fra 
bilen dag. 
 
Jeg behøver ikke koncentrere mig om tiden længere 
First-movers forestiller sig, at de vil komme frem til tiden med en 
selvkørende bil. 
”Trafikken vil glide bedre” 
 
Mit rum i bilen vil blive endnu mere privat 
Flere first-movers nyder deres særlige rum i bilen, som de forestiller 
sig, at de kan gøre endnu mere til deres eget i en selvkørende bil. 
”Man kan være helt alene ift. resten af trafikken ved fx at lade være 
med at have glas [bilruder] i bilen” 
 
Jeg kan spise muslinger frem for hotdogs i bilen 
”Man kan indtage noget andet mad end hotdogs… Muslinger og 
champagne, hehe. Man vil måske også have et køleskab. 

First-movers ser mange fordele 
– og vil helst i gang i morgen 

Collage om selvkørende biler udarbejdet i fokusgrupperne 
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Danskerne og de selvkørende biler 

De vigtigste 
temaer for 
danskerne 
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De vigtigste temaer for danskerne i forhold til selvkørende biler 

Kontrol og brug 

Ejerskab 

Samfunds-
konsekvenser 

Sikkerhed 
Basalt & konkret  for mig 

Mere abstrakte 

Start her: 
De nederste temaer nævnes af 
flest og først. De skal på plads, 
inden vi begynder at 
interesserer os for temaerne 
længere oppe i pyramiden 
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Danskerne og de selvkørende biler 

Forestillinger 
om sikkerhed Kontrol og brug 

Ejerskab 

Samfunds-
konsekvenser 

Sikkerhed 

Basalt & 
konkret   
for mig 

Mere  
abstrakte 
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Jeg har hørt, at selvkørende biler  
er mere sikre 

De fleste har en forventning om, at selvkørende biler er mere 
sikre. Det er en helt afgørende fordel. Selv de mest positive over 
for selvkørende biler forestiller sig dog, at det lige er noget, de 
skal se an, så de kan få nogle første erfaringer med at prøve det af 
i det små 
 
Jeg har personligt dyb tiltro til teknologien  
De der er mest positive over for teknologien fortæller, at en 
computer, en masse beregninger i minuttet og et hav af sensorer 
og kameraer skaber tillid og tryghed for dem. De tror, at de 
selvkørende biler vil hjælpe til at eliminere menneskelige fejl, og 
det er en af de helt store fordele.  
 
”Computere tænker så meget bedre end mennesker” 
 
Jeg vil ikke være prøvekanin 
”Jeg vil da gerne have en selvkørende bil, men jeg vil ikke være den 
første. Jeg skal være sikker på, at den er afprøvet gennem en 
periode.” 

”Biler er mere sikre 
end mennesker” 

 
- Rasmus, 44 år – ejer af delvist 

selvkørende bil 



    

© 2017 – Side 31  

Jeg skal selv kunne tage over, hvis der er 
brug for det 

Det kræver tilvænning at fralægge sig gamle vaner og få 
emotionel tiltro til teknologien. En del bekymringer afspejler 
derfor de færdigheder, en bilist skal have i dag – og som især de 
køreglade bilister værner om. 
  
Hvad hvis jeg glemmer, hvordan man kører? 
Mange bekymrer sig om, at de skulle glemme, hvordan man kører 
bil. De forestiller sig, at der en dag er brug for at de tager over, 
uden at de vil være i stand til det længere.  
 
Jeg skal  have mulighed for at gribe ind 
De fleste fortæller, at de vil have mulighed for at gribe ind og 
bruge egne køreevner, hvis der sker noget. De frygter afmagt i 
sådanne situationer.  
”I sidste ende er det jo også mig, der sidder med ansvaret.” 
 
I nogle situationer er det uden tvivl mere sikkert at lade mig 
køre 
”Jeg tror ikke, at computeren kan nytænke. Hvis der fx ligger et 
væltet træ på vejen, så vil den ikke køre ind over græsset for at 
komme udenom.” 

”…men jeg vil  
gerne kunne vælge 

 til og fra, så jeg kan køre 
manuelt i tæt trafik og 

lade bilen køre på 
motorveje og lange  

ture”  
- Per, 50 år 
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Det er et stort system – tænk hvis det går 
ned eller nogen hacker det 

Aktuelle historier og hændelser præger folks  opfattelser og 
bekymringer, og kan derfor få disse til at fylde mere. Således blev 
fx hacking og makrosystemer to temaer, der blev vendt i snakken 
om selvkørende biler, foranlediget af blandt andet den nylige 
russiske hackingsag og YouSees signalnedbrud nytårsaften. 
 
Bekymring for sårbarheden i et stort system 
”Jeg er også bange for, at det hele er koblet op på ét system. Hvis nu 
noget bryder ned, så styrer man ikke selvstændigt. Fx da alt gik ned 
med YouSee. Eller signalfejl hos DSB. Så går hele landet i stå” 
 
Frygt for hacking, terror og overvågning 
”Jeg kan godt komme til at tænke på, om software kan blive hacket. 
Eller kan bilen hijackes af nogle som har en fjendtlig agenda?” 
 
Kunstig intelligens er fedt og kan give nostalgitrip 
Mange deltagere taler dog også om den positive side af det 
teknologiske system, og her tænker de på kunstig intelligens, som 
kan give dem kvalificeret værdi på en spontan måde. 
”Så kunne man vælge effektiv eller scenisk rute. Eller man kan inter-
face og hente en eventkalender og få forslag til noget i nærheden." 

”De kan drive  
kontrol med os. Dem, 

der sidder med analyser  
og trafik. Eller Google.  

Det er faktisk ret 
skræmmende.” 

- Lars, 44 år, late-mover 

”Den kunstige  
intelligens kender dig         

og kører dig lige forbi et 
barndomsminde eller væk 
fra Jagtvej, for der havde 

du en dårlig oplevelse  
med en ekskæreste.’ 

- Simon, 42 år, first-mover 
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Jeg bliver i tvivl om, hvem der har 
ansvaret, hvis noget går galt 

I dag er det ret entydigt, hvem der har ansvaret, hvis der sker et 
uheld. Det er ikke på samme måde klart for deltagerne, hvem der 
vil have ansvaret i en selvkørende bil. Det er mest uklart, hvis bilen 
er delvist selvkørende, for så synes ansvaret placeret flere steder. 
 
Flere late-movers holder fast i det personlige ansvar 
Det er naturligt for mange fortsat at placere ansvaret hos føreren 
af bilen – også i den selvkørende bil, da det er den 
ansvarsfordeling vi kender til i dag. Det bekymrer dog mange, at 
føreren således vil have ansvaret for noget, føreren ikke 
kontrollerer. 
 
First-movers forsøger at rationalisere ansvaret 
Andre drager konsekvensen af, at bilen er blevet selvkørende. Så 
er det bilen selv, der er ansvarlig, og dermed i sidste ende 
bilproducenten eller dem, der har ansvar for vejene. 

 

”Jeg bliver nød til at 
kunne styre som 

nødløsning – i sidste ende 
er det jo mit ansvar”  

 

- Per, 50 år 

48% er alle danskere er bekymrede for, 
hvordan ansvar skal placeres ved brug af 

selvkørende biler i fremtiden 
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Nutidens 
tankesæt 

Fremtidens 
tankesæt 

Føreren  
af bilen 

Bil-
producenten 

Vej- 
myndig-
hederne 

? 

Hvem har ansvaret? 
Figuren ovenfor viser, at de selvkørende biler kan flytte 
opfattelsen af, hvem der har ansvaret, hvis noget går galt. Late 
movers er dog mere orienterede mod det nuværende tankesæt, 
mens First movers mere har et nyt tankesæt.  
Ansvarsfordelingen er mere uklar, så længe der ikke er tale om en 
100 % selvkørende bil, for så lander ansvaret mellem flere stole. 

Etiske dilemmaer om algoritme 
De vidende om emnet ser et etisk spørgsmål om, hvordan den 
selvkørende bil skal prioritere, hvis der er menneskeliv på spil. Hvem er 
mest værd? I dag er disse forhold ikke ekspliciteret, fordi det er lagt ud 
til den enkelte i en spontan afgørelse. Og desuden vil man nok ofte have 
sig selv nærmest i disse afgørelser, hvilket ikke nødvendigvis ville være 
tilfældet i en selvkørende bil.  
 

”Det svarer vel til at køre tog. Du er jo 
ikke chauffør. Du kører ikke. Du har ikke 
adgang til pedaler. Så kan det ikke være 

din skyld.” 
Lasse, 39, late-mover 

”I dag er det føreren, der har ansvaret 
lige meget hvad. Men altså, når man på 
den måde lægger sit liv i hænderne på 

producenten, så må det være den.” 
Rie, 35, first-mover 

Det er vigtigt, at ansvaret placeres 
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De, der har høj køreglæde, har signifikant større 
bekymringer ved selvkørende biler 
 
Det er særligt de mere emotionelle aspekter, som de med høj køreglæde bekymrer 
sig mere om, fx at miste deres kørefærdigheder. Bekymringer for juridisk ansvar og 
hacking er dog også noget, der optager store dele af befolkningen.  

Base: 3.040 (alle) 
1.618 ( meget enig eller enig i at ’Det er en fornøjelse at køre i bil, som den er idag) 
Spm: I nedenstående ser du en række budskaber omkring bilkørsel i dag og 
selvkørende biler. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i følgende: 
Svarmuligheder: meget uenig, uenig, hverken/eller, enig, meget enig 
 
 
 
 

53% 

48% 

47% 

45% 

44% 

32% 

64% 

55% 

53% 

62% 

51% 

41% 

Jeg er bekymret for at man mister sine færdigheder som
billist

Jeg er bekymret for spørgsmål vedrørende juridisk ansvar
ved ulykker

Jeg er bekymret for potentiel software hacking eller andre
former for misbrug

Jeg er bekymret for at man vil miste køreglæden og følelsen
af at være i kontrol

Jeg er bekymret for generel sikkerhed og tillid til den slags
teknologier

Jeg er bekymret for at mine muligheder for at være spontan
på en køretur mindskes

Enighed, alle Enighed blandt de som mener det er en fornøjelse, at køre i bil som den er i dag

Andel ‘meget enig’ eller ‘enig’ 
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Kontrol og brug 

Ejerskab 

Samfunds-
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for mig 
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© 2017 – Side 37  

Sove Læse  Lægge make up Se på iPad Nyde udsigten Følge med i trafikken 

Slippe 
kontrol 

Total 
kontrol 

”Jeg ville godt turde at  
tage en eftermiddagslur” 

Rasmus, 44 år, ejer af 
delvist selvkørende bil 

”Jeg ville ikke fordybe mig i en bog, men 
kunne godt finde på at sidde med min 

telefon og secondscreene” 
Steen, 57 år 

”Jeg ville hele tiden sidde med 
øjnene på trafikken, klar til at 

gribe ind” 
Bo, 58 år 

Forestillinger om brug afhænger af  
hvor meget kontrol, man vil slippe 

 
Især på motorvejen vil flere være villige til at slippe kontrollen 

Flere forklarer, at de opfatter motorvejen som et lukket og derfor mere sikkert system. Motorvejen er derfor det sted, hvor 
flest forestiller sig, at de vil være villige til at slippe kontrollen. Det er også på de lange ture, at de virkelig forestiller sig, at de 

kan få noget ud af, at bilen kører for dem. Her kan de få tid til at forberede sig  på dagens gøremål eller koble af fra 
selvsamme. 
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Forestillinger om følelsesmæssige fordele afhænger af 
 hvor meget kontrol, man vil slippe 

Slippe 
kontrol 

Total 
kontrol 

+ - 

”Jeg kan gasse ned i bilen og 
behøver ikke en halv time på 

sofaen, når jeg kommer 
hjem fra arbejde” 

- Merete, 56 år 

”Jeg kommer i dag mere afslappet og  
udhvilet frem, især på længere køreture,  

hvor jeg kan  sætte den adaptive fartpilot til  
og køre bevidst morfarkørsel ved at lægge  

mig i inderste vejbane” 
- Henrik, 40 år, ejer af delvist selvkørende bil 

 
De, der er klar til at slippe kontrollen, ser meget større fordele ved den selvkørende bil 

De interviewede forestiller sig, at de vil komme mere udhvilede frem til deres destination i en selvkørende bil. De forestiller 
samtidig, at de ville få mere ud af tiden i bilen, da de fx ville være mere nærværende på ture sammen med familien.  

”Jeg ville ikke få noget ud af 
det, for jeg ville stadig føle, at 

det var mig der kørte” 
Bo, 58 år 
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Mange kan se en fordel i, at de kan ankomme udhvilet 
i den selvkørende bil 
 
Mænd ser signifikant flere fordele ved selvkørende biler end kvinder, særligt på 
spørgsmål der omhandler tidsoptimering – fx muligheden for at bruge tiden på 
andre aktiviteter.  

Base: 3.040 (alle) 
1.526 (mænd), 1.514 (kvinder) 
Spm: Hvilke fordele ser du ved at køre i en helt selvkørende bil? 
Svarmuligheder: meget uenig, uenig, hverken/eller, enig, meget enig. 
Søjlediagrammet viser hvor stor an andel af alle der har svaret meget enig eller enig, 
samt med blå og røde typer samme opgørelse for hhv. mænd og kvinder. 
 
 

38% 

35% 

34% 

31% 

30% 

12% 

Jeg kommer udhvilet frem til min destination

Jeg slipper for at parkere selv

Jeg kan bruge tid på andre aktiviteter

Jeg slipper for at forholde mig til andre trafikanter

Man kan køre, når man har indtaget alkohol eller medicin

Det gør min rejse hurtigere

Andel ‘meget enig’ eller ‘enig’ 

45% 30% 

35% 34% 

42% 26% 

37% 25% 

37% 24% 

16% 8% 
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Der vil blive kørt mere i bil, når der kommer 
selvkørende biler 
 
19% fortæller, at de vil køre mere i bil, men da hver fjerde svarer, at de ikke ved det 
på nuværende tidspunkt, er potentialet større (25% hvis ‘ved ikke’ ekskluderes). 
Stigningen vil både være drevet af hverdags- og feriebrug. Derudover nævner hver 
fjerde, blandt de som vil bruge bilen mere, at de vil bosætte sig længere væk fra job 
og by. 7% siger, at de vil bruge bilen mindre, og det er primært i hverdagen. 

Base: 3.040 (alle)  578 (vil køre mere i bil)  197 (vil køre mindre i bil) 
Spm: Hvis du forestiller dig at du har en helt selvkørende bil – hvordan tror du så at 
det vil påvirke din brug af bil til hverdag og ferie? 
Spm: Hvordan tror du, at din brug af bil og transportvaner vil ændre sig, hvis du har 
en helt selvkørende bil? 
 
 
 
 
 

8% 

11% 

50% 

3% 

4% 

24% 

Vil køre meget mere i bil

Vil køre lidt mere i bil

Vil køre uændret i bil

Vil køre lidt mindre i bil

Vil køre meget mindre i bil

Ved ikke

Transportvaneændring 53% 

53% 

25% 

22% 

5% 

10% 

Jeg vil bruge bil mere i hverdagen

Jeg vil bruge bil mere til ferier

Jeg vil bosætte mig længere fra mit job (fordi jeg kan arbejde/bruge tiden i en bil på
andet end at køre)

Jeg vil bosætte mig længere fra byen (fordi jeg kan arbejde/bruge tiden i en bil på andet
end at køre)

Mine transportvaner vil ændre sig på en anden måde:

Ingen af disse

Transportvaneændring (Køre mere I bil) 

43% 

25% 

16% 

32% 

Jeg vil bruge bil mindre i hverdagen

Jeg vil bruge bil mindre til ferie

Mine transportvaner vil ændre sig på en anden måde:

Ingen af disse

Transportvaneændring (Køre mindre i bil) 
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Alle transportsegmenter forventer at de vil køre mere i 
bil, hvis de havde en selvkørende bil 
 
De 2 største segmenter er ‘Cykler eller går’ og ‘Bilførere’, som tilsammen udgør 
omkring 80 % af befolkningen. De største forskelle ses hos ‘Bruger kollektiv trafik’ 
og ‘Cykler eller går’, som i langt højere grad vil øge deres bilkørsel. Blandt de 40% 
der primært cykler- eller går svarer 24% at de ville køre mere bil med en 
selvkørende bil. Blandt de 18%  der bruger kollektiv trafik svarer 27% at de ville 
køre mere bil med en selvkørende bil.  

Base: 3.040 (alle) 
Spm: Hvis du forestiller dig at du har en helt selvkørende bil – hvordan tror du så at 
det vil påvirke din brug af bil til hverdag og ferie? 
 
 
 
 
 

40% 

40% 

18% 

2% 

Transportsegment 

19% 

50% 

6% 

24% 

24% 

41% 

7% 

29% 

11% 

67% 

6% 

16% 

27% 

35% 

7% 

31% 

18% 

36% 

7% 

38% 

Vil køre mere i bil

Vil køre uændret i bil

Vil køre mindre i bil

Ved ikke

Transportvaneændring hvis man havde en selvkørende bil 

Total

 Cykler eller går

 Bilførere

 Bruger kollektiv trafik

 Bilpassagerer

”Når jeg tager tog,           
kan jeg kun komme fra      

A til B. Jeg kan ikke 
ændre retning med det 

samme, som hvis jeg 
havde en bil” 

Lasse, 39 år 
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Blandt dem der benytter kollektiv trafik i dag, er det 
især i hverdagen de vil køre mere med en selvkørende 
bil (65% af dem der vil køre mere bil siger dette) 
 
Alle segmenterne vil bruge bilen mere til ferie. Dem, som i dag er bilpassagerer, vil i 
højere grad end andre segmenter flytte længere væk fra byen. 

Base: 578 (vil køre mere i bil) 
Base: 197 (vil køre mindre i bil) 
Spm: Hvordan tror du, at din brug af bil og transportvaner vil ændre sig, hvis du har 
en helt selvkørende bil? 
 
Søjlediagrammerne nedenfor viser hvor store andele inden for hvert 
transportsegment, der angiver hhv. bil i hverdagen, bil på ferier, bosætning længere 
fra job, bosætning længere fra byen eller andet som begrundelse for at ville køre 
mere eller mindre i bil. Der kunne vælges flere svarmuligheder og 
beregningsgrundlaget for hver fígur er hhv. dem der svarede at de ville køre mere 
hvis de havde en selvkørende bil (venstre) - og dem der svarede at de ville køre 
mindre (højre).  
 
 
 
 
 
 
 

53% 

53% 

25% 

22% 

5% 

10% 

53% 

54% 

28% 

22% 

5% 

11% 

40% 

54% 

18% 

17% 

5% 

14% 

65% 

53% 

24% 

25% 

3% 

6% 

52% 

27% 

25% 

34% 

15% 

6% 

Jeg vil bruge bil mere i hverdagen

Jeg vil bruge bil mere til ferier

Jeg vil bosætte mig længere fra mit job
(fordi jeg kan arbejde/bruge tiden i en bil på

andet end at køre)

Jeg vil bosætte mig længere fra byen (fordi
jeg kan arbejde/bruge tiden i en bil på andet

end at køre)

Mine transportvaner vil ændre sig på en
anden måde:

Ingen af disse

Transportændringer blandt dem der vil køre mere i bil 

43% 

25% 

16% 

32% 

37% 

12% 

15% 

44% 

42% 

36% 

17% 

25% 

54% 

35% 

13% 

24% 

69% 

40% 

12% 

0% 

Jeg vil bruge bil mindre i hverdagen

Jeg vil bruge bil mindre til ferie

Mine transportvaner vil ændre sig på en anden måde:

Ingen af disse

Transportændringer blandt dem der vil køre mindre i bil 

Total

 Cykler eller går

 Bilførere

 Bruger kollektiv trafik

 Bilpassagerer
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Dets flere langdistanceture, motorvejsture og køkørsel 
man har, dets større er sandsynligheden for, at man vil 
benytte selvkørende biler 
 
Vejforhold præger holdningen til selvkørende biler. Der er signifikant forskel 
mellem dem, der ofte tager disse ture, og befolkningen generelt ved spørgsmål 
om, hvorvidt man vil bruge selvkørende biler. 

Base: 3.040 (alle) 1.118 (vil bruge en helt selvkørende bil: meget sandsynligt eller 
sandsynligt) 
Spm: Hvor sandsynligt er det, at du vil bruge en helt selvkørende bil, når det bliver 
muligt? Spm: Hvor ofte foretager du en tur med en distance på over 20 kilometer i et 
stræk (f.eks. hvis du har mere end 20 kilometer til arbejde – ikke 10 kilometer ud og 10 
kilometer hjem)? Spm: Hvor ofte kører du i bil (som fører eller passager) på følgende? 
Motorvej, Bykørsel der kræver høj opmærksomhed, Kø kørsel der forlænger rejsetid 
mærkbart. Svarkategorier: dagligt/næsten dagligt, 3-4 dage om ugen, 1-2 dage om ugen, 
1-3 dage om måneden, sjældnere, aldrig. For fremstilling af søjlediagrammet med typer 
af kørsel er anvendt dem der oplever kørslen minimum 3-4 dage om ugen. Derpå er 
andelen af alle der oplever denne kørselstype, hhv. andelen af dem der vil bruge en 
selvkørende bil opgjort og vises i diagrammet (højre). 
 
 
 
 
 
 

19% 

6% 

15% 

32% 

23% 

4% 

23% 

7% 

15% 

31% 

20% 

3% 

Dagligt/næsten
dagligt

3-4 dage om ugen

1-2 dage om ugen

1-3 dage om
måneden

Sjældnere

Aldrig

Hvor ofte tages en tur på over 20 km? 

Andel af alle Vil bruge selvkørende bil (meget sandsynligt + sandsynligt)

28% 

13% 

7% 

32% 

17% 

10% 

Daglig bykørsel
der kræver

opmærksomhed

Daglig
Motorvejskørsel

Daglig kø kørsel
der forlænger

rejsetiden
markant

Type af kørsel 
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Jeg tror den selvkørende bil vil egne sig til de planlagte ture,  
men ikke til de spontane 

Flere bilferier 
Mange forestiller sig, at de 
ville tage på flere bilferier. I 
bilen kan de være sammen 
med familien, eller de kan 
overnatte i bilen mellem 
destinationer. 
 
”Jeg ville kunne være meget 
mere nærværende med min 
familie på en bilferie” 
- Bo, 58 år 
 
Man kunne tage nogle fede 
rejser. Så kunne man lægge 
sig til at sove og næste 
morgen ville man være i 
Paris. Meget fleksibelt. 
- Simon, 42 år 
 

Attraktivt alternativ til fly 
Flere forestiller sig, at de ville 
erstatte fly- eller togture, 
fordi de kan opnå ture helt 
uden afbræk. Enkelte 
forestiller sig også, at det vil 
være mere CO2-venligt. 
 
”Så kan jeg tage bilen til 
Berlin og nyde en flaske 
rødvin med konen i vores 
eget private rum - meget 
bedre end fly”  
-Rasmus, 44 år – ejer af 
delvist selvkørende bil 
 

Færre spontane bilture 
Enkelte frygter, at de vil miste 
de små spontane ture. 
 
”Det gode ved bilen er 
fleksibiliteten – at jeg kan 
købe ind eller handle på 
vejen hjem, hvis jeg pludselig 
bliver ringet op af konen”  
- Gert, 60 år – ejer af delvist 
selvkørende bil 
 
”Jeg kan ikke pludselig dreje 
af ved en McDonalds. 
Hvordan vil bilen vide, jeg 
har lyst til det?” 
- Kristina, 39 år 
 

Ingen smutveje 
Flere frygter, at de ikke kan 
bruge deres trafikale overblik 
og tilvælge ruter eller smutveje 
afhængigt af humør og ydre 
forhold. De kan godt lide selv at 
være årsag til successen, når en 
smart rute vælges. 
 
”Hvis der er kø, så kender jeg 
en smutvej – det gør 
computeren ikke” 
- Steen, 57 år 
 
”Jeg kan også godt lide at 
veksle mellem to forskellige 
veje til arbejde alt afhængig af 
mit humør” - Kristina, 39 år 
 
 

Størstedelen af de interviewede forestiller sig, at den 
selvkørende bil bruges til lange ture 

Nogle frygter, at de små spontane ture og afstikkere, hvor 
de bruger deres frie beslutningskraft, vil gå fløjten 

men 
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Det kan godt være, jeg får en selvkørende bil, men jeg får ikke mere tid 

 
 
De fleste kommer til at tænke på, hvordan de kan få noget 
ud af, at transporttiden bliver effektiv i en selvkørende bil.  
Mange nævner, at de vil tage arbejdet med ind i bilen, når de 
alligevel er på farten. 
 
At man kan arbejde i bilen, kan ligefrem få folk til at se 
potentiale i at slå sig ned længere væk fra arbejdet eller at 
arbejde længere væk fra hjemmet. 
 
”Hele udkants-Danmark-situationen ville være anderledes. 
Jeg ville ikke have noget imod at bo langt ude på landet, 
hvis jeg ikke havde pendlertiden. Så kunne jeg bruge tiden 
anderledes. Til hverdag ville jeg bare bruge tiden til at 
arbejde. Så ville jeg bare starte min arbejdsdag på kontoret 
– i bilen.” 
- Simon, 42 år 
 

 
 
De færreste forestiller sig, at de vil bruge mere af deres 
fritid i bilen, end de gør i dag. 
 
Nogle håber dog, at de vil få mere fritid lige netop fordi de 
har en selvkørende bil. De forestiller sig nemlig, at de kan 
bruge deres tid i bilen mere effektivt – og på den måde klare 
nogle af de ting, de skal ordne i deres fritid i dag.  
 
 
”Jeg tror ikke, jeg ville bruge bilen mere end jeg gør nu, for 
det er der ikke tid til i hverdagen. Men det kan jeg 
selvfølgelig få.” 
- Sanelea, 28 år 
 
 

men Fritiden skal ikke være transporttid Transporttiden bliver effektiv 
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Der er potentiale for nye ”billister”, når der kommer 
selvkørende biler 
 
1/3 af dem uden kørekort vil bruge en selvkørende bil, hvis det bliver muligt. Det 
samme gør sig gældende for 42 % af dem med handicap samt halvdelen af dem, som 
ikke synes det er en fornøjelse at køre bil i dag. Alle disse grupper vil køre mere i bil end 
den samlede befolkning, hvis de havde en selvkørende bil. 

Base: 3.040  (alle)  475 (har ikke kørekort) 200 (har et handicap) 305 (synes ikke det er 
en fornøjelse at køre bil i dag 
Spm: har du kørekort? Svarmuligheder: ja, nej. Spm: Har du en form for nedsat 
funktionsduelighed eller handicap, der begrænser dine muligheder for at køre bil 
selv? Svarmuligheder: ja, nej. Spm: Du bedes angive hvor enig eller uenig du er i 
følgende…Jeg oplever det i stigende grad belastende at køre når jeg kører bil i dag, 
Svarmuligheder: meget uenig, uenig, hverken/eller, enig, meget enig. Spørgsmålene 
anvendes til at afgrænse populationer til hvert af diagrammerne nedenfor. Svarene 
på de følgende spørgsmål vises i diagrammerne. Spm: Hvor sandsynligt er det, at du 
vil bruge/købe en selvkørende bil, når dette bliver muligt? … Svarmuligheder: meget 
sandsynligt, sandsynligt, hverken/eller, usandsynligt, meget usandsynligt; Spm: Hvis 
du forestiller dig at du har en helt selvkørende bil – hvordan tror du at det vil påvirke 
din brug af bil til hverdag og ferie?, Svarmuligheder: Vil køre meget mere i bil, vil køre 
lidt mere i bil, vil køre uændret i bil, vil køre lidt mindre i bil, vil køre meget mindre i 
bil, ved ikke. De opgjorte andele viser hvor mange der har svaret i de to højeste 
kategorier eller hhv. mere eller mindre bilkørsel. 
 
 
 
 
 
 

33% 

18% 

32% 

5% 

Har ikke kørekort 

37% 

22% 

19% 

6% 

Vil bruge en helt
selvkørende bil, når det

bliver muligt

Vil købe en helt
selvkørende bil, når det

bliver muligt

Vil køre mere i bil

Vil køre mindre i bil

Total 

42% 

31% 

34% 

8% 

Har et handicap 

51% 

31% 

38% 

9% 

Synes ikke det er en 
fornøjelse at køre bil i dag 
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Min bil er en forlængelse af hjemmet 

Mange danskere er meget glade for og stolte af deres bil. Det er 
helt sikkert en ejendel, som de sætter stor pris på og har valgt 
med omhu. For dem er det lidt svært at forestille sig, at bilen ikke 
længere skulle være deres helt egen, særligt udvalgte.  
 
Jeg har valgt de features, der lige passer til mig 
Mange har brugt en del tid og kræfter på at vælge den helt rigtige 
bil og på at tilpasse den til dem og deres stil. Hvad end det er egen 
kopholder, klistermærker på ruden eller varme i sæderne, er det 
noget mange går op i.  
 
Man låner da ikke sin bil ud 
For mange er bilen et meget personlig rum – en forlængelse af 
hjemmet, og det er svært at forestille sig, at man skal dele den 
med andre. Flere bruger også rent praktisk bilen som ”depot”, så 
de altid har det nødvendige ved hånden, når de er hjemmefra. 
 
”Man låner jo heller ikke sit hus ud – hvad hvis der kommer ridser i 
gulvet?” 

”Jeg vil selv prutte i 
min egen bil” 

 
- Rasmus, 44 år – ejer af delvist 

selvkørende bil 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjN0_y027HQAhWGBywKHdCeB7YQjRwIBw&url=http://shop.citroen.dk/da/n-a/alle-modeller/komfort/kabineindretning/kopholder-1730&bvm=bv.139250283,d.bGg&psig=AFQjCNFbSJ46bHbSmpGDzxqt1B6vT1DxUQ&ust=1479538174695415
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Jeg skulle lige vænne mig til tanken 
om at dele 

De danskere, der har erfaringer med delebilsordninger, er også de 
mest positive overfor delebilsordninger. Mange danskere synes, at 
delebils tanken er tiltalende, men foretrækker alligevel idéen om, at 
de selv ejer, og så eventuelt leaser ud til andre. 
 
Delebilsordninger er gode for samvittigheden og klimaet 
Nogle finder det tiltalende, at bilen bliver udnyttet bedre, når de er 
en del af en delebilsordning, hvor flere samles op og transporteres 
sammen. Det er også godt for klimaet, hvilket er en velkommen 
sidegevinst. 
 
Hvis det kan hænge sammen økonomisk, så er jeg frisk 
I sidste ende tager mange rationel stilling til transport. Hvis det kan 
betale sig at være med i en delebilsordning, vil flere derfor overveje 
det. 
 
Så skulle jeg vel dele med nogle, jeg kender 
Delebiler er i dag et urbant fænomen, som mest fungerer i centrum 
af København. Nogle forestiller sig, at en delebil for dem ville være én 
bil, som de delte med dem i nærheden, mens andre forestiller sig en 
abonnementsordning, hvor de kan benytte forskellige biler alt efter 
behov. Danskerne tillægger altså ordet lidt forskellig betydning.  

”Jeg bruger GoMore 
fordi det sparer mig 
penge og er hyggelig 
afveksling. Og så er 
det jo faktisk også 
godt for klimaet” 

- Janet, 43 år 

”Det irriterende  
ved privatbilisme er, 
at bilen er død, når 

man ikke bruger den. 
Den er ikke til nytte 

for nogen” 
- Nanna, 35 år, first-mover 
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Deleøkonomi skal være økonomisk fordelagtigt 

Tvivlerne Tid, økonomi, miljø 

Jeg vil gerne have et fast bilbudget 
Jeg får ikke uforudsete udgifter på 
reparationer o. lign., og det er virkelig smart. 
 
Jeg vil gerne slippe for turen på værkstedet 
Jeg skal ikke tænke på service, og heller ikke 
risikere at stå uden bil, mens den bliver ordnet.  
  
Jeg vil ikke bekymre mig om bilen i det 
daglige 
Jeg skal ikke skrabe is og fylde kølervæske på, 
hvis det klares af selskaberne bag ordningen. 
 
Jeg vil gerne se mig selv som et 
bærerdygtigt, moderne menneske 
Jeg gør noget godt for trængslen på vejene 
ved at dele bilen med andre. 

Tilgængelighed, personlig 

Jeg vil have, at min bil altid er klar i garagen 
Jeg tror ikke, der kan være en delebil inden for 5 
minutter oppe i sommerhuset eller nytårsaften. 
 
Jeg vil have, at min bil er designet til mig 
Jeg har selv valgt min bils features, så jeg har 
sædevarme, mekanisk bagsmæk og 
klistermærker.  
 
Jeg vil selv gå og nusse om min bil 
Jeg vil gerne have mulighed for at vaske bilen om 
søndagen, støvsuge den og passe på den.  
 
Jeg vil kunne bruge bilen som depot 
Jeg har alle mine ting i bilen, og jeg nyder, at de 
bare er der, når jeg skal bruge dem. 
 
 
 

Argumenter der kan 
overbevise tvileren 

 
Økonomi 

Tilgængelighed 
God hygiejne 

 
Flere bekymrer sig om, om 

bilen vil være til at få fat i, og 
om den vil være ren, når den 

kommer frem. Hvis det er 
tilfældet, og økonomien 

hænger sammen, så er de 
friske 
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Mere end hver femte dansker vil sandsynligvis købe en 
selvkørende bil, når det bliver muligt 
 
Der er stor interesse for brug af selvkørende biler. Delebilsordningen har mindst 
interesse, men selv denne appellerer til næsten hver fjerde dansker. 

Base: 3.040  (alle)  1.118 (vil bruge selvkørende biler)  674 (vil købe selvkørende biler) 
Spm: Hvor sandsynligt er det, at du vil bruge/købe en selvkørende bil, når dette bliver 
muligt? Svarmuligheder: meget sandsynligt, sandsynligt, hverken/eller, usandsynligt, 
meget usandsynligt. Grupper i søjlediagrammet er dem der har svaret meget 
sandsynligt eller sandsynligt på at de vil bruge eller købe en selvkørende bil. 
Spm: Hvor interesseret er du i følgende former for brug af helt selvkørende biler? 
Svarmuligheder: meget interesseret, overvejende interesseret, neutral, overvejende 
uinteresseret, absolut ikke interesseret, ved ikke. Søjlerne i diagrammet viser andelen 
inden for hver gruppe der har svaret meget- eller overvejende interesseret i den 
nævnte anvendelse af selvkørende biler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4% 

18% 

22% 

18% 

26% 

12% 

Vil købe en selvkørende bil 

Meget sandsynligt
Sandsynligt
Hverken/eller
Usandsynligt
Meget usandsynligt
Ved ikke

41% 

32% 

30% 

28% 

27% 

26% 

25% 

23% 

65% 

65% 

66% 

54% 

51% 

42% 

51% 

43% 

67% 

74% 

83% 

55% 

55% 

47% 

53% 

44% 

Køre korte ture i selvkørende biler (f.eks. fra
lufthavnsterminalen til ens egen bil på parkeringspladsen)

Tage til eller fra arbejde/uddannelsessted osv. alene i en
selvkørende bil

Eje en selvkørende bil

Køre med selvkørende busser uden chauffør i bussen

Tage til eller fra arbejde/uddannelsessted osv. sammen
med andre i en selvkørende delebil

Taxakørsel i en helt selvkørende bil med en back-up
chauffør til stede i bilen

Taxakørsel i en helt selvkørende bil uden en chauffør i
bilen

Deltage i en delebilsordning for selvkørende biler til
daglige ture

Hvordan man vil bruge en selvkørende bil 

Alle Dem der vil bruge en selvkørende bil Dem der vil købe en selvkørende bil
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52% vil betale mere for en selvkørende bil end en 
”almindelig” bil 
 
Heri blandt vil hver femte dansker betale mere end 50.000 kr. ekstra for en 
selvkørende bil. Mens hver fjerde dansker aldrig vil købe en fabriksny bil, og derfor 
heller ikke en ny selvkørende bil.  

Base: 3.040   
Spm: Hvor meget vil du betale for en fabriksny bil, hvis du stod og skulle købe ny bil? 
Svarmuligheder: kategorier som vist i søjlediagrammet til venstre. 
Spm: Hvor meget ekstra vil du være parat til at betale, for en helt selvkørende bil? 
Svarmuligheder: beløb i hele 1000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 

16% 

21% 

15% 

9% 

6% 

4% 

2% 

1% 

3% 

23% 

ca. 100.000 kr.

ca. 150.000 kr.

ca. 200.000 kr.

ca. 250.000 kr.

ca. 300.000 kr.

ca. 350.000 kr.

ca. 400.000 kr.

ca. 450.000 kr.

500.000 kr. eller mere

Vil aldrig købe en fabriksny bil

Hvor meget man er villig til at betale for en 
fabriksny bil 

9% 

8% 

3% 

12% 

1% 

7% 

4% 

3% 

5% 

0-1000 kr.

1.001-9999 kr.

10.000-24.999 kr.

25.000-49.999 kr.

50.000 kr.

50.001-99.999 kr.

100.000-149.999 kr.

150.000-249.999 kr.

250.000-499.999 kr.

500.000 kr.eller mere

Hvor meget man er villig til at 
betale ekstra for en selvkørende 

bil 

48% 
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34% 

7% 

9% 

3% 

15% 

1% 

11% 

6% 

7% 

7% 

0-1000 kr.

1.001-9999 kr.

10.000-24.999 kr.

25.000-49.999 kr.

50.000 kr.

50.001-99.999 kr.

100.000-149.999 kr.

150.000-249.999 kr.

250.000-499.999 kr.

500.000 kr.eller mere

First movers

First-movers er mest betalingsvillige  
 
Blandt first-movers er hele 66% villige til at betale mere for en selvkørende bil end 
en ”almindelig” bil, mens kun 42% af late-movers er villige til at betale ekstra.  

Base: 3.040   
Spm: Hvor meget ekstra vil du være parat til at betale, for en helt selvkørende bil? 
Svarmuligheder: beløb i hele 1000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 

44% 

9% 

9% 

5% 

14% 

0% 

8% 

4% 

3% 

4% 

0-1000 kr.

1.001-9999 kr.

10.000-24.999 kr.

25.000-49.999 kr.

50.000 kr.

50.001-99.999 kr.

100.000-149.999 kr.

150.000-249.999 kr.

250.000-499.999 kr.

500.000 kr.eller mere

Followers

Hvor meget er de forskellige segmenter villige til at betale ekstra for en selvkørende bil 

9% 

7% 

2% 

8% 

1% 

5% 

4% 

2% 

5% 

0-1000 kr.

1.001-9999 kr.

10.000-24.999 kr.

25.000-49.999 kr.

50.000 kr.

50.001-99.999 kr.

100.000-149.999 kr.

150.000-249.999 kr.

250.000-499.999 kr.

500.000 kr.eller mere

Late movers

58% 
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Danskerne og de selvkørende biler 

Forestillinger 
om samfunds-
konsekvenser 

Kontrol og brug 

Ejerskab 

Samfunds-
konsekvenser 

Sikkerhed 

Basalt & 
konkret   
for mig 

Mere  
abstrakte 
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Fordelene for samfundet er da også vigtige 

Det er de personlige gevinster, som deltagerne i første omgang forholder 
sig til, mens konsekvenser for samfundet kommer mere som en 
eftertanke. Fordelene er dog også nogle der kan give danskerne god 
samvittighed at bidrage til.  
 
Mulighed for at handicappede og ældre kan køre bil 
Der er stor enighed om, at den selvkørende bil vil være en fordel for de 
dele af befolkningen, der har svært ved selv at transportere sig rundt i 
dag. Det er et emne der optager mange danskere, selvom det ikke har 
direkte indflydelse på deres egne overvejelser omkring en selvkørende bil. 
 

22% af danskerne mener, at en fordel ved selvkørende biler vil 
være, at man kan køre bil uden kørekort 

 

Bedre udnyttelse af bilflåden giver bedre samvittighed 
En klar fordel ved den selvkørende bil er for mange, at man slipper for at 
parkere. Nogle forestiller sig derfor også at man slipper for de p-pladser, 
der fylder byrummet i dag hvis man fx har delebiler. Bilen vil nærmest 
fungere som en taxa, og vi kan derfor udnytte bilflåden langt bedre end i 
dag, hvilket vil gælde mange danskere.  

 
18% af danskerne mener, at en fordel ved selvkørende biler vil 

være, at bilparken i Danmark bliver udnyttet bedre 
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På den ene side er der fordele, men også 
potentielle ulemper 

En række af de fordele danskerne ser ved selvkørende biler er knyttet 
direkte sammen med bekymringer for selv samme.  
 
Færre ulykker, men behov for standardisering af udstyr 
Der er stor enighed om, at selvkørende biler vil betyde mere sikkerhed på 
vejene. Men de interviewede påpeger også, at det kræver standardisering 
af udstyr og information i EU, og de er bekymrede for hvornår og hvordan 
det sker.  
 
Super alternativ til kollektivtrafik, men hvad sker der så med dem, der 
ikke har råd til den selvkørende bil? 
Da mange i den kollektive trafik er interesserede i de selvkørende biler, 
spekulerer de på, hvilke konsekvenser det kan få for den kollektive trafik. 
Bekymringen går på, om det vil betyde, at kollektiv trafik udelukkende vil 
være forbeholdt low class.  
 

Bedre for miljøet, hvis det ikke betyder flere biler  
Mange forudser, at det vil være bedre for miljøet med selvkørende biler 
pga. den mere flydende kørsel, og fordi vognparken vil blive udnyttet 
bedre, så der kan blive færre biler. Omvendt kan det betyde flere kørte 
kilometre, hvis der er flere, som vil foretrække bilen som transportform, 
også i situationer hvor de i dag fravælger den. 
 

27% af danskerne mener, at en fordel ved selvkørende biler vil 
være, at de er bedre for miljøet 

 
 

”Hvis det virkelig er 
så smart, vil der da 

blive kørt mange 
flere kilometre på 

vejene”  
 

- Kristina, 39 år 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/S-train_F-line.jpg
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Næste skridt: 

For de delvist og 
helt selvkørende 
biler 
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Oplevelser med en delvist selvkørende bil 
ændrer holdninger 

Vi gav en række deltagere mulighed for at sidde bag rattet på 
nogle af de delvist selvkørende biler, der findes på markedet i dag. 
Der viste sig en klar tendens til, at deltagerne kunne se flere 
fordele ved en delvist selvkørende bil, efter de selv havde oplevet 
at køre bilen. 
  
Det var lidt som at være i Tivoli 
For de, der aldrig havde kørt en delvist selvkørende bil, er det en 
oplevelse, de lige skal vænne sig til. En af de helst store 
tilvænninger er at stole på bilen, og vente på at den fx bremser op, 
uden at man selv tager over. For en enkelt deltager lykkedes det 
ikke at blive tryg ved bilen, mens de øvrige var imponerede over, 
hvad bilerne kunne.  
 
Jeg har ændret min kørestil, efter jeg fik en delvist  
selvkørende bil 
Flere ejere af en delvist selvkørende bil fortæller, hvordan de i 
deres delvis selvkørende bil har lært at udnytte teknologiens 
fordele, og derfor tilpasser egen kørsel derefter. Således hører vi 
bl.a. om mere ”morfar-kørsel”, hvor man lægger sig i den inderste 
vejvane, og udnytter den adaptive fartpilot.  

”Jeg kører mere  
´morfar-kørsel´ nu, 
hvor jeg ligger i den 

inderste vejbane. Men jeg 
når mere udhvilet frem”  

 
- Henrik, 40 år – ejer af delvist 

selvkørende bil 
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Teknologien er dog ikke helt på plads 

På baggrund af kørslen i den delvist selvkørende bil, forestiller 
deltagerne sig bedre en fremtid med selvkørende biler på vejene. 
De kan dog ikke se direkte fordele før veje, skilte og sving 
begynder at spille sammen med bilens funktioner. 
 
Jeg skal være opmærksomhed på en ny måde – og det er farligt 
I dag er der problemer med nogle af funktionerne, så man ikke er 
helt sikker på, at det virker hver gang. Man skal fx selv bremse ved 
lyskryds, og når bilen foran drejer væk, gasser den adaptive 
fartpilot op. Er der en lille forhindring på vejen, stopper bilen brat 
op, i stedet for evt. at skifte vejbane. Lane assist slår også fra ind 
imellem, når afstribning fx ikke er tydelig nok eller baner fletter. 
Det skaber nye potentielt farlige situationer, fordi man har givet 
en del af ansvaret til bilen, og derfor er mindre opmærksom selv.  
 
Infrastrukturen skal spille sammen med bilen, og det gør den 
ikke i dag 
Deltagerne efterspørger en strømlining af infrastruktur, hvis 
bilerne skal fungere optimalt. De tror det kræver samme 
strømlining i hele Europa, hvis bilens fulde potentiale til fx bilferie 
skal udnyttes. 

”Jeg kan jo ikke have 
tillid til noget, der 
virker halvdelen af 

gangene”  
 

- Gert 60 år – ejer af delvist 
selvkørende bil 



    

© 2017 – Side 60  

 
 

Base: 3.040  (alle)  297 (Ejer en bil med delvis selvkørende features) 
Spm: Angiv venligst om du har prøvet følgende automatiske hjælpe-funktioner til 
biler (eksempler indsat), Svarmuligheder: ja, jeg ejer/bruger en bil med sådanne 
features, ja, jeg har prøvet en bil med sådanne features, nej, ved ikke. Svar mht. 
ejerskab og ‘har prøvet’ er anvendt til at definere populationer til diagrammerne 
nedenfor. Svarene på de følgende spørgsmål vises i diagrammerne som procent, der 
har svaret meget sandsynligt eller sandsynligt, eller meget enig eller enig. Spm: Hvor 
sandsynligt er det, at du vil bruge/købe en selvkørende bil, når dette bliver muligt? ? 
Svarmuligheder: meget sandsynligt, sandsynligt, hverken/eller, usandsynligt, meget 
usandsynligt. Spm: Det er en fornøjelse at køre i bil, som den er i dag. Spm: Idéen om 
fuldstændig selvkørende biler er fascinerende. Svarmuligheder: meget uenig, uenig, 
hverken/eller, enig, meget enig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37% 

22% 

53% 

52% 

Vil bruge selvkørende
biler, når det er muligt

Vil købe selvkørende biler
når det er muligt

Det er en fornøjelse at
køre bil, som den er i dag

Idéen om fuldstændig
selvkørende biler er

fascinerende

Total 

45% 

38% 

62% 

58% 

Vil bruge selvkørende
biler, når det er muligt

Vil købe selvkørende biler
når det er muligt

Det er en fornøjelse at
køre bil, som den er i dag

Idéen om fuldstændig
selvkørende biler er

fascinerende

Ejer en delvist selvkørende bil 

Hvis man først ejer eller har prøvet delvist selvkørende 
features, er det mere sandsynligt at man vil bruge og 
købe helt selvkørende biler 
 
Hvis man ejer en delvist selvkørende bil, er man tilbøjelig til, at være mere 
interesseret i helt selvkørende biler, men da disse ejere samtidig er blandt dem, 
som i højeste grad oplever det som en fornøjelse at køre bil, er det ikke 
nødvendigvis fordi bilerne er selvkørende, men mere fordi det er de nyeste, mest 
opdaterede biler på markedet. 

44% 

35% 

63% 

55% 

Vil bruge selvkørende
biler, når det er muligt

Vil købe selvkørende biler
når det er muligt

Det er en fornøjelse at
køre bil, som den er i dag

Idéen om fuldstændig
selvkørende biler er

fascinerende

Har prøvet en delvist selvkørende bil 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016-2019 2020 2021-2024 2025-2029 2030-2039 2040-2049 2050 eller senere

Deltagernes estimat på hvornår man kan købe en helt selvkørende bil i Danmark 

Total

First movers

Followers

Late movers

40% af befolkningen tror, at det vil være muligt at 
købe en helt selvkørende bil inden år 2030 
 
Næsten hver femte dansker mener, at det vil være muligt at købe en selvkørende bil 
inden udgangen af år 2024 – blandt first-movers er det cirka 30%. 

Base: 3.040  (alle)  
Spm: I hvilket år tror du, at man kan købe en helt selvkørende bil i Danmark? 
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Kort opsamling 
på drivers og 
barrierer 
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Drivers Barrierer  

1. Større sikkerhed 
2. Tidsoptimering – kan bruge tiden som man vil 
3. Afslapning undervejs – kan komme udhvilet frem (bedre 

ergonomi og ingen opmærksomhedskrav) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Slippe for parkering 
5. Bedre flow – mere rolig kørsel 
6. Interesse for ny teknologi 
7. Billig i drift (økonomisk kørsel og billig forsikring) 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
8. Mulighed for at tjene penge på egen bil 
9. Ingen forsinkelser og mulighed for at planlægge ankomst 
10. Bosættelse længere væk fra job 
11. Miljørigtigt 
12. Samfundsgrupper der ikke kan køre bil, får muligheden 
13. Bilflåden udnyttes bedre 
14. Bedre udnyttelse af vejene 

1. Bekymring for at teknologien har børnesygdomme 
2. Afgivelse af kontrol 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Tvivl om ny etik – hvem har ansvaret (algoritmer) 
4. Tab af køreglæde og mulighed for at udtrykke sig personligt 
5. Spontanitet forsvinder 
6. Tab af kørekompetencer 
7. Hacking 
8. Dyrt at eje 
9. Uoverskueligt at sætte sig ind i ny teknologi og valg 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

10. Mindre samvær i bilen, fordi chauffør nu kan arbejde 
11. Massefyringer (chauffører) 
12. Nedbrud på makroniveau kan sætte alt i stå 
13. Overvågning 
14. Omkostninger til omlægning af infrastrukturen 

 
 

Vi er overvejende positive og fokuserer mest på, hvad der er at vinde 

Generelt er der tilbøjelighed til at finde flere drivers end barrierer, og hovedparten er ens for first-movers og late-movers, men: 
• Barrierer fylder mere for late-movers, og enkelte barrierer ses kun af late-movers 

• Drivers opfattes mere spontant/uhjulpet af first-movers og interessen for ny teknologi driver kun first-movers 
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0 
No Automation

1 
Driver

Assistance

2 
Partial 

Automation

3 
Conditional
Automation

4 
High

Automation

 5 
Full

Automation

HUMAN DRIVER
MONITORS DRIVING ENVIRONMENT

AUTOMATED DRIVING SYSTEM
MONITORS DRIVING ENVIRONMENT

 

With the goal of providing common terminology for automated driving, SAE International’s new standard J3016:  
Taxonomy and Definitions for Terms Related to On-Road Motor Vehicle Automated Driving Systems, delivers a 
harmonized classification system and supporting definitions that:

•	 Identify six levels of driving automation from “no automation” to “full automation”.

•	 Base definitions and levels on functional aspects of technology.

•	 Describe categorical distinctions for a step-wise progression through the levels.

•	 Are consistent with current industry practice. 

•	 Eliminate confusion and are useful across numerous disciplines (engineering, legal, media, and  
public discourse).

•	 Educate a wider community by clarifying for each level what role (if any) drivers have in performing the 
dynamic driving task while a driving automation system is engaged. 

Learn more about SAE J3016 or 
purchase the standard document:

www.sae.org/autodrive

OVER FOR A TABLE SUMMARIZING 
LEVELS OF AUTOMATION FOR  
ON-ROAD VEHICLES – J3016

AUTOMATED DRIVING 
LEVELS OF DRIVING AUTOMATION ARE DEFINED IN 
NEW SAE INTERNATIONAL STANDARD J3016



SuMMARy Of SAE InTERnATIOnAl’S lEVElS Of DRIVIng AuTOMATIOn fOR 
On-ROAD VEhIclES
Issued January 2014, SAE international’s J3016 provides a common taxonomy and definitions for automated driving in order to simplify 
communication and facilitate collaboration within technical and policy domains. It defines more than a dozen key terms, including those 
italicized below, and provides full descriptions and examples for each level.

The report’s six levels of driving automation span from no automation to full automation. A key distinction is between level 2, where the 
human driver performs part of the dynamic driving task, and level 3, where the automated driving system performs the entire dynamic 
driving task. 

These levels are descriptive rather than normative and technical rather than legal. They imply no particular order of market introduction. 
Elements indicate minimum rather than maximum system capabilities for each level. A particular vehicle may have multiple driving 
automation features such that it could operate at different levels depending upon the feature(s) that are engaged.

System refers to the driver assistance system, combination of driver assistance systems, or automated driving system. Excluded are warning 
and momentary intervention systems, which do not automate any part of the dynamic driving task on a sustained basis and therefore do 
not change the human driver’s role in performing the dynamic driving task.

Key definitions in J3016 include (among others):

Dynamic driving task includes the operational (steering, braking, accelerating, monitoring the vehicle and roadway) and tactical 
(responding to events, determining when to change lanes, turn, use signals, etc.) aspects of the driving task, but not the strategic 
(determining destinations and waypoints) aspect of the driving task.

Driving mode is a type of driving scenario with characteristic dynamic driving task requirements (e.g., expressway merging, high speed 
cruising, low speed traffic jam, closed-campus operations, etc.). 

Request to intervene is notification by the automated driving system to a human driver that s/he should promptly begin or resume 
performance of the dynamic driving task.

P141661

SAE 
level Name Narrative Definition

Execution of 
Steering and 
Acceleration/ 
Deceleration

Monitoring 
of Driving 

Environment

Fallback 
Performance 
of Dynamic 

Driving Task

System 
Capability 

(Driving 
Modes)

Human driver monitors the driving environment

0 no 
Automation

the full-time performance by the human driver of all 
aspects of the dynamic driving task, even when enhanced 
by warning or intervention systems

Human driver Human driver Human driver n/a

1 Driver 
Assistance

the driving mode-specific execution by a driver assistance 
system of either steering or acceleration/deceleration using 
information about the driving environment and with the 
expectation that the human driver perform all remaining 
aspects of the dynamic driving task

Human driver 
and system

Human driver Human driver
Some driving 

modes

2 Partial 
Automation

the driving mode-specific execution by one or more driver 
assistance systems of both steering and acceleration/
deceleration using information about the driving 
environment and with the expectation that the human 
driver perform all remaining aspects of the dynamic driving 
task

System Human driver Human driver
Some driving 

modes

Automated driving system (“system”) monitors the driving environment

3 conditional 
Automation

the driving mode-specific performance by an automated 
driving system of all aspects of the dynamic driving task 
with the expectation that the human driver will respond 
appropriately to a request to intervene

System System Human driver
Some driving 

modes

4 high 
Automation

the driving mode-specific performance by an automated 
driving system of all aspects of the dynamic driving task, 
even if a human driver does not respond appropriately to a 
request to intervene

System System System Some driving 
modes

5 full 
Automation

the full-time performance by an automated driving system 
of all aspects of the dynamic driving task under all roadway 
and environmental conditions that can be managed by a 
human driver
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Vehicle Code of California 
 

Division 9 § 17150 –  

Every owner of a motor vehicle is liable and responsible for death or injury to person 

or property resulting from a negligent or wrongful act or omission in the operation of 

the motor vehicle, in the business of the owner or otherwise, by any person using or 

operating the same with the permission, express or implied, of the owner. 

 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=VEH&divi

sion=9.&title=&part=&chapter=1.&article=2.  

 

 

Division 16.6 –  

(Se nedenstående link for at læse Division 16.6) 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=VEH&divi

sion=16.6  
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Indledning 
Den nuværende lovgivning passer ikke til en situation, hvor bilisten slipper rattet eller simpelthen bliver en 
passager. Helt eller betinget selvkørende biler udfordrer den nuværende lovgivning på fx det juridiske 
ansvar, hvis der sker et uheld. Er den ansvarlige altid den person, der sidder forrest til venstre? Også hvis 
der hverken er rat eller pedaler i bilen? Eller bærer bilproducenten ansvaret? Eller softwareudvikleren? Disse 
spørgsmål skal afklares. Wienerkonventionen om vejtrafik fra 1968 kan næppe bruges som grundlag 
længere. 
 
Problemstillingen er ikke ny, men det haster med at få en ny regulering på plads. Der går nemlig ikke lang 
tid, før danske borgere og virksomheder vil have mulighed for at nyde fordel af selvkørende teknologi. 
 
I denne analyse viser vi med en meget konservativ beregning, at gevinsten ved at konvertere fra 
konventionel bilisme til selvkørende teknologi vil være mindst 20 mia. kr. årligt på langt sigt. Det svarer til 
mere end fire gange tidsgevinsten for vejtrafikkanter ved Storebæltsbroen – eller til mere end to gange den 
samlede årlige gevinst ved Storebæltsbroen.

1
  

 
Hvis det bliver teknisk muligt at realisere et scenarie, hvor biler helt uden rat kan køre overalt (SEA5-
autonomi), så er de potentielle gevinster langt større. 
 
Forudsætningen for at nyde godt af de nye muligheder er dog, at reguleringen er på plads. Der er således en 
alternativomkostning ved ikke at lave de nødvendige tilpasninger af lovgivningen. Danmark går glip af en 
gevinst ved den nye teknologi, som bliver større og større med tiden. 
 
Det fremgår af seneste lovkatalog (okt. 2016), at myndighederne vil tillade forsøg med førerløse køretøjer. 
Både politikere og embedsværket skal have ros for at bane vejen for forsøg med selvkørende 
motorkøretøjer, så man kan drage nytte af erfaringerne. Dette initiativ er dog ikke ensbetydende med, at en 
samlet ny regulering er nært forestående.

2
 

Potentiel gevinst ved fuld konvertering til selvkørende teknologi 
Analysen tager udgangspunkt i et konservativt langsigtsscenarie, hvor der sker en fuld konvertering til SAE3-
autonomi. Denne kategori beskrives på følgende måde: 
 

”Betinget automatisering. Føreren skal kunne overtage kørslen med kort varsel.” 
 
I dette scenarie vil næsten al kørsel være automatiseret. Når bilen registrerer en situation med særlige 
udfordringer, så vil den dog i god tid bede personen i førersædet om at overtage styringen. Det vil måske 
være relevant ved kørsel på markveje, ved garager og andre særligt smalle passager eller ved nogle typer 
vejarbejde. Boks 1 giver et samlet overblik over SAE-kategorierne. 
 

                                                      
1 Den samlede tidsgevinst ved Storebæltsforbindelsen for vejtrafikanter anslås til ca. 4,6 mia. kr., jf. Incentive og Tetraplan (2014). ”Ex post 
samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen” for Transportministeriet og Sund&Bælt. En lignende beregning af den samlede årlige gevinst 

ved Storebæltsforbindelsen giver 9,0 mia. kr. Den langsigtede gevinst på 19,9 mia. kr. ved SAE3-autonomi er således 2,2 gange så stor.  
2 Der er mange eksempler på, at der har været en generel forståelse af, at ny regulering er nødvendig, men hvor en løsning er blevet udskudt igen 
og igen. Et eksempel er på affaldsforbrændingsområdet, hvor man allerede i 2002 konstaterede, at reguleringen var uhensigtsmæssig og årligt koster 
danske borgere og virksomheder en stor, unødvendig ekstraregning. Alligevel er der endnu ikke i 2017 vedtaget en ny regulering, der tackler 

udfordringerne. 



Boks 1: SAE-kategorier for bilers autonomi 

 
 
Der er en række potentielle fordele ved biler med SAE3-autonomi sammenlignet med konventionelle biler. 
Nogle forventes at betyde mere end andre. Når man betragter de massive investeringer i selvkørende 
teknologi fra både traditionelle bilfabrikanter og for nyere spillere som Tesla, Google og NuTonomy, så står 
det klart, at selvkørende teknologier forventes at blive en afgørende konkurrenceparameter for bilindustrien. 
De fabrikanter, der kan tilbyde forbrugerfordelene fra selvkørende teknologi først, vil stå stærkt.  
 
Analysen sætter fokus på to effekter, som vi sætter tal på, og supplerer med korte beskrivelser af nogle 
andre plausible effekter. 
 
Tidsgevinst på mindst 10 mia. kr. 
Den første gevinst kommer af lavere tidsomkostninger ved transport, fordi genen ved kørsel falder. Føreren 
skal ikke koncentrere sig hele tiden, og der er mulighed for bruge noget af tiden på at arbejde, på SoMe eller 
anden underholdning. Der er dog stadig gener i form af rystelser, pladsbegrænsninger mv. Ved fuld 
autonomi (SAE5) minder situationen derfor på mange måder om at være togrejsende.  
 
Hvis vi tager dette beregningsmæssige udgangspunkt, så falder tidsomkostningen for føreren af en bil med 
på 23 pct.

3
 Ved SAE3-autonomi risikerer man oftere at blive forstyrret. Vi foretager derfor en konservativ 

antagelse om, at det kun er muligt at realisere 50 pct. af gevinsten (dvs. 11,5 pct.), når vi analyserer 
konsekvenserne af SAE3-autonomi. Dermed reduceres tidsomkostningen for førere af personbiler fra 121 kr. 
til 107 kr. (i 2016-priser) ved overgang fra konventionelle biler til selvkørende biler (SAE3-autonomi).  
 
Den samfundsøkonomiske gevinst ved denne reduktion i tidsomkostningen kan teoretisk opgøres til areal A 
og B i figur 1. 

                                                      
3 DTU Transport (2007). The Danish Value of Time Study - final report 



Figur 1: Samfundsøkonomisk gevinst ved lavere tidsomkostning 

 
Kilde: IDA på baggrund af Transportvaneundersøgelsen og Transportøkonomiske enhedspriser 1.6. 

 
Arealet A kan beregnes som den sparede tidsomkostning ganget med det nuværende niveau for køretid for 
førere. Ifølge Transportvaneundersøgelsen ligger køretiden på ca. 715 mio. timer årligt. Arealet A svarer 
derfor til 9,9 mia. kr. pr. år (= 715 mio. timer x (50 pct. x 23 pct. x 120,6kr.)). 
 
Vi kender desværre ikke hældningen på efterspørgselskurven for køretid, og derfor er det ikke muligt at 
beregne arealet B.

4
 Hertil kommer, at der også vil være en samfundsøkonomisk gevinst for førere af 

varebiler og lastbiler ved selvkørende teknologi. Det vil fx være oplagt at revidere køre- og 
hviletidsbestemmelserne, så de lempes for selvkørende køretøjer. 
 
De 9,9 mia. kr. årligt (i 2016-priser) udgør derfor et meget konservativt bud på forbrugereffekten ved 
reducerede tidsomkostninger som følge af konvertering til selvkørende biler. Det er ikke usandsynligt, at 
gevinsten er dobbelt så stort, hvis tidsomkostningen falder mere og man inkluderer omkostningsreduktioner 
for fx transporterhverv. 
 
Gevinst ved reduktion af ulykker på 10 mia. kr.  
McKinsey & co (2015)

5
 skønner, at en reduktion af ulykker på op mod 90 pct. er en mulighed. De 90 pct. 

svarer til niveauet af menneskelige fejl, som fører til en ulykke. De udsalgsgivende faktorer kan være 
træthed, alkohol, narko, manglende koncentration, overkompensering, lav erfaring og den menneskelige 
fristelse til at køre alt for hurtigt. Alle disse forhold vil kunne elimineres med selvkørende teknologi. Hertil 
kommer, at mekaniske sensorer potentielt kan præstere bedre end førerens sanser, og at 
reaktionsmønstrene potentielt kan blive mere rationelt funderede. Sidstnævnte kan fx gøre sig gældende i 
forbindelse med påkørsel af små dyr, hvor det kan være bedre at påkøre frem for at forsøge en 
undvigemanøvre. 
 
I samfundsøkonomisk optik vil færre ulykker give en gevinst pga. færre livstab, personskader og materielle 
skader. I 2015 blev der indrapporteret 2.853 uheld med personskade.

6
 2.778 af disse uheld involverede 

større køretøjer (dvs. 4 hjul eller flere). De samfundsøkonomiske omkostninger pr. rapporteret uheld med 
personskade er på 5,4 mio. kr.

7
 Hvis selvkørende biler kan reducere antallet af uheld, der involvere større 

køretøjer, til en tredjedel, vil forbrugeroverskuddet derfor være 10,0 mia. kr. pr. år (= 2.778 rapporterede 
uheld x 67 pct. x 5,4 mio. kr./rap. uheld). 

                                                      
4 Hvis man fx antager, at trafikmængden vil stige 7 pct. ved SAE3-autonomi, så svarer arealet B til ca. 0,35 mia. kr. årligt. 
5 http://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/ten-ways-autonomous-driving-could-redefine-the-automotive-world 
6 Danmarks Statistik (Statistikbankens tabel UHELD4) 
7 Transportøkonomiske Enhedspriser 1.6 
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Yderligere ikke-værdiansatte effekter ved SAE3-autonomi 
Der kan opregnes en række yderligere effekter ved at konvertere fra konventionelle biler til SAE3-autonomi. 
Nogle af disse effekter må forventes kun at få mindre samfundsøkonomiske konsekvenser, mens andre kan 
være mere betydningsfulde.  
 
En af disse effekter er på miljøpåvirkning og brændstoføkonomi. For det første kan selvkørende biler i højere 
grad optimere kørselsadfærden. Mindst fem ud af Trafikstyrelsens ti råd til ’grøn kørsel’ kan realiseres 
gennem den selvkørende bils køremønster.  
 
For det andet giver selvkørende biler mulighed for nye optimeringsmuligheder. Ved konventionelle biler 
modtager førerne signalerne en ad gangen. Hvis den forreste bil fx foretager en opbremsning, så vil føreren 
af bil 3 ofte først opdage det, når bil 2 sender signalet videre. Dette sekventielle reaktionssystem fører til 
hårdere og hårdere opbremsninger ned gennem rækken. Ved SAE3-autonomi vil modtagelsen af sådanne 
signaler fra andre biler kunne ske simultant og føre til en forbedret reaktionstid og mere optimale 
reaktionsmønstre. Ud over en reduktion i opbremsning og acceleration vil der også være en tidsbesparelse 
at hente ved denne optimering, da der ofte opstår kødannelse alene pga. opbremsninger, der forplanter sig 
og forstærkes. Dette vil i øvrigt også forbedre køreoplevelsen, som bliver mere jævn og mindre forstyrrende 
for passagererne. Afstanden mellem køretøjer kan potentielt også blive reduceret (grundet den bedre 
reaktionsevne), så der vil være plads til flere biler på den samme plads. Alternativt kan man øge 
hastighederne, hvilket også vil medføre gevinster i form af tidsbesparelser. 
 
I trængselsperioder og ved vejarbejde kan der også ske en optimering af hastigheden, så den enkelte bils 
hastighed tilpasser sig, så man opnår den højest mulige gennemstrømning givet forholdene. Om end denne 
effekt umiddelbart kan virke begrænset, så gør det en stor tidsforskel for ikke mindst pendlere om man på 
nogle strækninger har kø-kørsel med hastigheder på 0-20 km/t, eller om man kører jævnt med fx 40 km/t. 
 
Hvad angår godstransport vil det være muligt at kæde flere køretøjer sammen (”platooning”), så der i teorien 
kun skal være en fører i den forreste vogn, hvilket sparer arbejdskraft. 
 
Selv om ovenstående effekter er vanskelige at kvantificere, så er der potentielt væsentlige 
samfundsøkonomiske gevinster ved at realisere dem. Dette trækker også i retning af at forvente væsentligt 
større gevinster ved SAE3-autonomi end de ovennævnte ca. 20 mia. kr. årligt. 

Indfasning og gevinster over tid 
Som det fremgik af sidste afsnit, vil et meget konservativt skøn være, at en fuld konvertering til SAE3-
autonomi medfører en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 20 mia. kr. årligt. Allerede ved mindre end fuld 
konvertering fra konventionelle biler til selvkørende biler vil der imidlertid være nogle fordele. Disse gevinster 
må forventes at blive realiseret i takt med, at andelen af kilometer foretaget af selvkørerne biler stiger. 
 
Forventningerne til denne konvertering afhænger naturligvis af en række forhold, som ikke i sig selv har 
noget med den teknologiske udvikling at gøre. Afgiftssystemet er fx helt afgørende for hastigheden af 
markedspenetreringen. Hvis der (samtidig med moms) skal betales 150 pct. registreringsafgift for den 
software og de komponenter, der muliggør selvkørende teknologi, så vil det forsinke konverteringen 
betydeligt. Desuden har registreringsafgiften i sig selv en forsinkende virkning, da den skaber kunstigt høje 
brugtmarkedsværdier og dermed animerer bilejere til at fastholde biler med forældet teknologi og sikkerhed. 
Afgiftssystemet er dermed en joker i dansk sammenhæng.

8
 

 
Selve reguleringen kan potentielt også forsinke en konvertering, hvis det opstår tvivl om gevinsterne ved at 
tilkøbe det nødvendige ekstraudstyr, for at bilen bliver selvkørende. Risikerer bilisterne at få en bøde for at 
slippe rattet i en førerløs bil, så forsvinder gevinsten ved at investere i denne teknologi. På den måde vil en 
manglende tilpasning af reguleringen på området kunne få langvarige effekter på konverteringen og dermed 
på realiseringen af gevinsterne ved SAE3-autonomi. 
 

                                                      
8 I forbindelse med en evt. realisering af SAE5-autonomi, så kan afgiftssystemet potentielt have den modsatte effekt på konverteringshastigheden. 
Her vil afgifterne nemlig gøre det relativt dyrt at købe en privat bil, hvis alternativet er en delebils-/taxiordning, hvor der ikke er pålagt 

registreringsafgift. Dette taler for en kraftigere konvertering til den ultimative selvkørende bil, hvor der ikke er et rat. 



Der er også nogle forhold, der taler for en hurtigere konvertering. Det gælder ikke mindst den potentielle 
påvirkning på eksisterende bilers levetid. Billedligt talt kan man forestille sig en situation, hvor den 
konventionelle bil svarer til en skrivemaskine og den selvkørende svarer til en pc. Hvis den selvkørende bil 
medfører til et reelt gevinst-hop i forhold til konventionelle biler, så kan de konventionelle biler potentielt blive 
skrottet (eller alternativt ombygget til selvkørende) inden de mekanisk set er udtjente. Skrivemaskinerne blev 
jo typisk smidt ud, selv om de stadig fungerede. Der er derfor mulighed for en ketchup-effekt, hvor der sker 
en kraftig konvertering inden for få år. Det er usikkert om denne situation vil indtræffe, idet de konventionelle 
biler stadig vil have en brugsværdi over skrotværdien, som vil gøre dem relevante for nogle grupper.  
 
Modsat kan forhold som privacy-bekymringer og kørselsbehov i særligt udfordrende omgivelser lægge en 
dæmper på konverteringen. 
 
Tabel 1 viser et scenarie for implementeringen af selvkørende biler, under forudsætning af at reguleringen er 
på plads.  
 
Tabel 1: Andelen af km foretaget af selvkørende biler 
 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 

Andel selvkørende km - Forecast 0 % 3 % 15 % 39 % 64 % 83 % 94 % 100 % 

Anm.: Selv om flere producenter, herunder fx Volvo, har annonceret SAE3-autonomi på markedet inden 2020, så vil salget af disse 
(dyrere) biler sandsynligvis ikke fylde meget i den samlede bilpark. 
Kilde: IDA 

 
Tabel 1 er et konservativt scenarie. For at illustrere dette kan man tage udgangspunkt i en (typisk) billevetid 
på ca. 15 år og konstatere, at først mellem 2035 og 2040 vil 100 pct. af nysalget være selvkørende biler for 
at realisere en 100 pct. selvkørende bilpark i 2055. 2035-2040 er imidlertid 18-23 år ude i fremtiden. Med en 
billevetid på fx 15 år, så taler vi om, at en væsentlig andel borgere vil nå at køre ikke blot den nuværende, 
men også den næste bil helt ned, inden bilen er selvkørende. 
 
På baggrund af tabel 1 er det muligt at foretage et skøn for den potentielle årlige samfundsøkonomiske 
gevinst i perioden frem mod en fuld konvertering. Figur 2 viser, at hvis færdselsloven bliver justeret, så det er 
muligt for danske bilister at hente fordelene ved selvkørende biler, vil man allerede i 2025 opnå en 
samfundsøkonomisk gevinst på 0,6 mia. kr., stigende til 12,7 mia. kr. i 2040 og næsten 20 mia. kr. i 2055. 
 
Figur 2: Potentiel gevinst ved selvkørende biler 

 
Kilde: IDA 

 
Man kan dermed også sige, at der er en omkostning for Danmark ved ikke at få reguleringen på plads. 
Denne (alternativ-) omkostning indtræder allerede omkring 2020-21, og den bliver kun større, som årene 
går, indtil det koster danskerne næsten 20 mia. kr. årligt i tabte gevinster.  
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Vi kommer ganske enkelt til at misbruge vores tid ved at glo på midterstriben, og flere af os vil komme til 
skade eller dø i uheld, som kunne være undgået. 

Ekstra gevinster ved realisering af SAE5-autonomi 
Som vi tidligere har beskrevet, så er ovenstående beregninger af de potentielle gevinster meget konservativt 
sat, bl.a. fordi der er andre positive effekter, som vi ikke har kvantificeret og medregnet. Herudover kan man 
fremføre, at vi har anlagt et pessimistisk fremtidsscenarie, idet vi ikke har medtaget muligheden for, at man 
kan realisere den 100 pct. selvkørende bil (uden rat). Med SAE5-autonomi vil der være en række yderligere 
fordele for borgerne, som må formodes at øge de potentielle gevinster ganske betydeligt. Dette 
fremtidsscenarie har potentiale til at skabe ændringer af mere strukturel karakter både med hensyn til 
bilejerskab og det samlede transportsystem. Derfor er tilstedeværelsen og størrelsen af de enkelte effekter 
forbundet med en væsentlig usikkerhed. Ikke desto mindre vil vi forsøge at beskrive de effekter, som kan få 
størst samfundsøkonomisk effekt. 
 
SAE5-autonomi giver mulighed for at tilbyde bl.a. taxikørsel uden chauffører. Uden lønomkostningerne vil 
prisen falde kraftigt. Ikke mindst på skæve tidspunkter (jf. boks 2). Det vil gøre det relativt mere attraktivt at få 
dækket sit kørselsbehov med hyrevogn i stedet for at eje en bil. Konsekvensen af dette kan blive, at 
virksomheder og private vil investere i selvkørende biler i forskellige størrelser og til forskellige formål. Disse 
kan fx indgå som samlede flåder af biler tilknyttet koordinerende tjenester eller som delebilsordninger. Fra 
forbrugernes side vil man få fordelen af at kunne bestille transportmiddel (fx fra en mobilapp) afstemt efter 
det specifikke behov, samtidig med at man kun skal betale for den faktiske transport og dermed undgår fx tid 
og udgifter til vedligehold samt store kapitalbindinger i bilen. 
 
Boks 2: Prisfald på hyrevogn med SAE5-autonomi 
 
I 2016 koster det 15,25 kr. at køre en kilometer i en almindelig taxa i Region Hovedstaden – og 19,19 kr. på helligedage og om natten i 
weekenden. Hertil kommer starttakster og takster for ventetid, jf. tabellen nedenfor. 
 

 
Kilde: taxapriser.dk 

 
Til sammenligning er den skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil (som er omkostningsbaseret) på 3,63 kr. i 2016. Hvis 
prisen for en kilometer i en førerløs bil kommer til at ligge på dette niveau, så vil der således være et fald i kilometertaksten på 76-81 
pct. Om kilometertaksten vil blive reduceret i det omfang, afhænger af en række forhold. Det er fx uklart, hvor dyr teknologien er, hvilket 
påvirker afskrivningerne og dermed kilometerprisen. Og det er muligt, at bilerne i højere grad kommer til at køre ’tomme ture’. I modsat 
retning vil man fx kunne opnå omkostningsbesparelser ved at øge udnyttelsesgraden ved bilerne og ved at tilpasse bilernes størrelse 
bedre til den faktiske efterspørgsel. 
 
I en situation med flåder af førerløse biler vil der sandsynligvis også være et startgebyr samt en takst for ventetid. Da lønudgiften også 
udgør den største del for disse takster, så må man dog også forvente store prisfald på disse takster. Det gælder ikke mindst for 
ventetidstaksten på 420 kr. pr. time, som næsten udelukkende er baseret på arbejdsløn til chaufføren.  
 

 
Ud over dette vil der ligge en gevinst i, at bilparken vil blive benyttet langt mere intensivt end i dag, hvor 
bilerne står ubenyttet hen i ca. 96 pct. af tiden.

9
 Et svensk studie fra 2014 anslog fx at en førerløs bil kan 

erstatte ca. 14 personbiler.
10

 Desuden kunne man forestille sig, at den gennemsnitlige bil vil blive betragteligt 
mindre. Bilerne er nemlig sjældent købt ud fra det typiske antal personer (hvilket er én person). Den er 

                                                      
9 De 96 pct. tager udgangspunkt i en beregning, hvor en bil i gennemsnit kører 17.000 km om året. Hvis man regner med en gennemsnitlig hastighed 
på 50 km/t, så svarer det til 340 timer ud af i alt 8.760 timer på et år – eller 4 pct. 
10 Rigole, P.-J. (2014) Study of a Shared Autonomous Vehicles Based Mobility Solution in Stockholm. 



nærmere dimensioneret efter at kunne tage hele familien med - fx på den årlige ski- eller sommerferie. Hertil 
kommer lavere gener og omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse, som potentielt kan effektiviseres.

11
 

 
Både den mere intensive brug, en mere behovsspecifik dimensionering og effektiviseret vedligeholdelse vil 
reducere prisen pr. km yderligere, hvilket kommer forbrugerne til gode. 
 
Da alle personer i SAE5-autonome biler vil være passagerer, vil den ekstra gene forbundet med at være 
føreren også forsvinde. Dermed vil man fuldtud kunne benytte transporttiden til arbejde, læse en bog eller 
sove, hvilket vil reducere omkostningerne forbundet med kørsel endnu mere end ved SAE3-autonomi. 
 
Med antagelsen om, at tidsomkostningen ved SAE5-autonomi ligger på 23 pct. af det nuværende niveau, så 
svarer arealerne A og C i figur 3 til i alt ca. 19,8 mia. kr., hvilket er 9,9 mia. kr. mere end arealet A, som vi har 
beregnet for en situation med konvertering til SAE3-autonomi. De 19,8 mia. kr. er baseret på en 
tidsomkostning svarende til at være togrejsende.

12
 

 
Analytisk kan man opgøre tidsomkostningsgevinsten ved SAE5-autonomi i forhold til SAE3-autonomi til 
arealerne C, D og E i figur 3. 
 
Figur 3: Samfundsøkonomisk gevinst ved ny efterspørgsel pga. SAE5-autonomi 

 
Anm.: Størrelsen af de enkelte arealer (og dermed gevinster) er helt arbitrære. Figuren tjener således kun det formål at illustrere 
årsagerne til forskellige forbrugergevinster rent analytisk.  
Kilde: IDA 

 
En anden effekt af denne ændring vil være en øget mobilitet for personer, som ikke kan betjene en 
konventionel bil, eller som ikke må køre pga. deres tilstand i den givne situation. Grundet bilens øgede 
autonomi vil bl.a. folk uden kørekort (fx børn, visse grupper af ældre samt visse handikappede, herunder 
blinde) kunne efterspørge mere transport, da de ikke længere vil være begrænset af muligheden af at have 

                                                      
11 I dette scenarie vil det ikke være nødvendigt at bruge tid på at få vognen til og fra værkstedet. Desuden kan man forestille sig, at 
større ’flådeinvestorer’ kan sikre en mere optimal vedligeholdelsescyklus – evt. hjulpet af sensorer der letter arbejdet med at finde og udbedre fejl 
og defekter. Det er dog også muligt at forestille sig situationer med markedskoncentration, hvis bilernes kompleksitet og servicepakker fra 

producenter gør det vanskeligt for uafhængige autoværksteder at konkurrere. Det kan svække konkurrencen og øge prisniveauet for 
vedligeholdelse. 
12 Hvis SAE5-autonomi medfører en langt mindre gene ved transporten (fx fordi man kan betragte det som en privat lounge), så kan 
tidsomkostningen måske falde mere end 23 pct., hvilket kan øge den økonomiske gevinst betragteligt. Hvis tidsomkostningen fx falder med 50 pct., 

så er den årlige tidsgevinst ved fuld implementering på over 43 mia. kr. - i stedet for de 19,8 mia. kr. ved et 23 pct. fald i tidsomkostningen. 

 

D C 

121 

SAE3:107 

715 

Omk. Ved køretid (Gns) 

Køretid i mio. timer (fører) 

A B F 

SEA5: 93 
E 



en chauffør, som kan køre dem. Den øgede bevægelsesrækkevide og adgang til muligheder kan øge 
livskvaliteten væsentligt for disse grupper. De øgede muligheder for transport gælder også for personer 
påvirket af narko, medicin eller alkohol. Samlet svarer denne effekt til at øge efterspørgsel efter kørsel for en 
given pris, hvilket er illustreret i figur 3, ved at kurven rykker til højre. Forbrugergevinsten vil være hele 
arealet F, hvilket potentielt kan svare til en stor gevinst. Ifølge et nyligt amerikansk studie kan man forvente 
en forskydning mod højre på ca. 11 pct., så man for et uændret omkostningsniveau ville øge antallet af 
køretimer for bilister med 79 mio. km til 794 mio. km.

13
 På baggrund af dette vil en tocifret milliardgevinst, 

alene som følge af andre transportkunder, ikke være utænkelig. 
 
I en situation med fuld konvertering til SAE5-autonomi vil vi fjerne de sidste fører-forskyldte ulykker samtidig 
med at bilernes indbyrdes kommunikation giver øget information om potentielle farer. Dermed må man 
forvente at antallet af ulykker reduceres yderligere end i situationen med SAE3-autonomi. Man vil fx kunne 
undgå harmonikasammenstød og nogle højresvingsulykker. Et mindre potentiale for (alvorlige) ulykker vil 
også give mulighed for at reducere bilens vægt, da karrosseriet ikke i samme grad forventes at skulle 
beskytte passagerene. Dette kan – som en sideeffekt - reducere brændstofforbruget. Hvis vi alene ser på en 
yderligere reduktion af ulykker, så man undgår 90 pct. af det nuværende niveau af ulykker, så ligger den 
samfundsøkonomiske gevinst på ca. 13,5 mia. kr. (mod ca. 10,0 mia. kr. under SAE3-autonomi). 
 
En effekt, som er afledt af nogle af de ovenstående, er på bosætningsmønsteret. I kraft af 
geneomkostningerne ved transport falder med SAE5-autonomi, vil det blive relativt mere attraktivt at bo 
længere væk fra arbejdspladsen, hvis man derved kan realisere ønsker om fx mere natur eller at leve i et 
mindre lokalsamfund. Dette kan forventes at føre til en større geografisk spredning. De lavere omkostninger 
ved transport giver således bedre muligheder for at imødekomme ønsker og behov, og derfor vil der entydigt 
være tale om en gevinst for den enkelte og dermed for samfundet. 
 
SAE5-autonomi forventes også at gøre en række samfundsmæssige funktioner helt eller delvist overflødige. 
For det første vil det stort set være overflødigt at tage et kørekort. I 2014 beløb lønsummen på køreskolerne i 
Danmark sig til 121 mio. kr. Og hertil kommer ressourcebesparelser på køreskolebilerne, køretekniske 
anlæg og køresagkyndige, som alle bliver overflødige. 
 
For det andet nedsætter førerløse biler behovet for færdselspoliti og p-vagter, da ulovlig parkering, 
overskridelse af hastighedsgrænser og spritbilisme kan gøres teknisk umuligt. Alene bøder og 
parkeringsafgifter til staten lå i 2015 på 1,4 mia. kr., og hertil kommer de kommunale parkeringsafgifter.

14
 Det 

øvrige politi og domstole kan potentielt også forvente, at en del af deres nuværende aktiviteter bliver 
overflødige. Fraværet af et rat kan fx føre til færre bil- og rambuktyverier, da gerningsmænd vil have svært 
ved at få bilen til at afvige fra dens foreskrevne anvendelsesmuligheder (uden adgang til avanceret udstyr og 
viden om hacking).

15
 

 
For det tredje vil en så gennemgribende omlægning af transportsystemet give mulighed for at reducere 
behovet for kollektiv transport som lokal- og regionalbusser, letbaner samt regionaltog. Dele af den kollektive 
transport vil således undergå en privatiseringsproces baseret på brugeradfærd. Dette gælder måske ikke 
mindst uden for byerne, hvor efterspørgslen er mere spredt. Behovet for store, men til tider næsten tomme 
busser vil kunne erstattes af mere individuelt orienterede løsninger. Dermed vil der også være mindre behov 
for offentligt subsidierede trafikløsninger. 
 
Ovenstående effekter er ikke udtømmende, men hvis de realiseres, vil besparelserne være i mia.-klassen. 
På de områder, hvor besparelsen medfører et mindre udgiftstryk for stat, regioner eller kommuner, vil der 
være mulighed for at mindske skattetrykket og dermed reducere dødvægtstabet for samfundet. Alternativt 
kan man omprioritere midlerne til andre udgiftsområder. 
 
Der kan også opstå en gevinst i form af fx arealfrigivelse. Biler med SAE5-autonomi vil ikke kun påvirke, 
hvordan vi kører, hvem der kører, og hvor vi bor. Da disse biler kan køre, uden at der er nogen ombord, vil 
der også være mulighed for en ændring i måden, vi benytter og opbevarer biler, som ikke er i brug. En bil, 
som kan parkere sig selv, og som ankommer ved hidkaldelse, kan give plads til flere vogne på samme areal, 

                                                      
13 Sivak and Schoettle (2015). Influence of Current Nondrivers on the the Amount of Travel and Trip Patterns with Self-Driving Vehicles. University 
of Michigan. 
14 Finanslovens kontoplan konto nr. 112302. 
15 Alene ’politiet og den lokale anklagemyndighed’ kostede ifølge Finanslovens kontoplan ca. 8,6 mia. kr. i 2015. 



da det ikke længere er nødvendigt at have plads til at kunne åbne dørene mellem de parkerede biler. 
Reduktionen i behov for parkeringsplads forstærkes af den førnævnte overgang til en behovsbaseret 
forretningsmodel, hvor at store arealer og bygning fyldt med ubenyttede biler kan erstattes af flåder af 
cirkulerende hyrevogne, som enten afventer eller betjener kunder. I den situation vil behovet for 
parkeringspladser falde dramatisk.

16
 I tilfælde af at parkeringspladser bliver overflødige, vil det frigive arealer 

i fx byerne, som kan omdannes til fx grønne arealer eller boliger. 
 
Også inden for produktion og godstransport kan teknologien forventes at biddrage med betydelige 
effektiviseringer.  
 
For det første vil der ske en yderligere reduktion i det nødvendige antal mandetimer forbundet med 
godstransport, da platooning nu vil kunne erstattes af selvkørende køretøjer.  
 
Samtidig vil selvkørende fragtkøretøjer, kombineret af en stigende grad af digital integration i virksomheders 
forsyningskæder, kunne nedbringe behovet for store lagerbeholdninger, meget i stil med gevinsterne ved 
just-in-time-produktion (JIT). Den fulde realisering af JIT er begrænset af, at transportomkostningerne fordrer 
større partier for at være rentable. Denne begrænsning mindskes betragteligt ved SAE5-autonomi. For at 
illustrere denne tankegang kan vi prøve at tænke i eksempler. I den ene ende af skalaen vil det mest 
ekstreme eksempel være mikro-leverancer foretaget af autonome enheder, som enten flyver eller kan køre 
på fortovet. Dette vil fx kunne anvendes til post, reservedele, medicin o. lign. Forsøgsordninger på dette 
område foregår allerede. I den anden ende af skalaen vil lastbiler under disse forudsætninger kunne 
forventes at blive afløst af en variation af ”containere på hjul”, så man på vejene vil kunne opleve store 
kolonner selvkørende fragtmoduler, som kører bagved hindanden for at reducerer luftmodstand, men som er 
frakoblet hinanden, så de kan forlade kolonnen, når de nærmer sig deres bestemmelsessted. Den nærmeste 
sammenligning i dag ville være et godstog som kørte på veje i stedet for skinner, hvor de enkelte containere 
har egen trækkraft og kan forlade kolonnen efter behov. 
 
Måske op mod en trecifret milliardgevinst om året ved SAE5-autonomi 
Af ovenstående fremgår det, at de årlige gevinster ved et scenarie med fuld realisering af SAE5-autonomi 
kan blive meget store. I det perspektiv er det ikke mærkeligt, at adskillige investorer byder sig til og 
investerer massivt for at være first movers på markedet. Måske taler vi om helt op mod en trecifret 
milliardgevinst. Gevinsterne afhænger naturligvis af en lang række forhold, og de er derfor forbundet med 
stor usikkerhed. Selv med lavere gevinster er der dog grund til at revidere lovgivningen, så danskerne kan få 
glæde af selvkørende biler. 

                                                      
16 Generelt kan det også tænkes, at en bedre udnyttelse af transportkapaciteten samlet set vil føre til en reduktion i det samlede antal køretøjer på 
vejene. Denne effekts størrelse er dog usikker, da den formentlig vil blive (mere end) modvirket af den udvidelse af vognparken, som en øget 

efterspørgsel efter transport medfører. 
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Preface 

Larger Danish transport projects are routinely subjected to cost-benefit 

analysis. For most infrastructure investments, the time savings evaluated 

by the value of travel time constitute the major part of user benefits. Thus, 

the value of travel time is often decisive for whether a project yields a posi-

tive or a negative economic benefit. It is therefore vital that the value is 

not only sound but also credible as its impact lies in the information that is 

given to policy makers concerning the projects analysed.  

As a consequence, The Ministry of Transport and Energy has asked the 

Danish Transport Research Institute to carry out a study, leading to new 

values for travel time to be incorporated into the Ministry’s guidelines for 

economic appraisal of transport projects. 

Leading up to the present study was first a pre-study that lead to a phase 1 

study in which a dataset was designed and collected. The present phase 2 

study undertakes the econometric analysis of the data, leading to the value 

of travel time estimates to be used in future project evaluation. 

The current report presents an overview of the methodology and summa-

rises the main findings. Detailed documentation is available in four notes 

covering various parts of the study. These notes are available from DTF’s 

home page.  

Kgs. Lyngby, 2007 

Niels Buus Kristensen 

Director 
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Summary 

Larger Danish transport projects are routinely subjected to cost-benefit 

analysis. Typically, the main content of such an analysis is to compare the 

monetary investment and maintenance costs of a project to the accumu-

lated time savings of a large number of travellers. Thus the value that is 

used in converting time to money is of crucial importance for the result of 

such analyses. It is vital that the value is not only sound but also credible 

as its impact lies in the information that is given to policy makers concern-

ing the projects analysed.  

Therefore the Ministry of Transport and Energy has asked the Danish 

Transport Research Institute to carry out this study, leading to new values 

for travel time to be incorporated into the Ministry’s guidelines for eco-

nomic appraisal of transport projects. 

The present study builds first on a pre-study that lead to a phase 1 study 

in which a dataset was designed and collected. The resulting effective 

sample is very large, comprising close to 6000 respondents. This provides 

a firm basis for establishing new values of time. 

The task of the present phase 2 study was to undertake the econometric 

and economic analysis of the data. This report presents the final results of 

the study, which has been carried out by Mogens Fosgerau, Katrine Hjorth 

and Stéphanie Vincent Lyk-Jensen (project leader).  

The study has benefited from a concurrent research project carried out by 

Mogens Fosgerau, which means that the study defines the current state of 

the art in several ways. The methodology has been presented and dis-

cussed in papers at a number of scientific conferences and the papers are 

now finding their way into scientific journals. Moreover, we thank our two 

experts, Andrew Daly, UK, and Bill Waters, Canada, for reviewing the 

econometric analysis. They have contributed to a high level of quality as-

surance. However, the responsibility for any errors remains ours. 

A main point of this final report is to highlight a number of points where 

decisions had to be made to bridge the gap between what can be confi-

dently determined scientifically and the final values. These points are put 

forward explicitly to make it clear what the decision points were and why 

the particular decisions were made. These decisions were made based on 



 

our recommendations by the steering group for the project within the Min-

istry of Transport and Energy. 

Business trips were excluded from the analysis as the pre-study concluded 

that these values were better calculated based on the direct costs of the 

employer. 

The main finding is a central value of 67 DKK per hour (2004 prices) to be 

applied to in-vehicle travel time for non-business trips in all transport 

modes. Some comparisons may be given for this value. It is higher than the 

previous average value of 48 DKK per hour (2004 prices) in the cost-benefit 

guidelines of the Ministry but still less than the average after tax hourly 

wage of Danish travellers of around 100 DKK per hour. The value of 67 

DKK per hour is well within the range of 60 to 85 DKK per hour indicated 

for Denmark in a recent meta-analysis of a large number of European value 

of time studies (Shires and de Jong 2006).  

In addition, the report recommends factors to be used in scaling the values 

of other time components such as interchange time, headway etc. to the 

central value of in-vehicle time. The recommendations are summarised in 

Table 1 below. 

Table 1: The Danish values of time (2004 DKK) 

  Car Public Transport 
   
In-vehicle-time (IVT)  67 DKK 
 
Relative values  
Congested Time(1)  1*IVT    
Parking search time  1.5*IVT    
Access/Egress  1.5*IVT 1.5*IVT   
Interchange    6 min 7 DKK
Headway H; H*=12 minutes     
 Low headway <12 minutes    1*H*IVT   
 High headway >12 minutes    (12*1+0.4*(H-12))*IVT   
Interchange waiting Time    1.5*IVT   
(1) Note that the factor used in the official guidelines of the Ministry of Transport 

and Energy is 1.5, as it includes the travel time variability due to congestion, while 

the Danish value of time study focuses only on additional driving time due to ex-

pected delays.  

This table gives a highly aggregate view of the information that is con-

tained in the study. In addition to the overview presented in this report, it 

is possible to consult the notes that have been prepared on various parts 

of the study. These are: 



 

• The Danish Value of Time Study: Data description. Danish Transport 

Research Institute, Note 4, 2007. 

• The Danish Value of Time Study: Results from experiment 1. Danish 

Transport Research Institute, Note 5, 2007. 

• The Danish Value of Time Study: Results from experiment 2. Danish 

Transport Research Institute, Note 6, 2007. 

• The Danish Value of Time Study: Transfer Pricing. Danish Transport 

Research Institute, Note 7, 2007. 
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1 Introduction 

This report presents a summary of the Danish value of time study, empha-

sising the methodology, the main decisions that were made, and the result-

ing values of travel time to be used in cost benefit analysis within the Dan-

ish transport sector. 

Danish transport projects are routinely subjected to cost-benefit analysis. 

For most projects, the main benefit is constituted by travel time savings. 

The role of the value of travel time (VTT) is to convert these time savings 

into monetary units such that they can be compared to the costs of the 

projects. Of course, time losses are converted using the same value. The 

VTT is often decisive for whether a project yields a positive or a negative 

economic net benefit. It is therefore crucial that values are well-founded 

and credible. 

As a consequence, The Ministry of Transport and Energy has launched the 

Danish value of time study. The results from this project are summarised in 

the present report. 

A number of aspects of the methodology are new. They reveal and resolve 

a number of issues with the previous state of the art methodology for es-

timating the value of travel time. The report emphasises these issues as 

they are important for assessing the validity and credibility of the results. 

As will always be the case, there is a gap between what can be established 

scientifically and the resulting values to be applied in cost-benefit analysis. 

A number of decisions had to be made to fill this gap. These decisions 

were made by the steering group for the project within the Ministry of 

Transport and Energy. The report presents the case for these decisions in 

order to make clear the role of the decisions. 

Finally, of course, the report presents the resulting estimates of the value 

of travel time to be used in future transport project appraisals. 

The overall study has comprised three phases: 
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• Phase 0: A preliminary study determining the methodology and pro-

viding recommendations for data collection and analysis.1  

• Phase 1: Data collection and preliminary analysis.2 

• Phase 2: Establishment of the official value of travel time. 

Phase 1, called DATIV (Danish Value of Time in Danish) has been realised 

by a consortium composed by TetraPlan, Rand Europe and Gallup. The 

sample both encompasses interviews conducted via Internet and Face-to-

Face Computer Assisted Personal Interviews (CAPI). The output of Phase 1 

is an effective sample comprising more than 6000 Stated Preference (SP) 

interviews concerning non-business trips, together with some preliminary 

analyses and a weighting procedure designed to obtain representative val-

ues for the whole Danish population.3  

The dataset is exceptionally large, enabling results to be computed with a 

high degree of confidence. The questionnaire design is state-of-the-art and 

draws heavily on the experiences from a number of previous European na-

tional VTT studies.4 

Phase 2 was carried out by Mogens Fosgerau, Katrine Hjorth and Stéphanie 

Vincent Lyk-Jensen from the Danish Transport Research Institute (DTF) and 

concentrates on the statistical and economic analysis. The output, summa-

rised in this report, is the official values of time to be used in cost benefit 

analysis of transport projects. The phase 2 study has benefited from re-

views carried out by professor Andrew Daly, Rand Europe and University of 

Leeds, and professor Bill Waters, University of British Columbia. Of course, 

the responsibility for the content and any errors remains ours. 

DTF has undertaken a separate research project, funded by the Danish So-

cial Science Research Council, concerning value of time estimation. The re-

sults from this research project are used extensively in the Phase 2 project. 

As a result, the methodology defines the current state-of-the-art in several 

respects. The methodology has been presented in papers at a number of 

scientific conferences and, so far, two papers have been accepted in scien-

tific journals. The scientific dimension is thus an important part of the 

                                                     
1 Danish Ministry of Transport (2003), and Fosgerau and Pilegaard (2003). 
2 Danish Ministry of Transport and Energy (2005). 
3 TetraPlan: “Opregningssystem for SP-interview I tidsværdistudiet”, docu-

ment no. 1100651-024. 
4 UK 1994-96, the Netherlands 1988 and 1997-98, Sweden 1994, Norway 

1995-96, Switzerland 2004, New Zealand 1999 and 2000, and the Australia 

2001. 
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overall project, contributing quality assurance and credibility of the re-

sults. 
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2 Background 

The overall dataset encompasses four experiments: 

• Experiment 1 (SP1): Abstract time-cost exercise examines trade-offs 

between in-vehicle travel time and cost; 

• Experiment 2 (SP2): Disaggregated time components examines trad-

ing between hypothetical alternatives of the chosen mode and con-

tains both in-vehicle and out-of-vehicle journey components (e.g. 

interchanges, access-egress, parking search). 

• Experiment 3 (SP3): Alternative mode exercise considers time/cost 

trading for an alternative mode (i.e. not the chosen mode).  

• Experiment 4 (SP4): Transfer price questions. 

Data were collected for the following transport modes: car driver, car pas-

senger, bus, metro, S-train and train.5 Business trips were not included. 

Analysis of data from experiment 3 was excluded from the project at its in-

ception due to resource constraints.6 We also found the data from experi-

ment 4 to be problematic7 and these data are not used for estimating the 

VTT.  

This report therefore focuses on the analysis of data from experiment 1 

and 2.  

• Experiment 1 is used to estimate the central value of in-vehicle 

travel time. This analysis is reported in section 3.  

• Experiment 2 is used to estimate the values of other time compo-

nents relative to the central value of in-vehicle travel time. This 

analysis is reported in section 4. 

                                                     
5 Data were also collected for ferry passengers. As these data turned out to 

be unreliable, they are not included in the analysis. 
6 Fosgerau (2005).  
7 Fosgerau, Hjorth, V. Lyk-Jensen and Marott (2007). 
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3 In vehicle time values 

This section concerns the analysis of SP1 data, used to provide the central 

values of in-vehicle time (IVT).  

3.1 SP1 data 

All respondents in the experiment had to choose between two alternatives, 

described by travel time and travel cost. All choices were designed relative 

to a recent actual trip respondents had made. The recent trip was taken as 

the reference situation and choice situations were generated by varying the 

travel time and cost around the reference. Four types of choices were gen-

erated:  

• Willingness to pay (WTP), comparing the reference to a faster but 

more expensive trip 

• Willingness to accept (WTA), comparing the reference to a slower 

but cheaper trip 

• Equivalent gain (EG), comparing trips that are either faster or 

cheaper than the reference 

• Equivalent loss (EL), comparing trips that are either slower or more 

expensive than the reference 

Each subject was presented eight choice situations, two of each type of 

choice in random sequence. Respondents were furthermore presented with 

a dominated choice situation, where one alternative was both faster and 

cheaper than the other.  

The eight choice situations were generated in the following way.  

• Eight choices were assigned to choice types at random.  

• Two absolute travel time differences were drawn from a set, de-

pending on the reference travel time, in such a way that respon-

dents with short reference trips were only offered small time differ-

ences. Thus there is no asymmetry in the size of the time differ-

ences up and down. Both travel time differences were applied to the 

two situations assigned to each of the four choice types.  
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• Eight trade-off values of time were drawn at random from the inter-

val [2; 200] Danish Crowns (DKK) per hour, using stratification to 

ensure that all respondents were presented with both low and high 

values. The absolute cost difference was then found for each choice 

situation by multiplying the absolute time difference by the trade-

off value of time.  

• The sign of the cost and time differences relative to the reference 

were determined from the choice type. The differences were added 

to the reference to get the numbers that were presented to respon-

dents on screen. Travel costs were rounded to the nearest 0.5 DKK.  

Finally, it should be noticed that alternatives differ only with respect to 

time and cost, so that issues such as heterogeneous preferences for vari-

ous transport modes play no role.  

Unrealistic answers from the respondents concerning travel distance, main 

mode journey time, travel cost, calculated speed, share of travel time due 

to congestion or travel group size led to exclusion of respondents. Re-

spondents who chose the dominated alternative (the one being slower and 

more expensive) in the check question were excluded. Moreover, we ex-

cluded all choice situations with a dominant alternative regardless of the 

answer – the dominated choices are only used to identify respondents with 

irrational answers and contain no information of the value of time. This re-

sulted in the following effective sample sizes shown in Table 2. These 

sample sizes are high and allow for a high degree of confidence in results. 

Table 2: Effective sample sizes in SP1 

 Car 

driver 

Car pas-

senger 

Bus Metro S-train Train 

Respondents  2167 502 1257 248 615 1008 

Choices 16791 3837 9690 1875 4738 7881 

 

The background variables available from the interviews are socio-

demographic characteristics (e.g. age, income, sex, household status etc.) 

together with details of the actual trip. Missing values of personal and 

household income are supplemented with income information from Gallup, 

when available. Note that respondents stated their gross annual income 

grouped into intervals of 100,000 DKK up to 1 million DKK. We have com-

puted net annual income by applying national tax rates to interval mid-

points. 
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3.2 The econometric approach 

The conventional model for such data is the mixed logit model specified 

with random marginal utilities of time and cost. The random VTT is then 

the ratio of these marginal utilities. Based on Fosgerau (2007) we instead 

formulate a mixed logit model directly in terms of a random VTT. This al-

lows us to work directly with the VTT distribution rather than a ratio of dis-

tributions.  

We specify the log of the VTT as a linear index of covariates plus an addi-

tive random component representing unobserved heterogeneity. The VTT is 

then restricted to be positive, and is composed of a systematic part de-
pending on characteristics x  of the subject and the choice situation, and a 

random part, that varies across individuals, but is constant across choices 

of the same individual. That is, 
uxeVTT ++=

'
0 ββ

, where u  is a person-

specific random variable with mean zero, and x  and u  are independent. 

As a starting point we take the random u  to follow a normal distribution. 

Using the approach in Fosgerau and Bierlaire (2007) we generalise this dis-

tribution such that we are able to test the normality assumption. We use 

the generalised distribution instead whenever the normal distribution is re-

jected, such that the distribution used to calculate the mean VTT always 

fits the data. 

It is common to find a gap between the willingness to pay and the willing-

ness to accept, whereby the willingness to pay is often much smaller than 

the willingness to accept. The equivalent gain and the equivalent loss lie 

somewhere in between. The present study is no exception.  

This raises the issue of which value to use in cost benefit analysis. De Bor-

ger and Fosgerau (2006) propose a solution by showing how an underlying 

reference-free VTT may be recovered from reference-dependent choices. 

Their solution is based on prospect theory rather than conventional utility 

theory.8 Under this theory, respondents evaluate choices not in terms of 

the absolute position they reach with the choice but in terms of changes 

from the reference where loss aversion implies that a loss costs more 

“value” than an equal sized gain. 

                                                     
8 Prospect theory was developed by Kahneman and Tversky in a number of 

papers, notably Kahneman and Tversky (1979) and Tversky and Kahneman 

(1991), to explain behavioural deviations from expected utility maximisa-

tion. 
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We apply the De Borger and Fosgerau approach by letting the VTT enter a 

reference-dependent utility function, which allows for loss aversion in the 

perceived values of travel time and cost.  

In binary choices, respondents choose the alternative with the higher refer-

ence-dependent utility (the lower generalised cost), though with the chance 

of making errors. The errors are assumed to be logistic, which makes our 

model a special case of a mixed logit model.  

We assume that errors are multiplicative relative to the VTT, such that peo-

ple with low VTT make errors of smaller absolute magnitude than people 

with high VTT (Fosgerau 2007).  

Thus u  represents unobserved taste heterogeneity between individuals and 

the distribution of u  determines the distribution of the VTT conditional on 

x. 

This model specification works well, and has several advantages: 

• With present data, the model formulation yields considerable gains 

in model fit at low estimation cost.  

• Reference-dependence is easily allowed for and can be tested.  

• Errors are multiplicative such that the scale of the attributes of the 

alternatives does not affect choice probabilities.  

• We work directly with the VTT distribution instead of having to de-

rive the mean of a ratio of random variables correlated in some un-

known way.  

• We are able to test the distributional assumption for the random 

component of VTT by specifying generalised (flexible) distributions 

and testing against these.  

• We are able to provide a check of the identification of the VTT dis-

tribution.  

• Furthermore, the model allows us to estimate a large number of sig-

nificant parameters for the parameterisation of the VTT. 

The note on the analysis of the results from the SP1 study (Fosgerau, 

Hjorth and Vincent Lyk-Jensen, 2007b) reports on the specification and es-

timation of the model for SP1. A large number of model formulations have 

been tested, using with different socio-demographics, trip related variables 
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and design variables. We will not go through all these results here. In gen-

eral the findings concerning the influence of these background variables on 

the VTT are intuitive and plausible. 

The analysis of the SP1 model has resulted in a final model specification 

including estimates of parameters for the index determining the location of 

the individual VTT as well as an estimate of the distribution of the individ-
ual specific random component u . These results have been used to pro-

duce estimates of the VTT distribution for the sample. 

The procedure for converting these estimates to the final value to be used 

for cost-benefit analyses comprises a number of steps, which are detailed 

in the remainder of this section.  

First we describe in section 3.3 the background for choosing to truncate 

the estimated distributions. Then in section 3.4 we discuss how to take ac-

count of the fact that the estimated VTT depends on the size of the time 

saving presented to respondents. Finally, we discuss the weighting proce-

dure in section 3.5 while section 3.6 details the averaging and correction 

for income that has taken place in order to arrive at a central estimate of a 

common mean VTT for in-vehicle time.  

3.3 Truncating the VTT distribution 

The prevailing wisdom at the time the experimental design was prepared 

was that the design should concentrate around the expected mean value of 

time. As a mean VTT around the previous official value of 57 DKK per hour 

for commuting trips was expected, the experimental design of DATIV pre-

sented VTT trade-offs to respondents from the interval [2: 200] DKK per 

hour. The upper bound of 200 DKK per hour was considered a high value. 

As a consequence of research carried out in connection with the present 

project (Fosgerau 2006), this practice has been revealed to be problematic. 

Our econometric technology allows us to avoid specification of a specific 

distribution for the VTT, instead the distribution is estimated. The benefit 

is that we avoid distributional assumptions that may be wrong and lead to 

completely misleading results. The cost is, however, that we need to be 

able to identify the whole VTT distribution from data. However, as can be 

seen from Table 3 below, a significant share of respondents have a VTT 

higher than the maximal trade-off value they were asked to consider. 

Therefore our data do not allow us to identify the right tail of the VTT dis-

tribution without further assumptions. 

We could have chosen to continue the distribution above 200 DKK per hour 

in some parametric fashion. Such assumptions cannot however be verified 
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and can result in any estimated mean VTT beyond a certain minimum (Fos-

gerau 2006). Although we are not able to make a strong statement about 

this, we conjecture that the problem of the missing tail is common to many 

stated choice experiments, reducing the robustness of results quite con-

siderably as they become dependent on arbitrary assumptions on the shape 

of the missing tail. 

Table 3: Share of respondents accepting the highest trade-off va-
lues by mode 

 Share of respondents accepting max trade-off values 

Car driver 17% 
Car passenger 14% 
Bus 6% 
Metro 8% 
S-train 7% 
Train 17% 
  
All 13% 

Note: The maximal trade-off value differed by respondents. Not all were 

presented with 200 DKK per hour. 

This is an important reason for choosing to parametrise the VTT. The pa-

rametrisation of log VTT as a linear index of covariates representing ob-

served heterogeneity and an independent random component representing 

unobserved heterogeneity allows us to extend the “observed” support of 

the independent random component to a wider range by using the variation 

in the linear index together with the variation in the VTT trade-offs pre-

sented to respondents.  

Thus, the identification problem is largely resolved, but at the cost of as-

suming independence between the index and the random component. This 

has as a consequence that the right tails of the estimated distributions be-

come quite long; in other words, that a non-negligible share of people have 

a very high VTT. 

Figure 1 shows the estimated VTT distribution for the car driver segment. 

As is evident, the estimated distribution extends considerably beyond 200 

DKK per hour. The independence assumption allows us to estimate the 

shape of the distribution beyond this point. 
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Figure 1: Approximated VTT cumulative distribution function for 
the car driver sample (non weighted) 
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Table 4 reports the estimated mean VTT, as well as different quantiles of 

the VTT distribution and also some truncated means of the distribution as 

well as the 99% quantile of the estimated VTT distribution. The numbers in 

the table are computed using the size of the time saving for which the VTT 

becomes constant (more on this in section 3.4) 

Table 4: Moments and quantiles of the estimated VTT distributions (DKK 
per hour) and mean hourly after tax wages for the sample (2004 DKK)  

  Car driver Car pass. Bus Metro S-train Train 

Median 35 34 23 61 29 81 
99% quantile 3445 978 250 543 254 781 
        
Truncated means:       
-At 200 DKK 62 61 35 80 43 98 
-At 400 DKK 77 74 36 90 45 117 
-At 600 DKK 86 80 37 93 45 124 
-At 800 DKK 93 84 37 94 45 126 
-At 1000 DKK 98 86 37 94 45 128 

-At 99% quantile 136 86 35 92 44 126 
        
Mean 232 96 37 95 45 130 
       
Mean net hourly wage 110 93 84 104 100 94 

. 
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We note that the mean is generally larger than the median, indicating that 

the estimated distributions are skewed to the right. We note also that this 

feature is very pronounced in the car driver segment, where the 99% quan-

tile of the estimated distribution is very large and the resulting mean is 

also larger than 200 DKK per hour. The differences between modes cannot 

be explained by differences in the average after tax hourly wage. 

We have therefore computed the mean VTT where the VTT distributions 

have been truncated at a range of points. The truncated means increase 

with the truncation point. Except for the car mode, the truncated means 

stabilise at a value not much different from the untruncated mean. Only for 

the car driver segment is there a large difference between the truncated 

means and the untruncated mean. 

It is thus apparent that the high untruncated mean found for car drivers is 

largely determined by the extreme tail of the estimated distribution. There 

are no data underlying the extreme tail and the result is thus determined 

by functional form. Therefore we cannot consider the extreme tail to be re-

liably estimated.  

Furthermore, a value of 1000 DKK per hour is very large. Based on income 

statistics and rough assumptions on taxes and the number of hours worked 

annually it can be assessed that less than 0.03% of the Danish population 

have an after tax hourly wage of more than 1000 DKK.  

On our recommendation, the steering group for this project has therefore 

decided to use mean values from the estimated VTT distributions truncated 

at 1000 DKK per hour.  

The consequences for most segments are minor. The exceptions are car 

passengers and particularly car drivers, where truncation reduces the mean 

considerably in relation to the untruncated mean. This reduction is in-

tended, since the very high untruncated mean for car drivers is caused by 

the extreme tail of the VTT distribution. 

We note again that the problem of the missing tail is not specific to our 

approach and data. The fact that the variation in the trade-offs presented 

to respondents is not sufficient to identify the whole VTT distribution is in 

all likelihood equally true for other previous studies. It is rather the case 

that our approach makes the problem clearly visible and we are able to 

make an informed decision about what to do about it. This must be re-

garded as an advantage. 
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3.4 The choice of the size of the time saving 

Recall that subjects had to choose between two alternatives differing in 

travel time and cost. Our analysis shows that the VTT as measured by the 

econometric model increases significantly with the difference in travel 

times. Thus, in the data the VTT per minute is smaller when the difference 

in travel times is, e.g., 3 minutes than when the difference is 15 minutes.  

The VTT may depend on the size of the travel time difference under Hick-

sian preferences. The VTT corresponds to an arc on an indifference curve, 

such that the VTT will increase with the travel time difference in one direc-

tion and decrease in another. But we find that the VTT increases with the 

size of the travel time difference regardless of the direction, such that the 

effect is not explained by classical utility theory. 

Our analysis has revealed that the increase of the VTT with the size of 

travel time difference may be assumed to stop at some travel time differ-

ence. For each mode, we have estimated the minimal threshold, *T , at 

which the increase may be assumed to end. 

Table 5 illustrates the effect of different level of time savings on the mean 

calculation. Numbers in bold indicate where the mean VTT can be assumed 

to be constant. The means are obtained after truncating the VTT distribu-

tion for the respective segment at 1000 DKK per hour as explained above. 

Table 5: Mean VTT (in DKK per hour) for different levels of time 
savings (Δt)  
 Mean VTT 
 |Δt|=3 |Δt|=5 |Δt|=10 |Δt|=15 |Δt|=20 |Δt|=30 |Δt|=45 

Car driver 50 55 66 81 98 98 98 

Car passenger 38 40 47 55 64 86 86 

Bus 22 24 30 37 37 37 37 

Metro 35 41 62 94 94 94 94 

S-train 28 31 37 45 45 45 45 

Train 40 42 48 56 64 85 128 

 

For time differences in the range 3 to *T  minutes, the unit value of travel 

time increases with the size of the time difference. Hence a 10-minutes 

time saving is worth more than two 5-minutes time savings. This is not un-

expected, as the same pattern was found in the Dutch and British Value of 

Travel Time studies.9 When evaluating transport projects, however, a lower 

unit VTT for small time changes is not appropriate, and a constant unit 

                                                     
9 Gunn (2001) and Van de Kaa (2005). 
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value should be assigned to all time changes.10 Otherwise the evaluation of 

a transport improvement would depend in an illogical way on whether the 

project was evaluated as a whole or as a series of smaller projects each re-

sulting in smaller time savings. 

Hence the mean VTT we wish to calculate must not depend on the size of 

the time change. This means we have to choose a level of time change for 

which to evaluate the mean VTT. This choice is a crucial point in the mean 

calculation: Since the effect of the size of the time change is quite large, 

different choices of time saving sizes are likely to produce very different 

mean VTT values.  

The distribution of time differences within the sample is a result of the ex-

perimental design and not a feature of the underlying population. It is 

therefore not appropriate to use an average over the sample to account for 

the size of the time difference. 

In accordance with the British Value of Travel Time study (Mackie et al. 

2001 and 2003), we shall base our choice on the assumption that the ob-

served lower unit VTT for small time changes is not a “true feature” of the 

value of travel time, but is caused by the artificial nature of the experimen-

tal design. This assumption rests on the following propositions regarding 

the observed low unit value of small time changes: 

• When making choices in an experiment, people ignore time savings 

that are too small to “matter” – i.e. that are negligible compared to 

the entire journey time or to the variation in journey time (delays) 

they experience from day to day. This type of effect can also be 

thought of as editing in the sense of Kahneman and Tversky (1979), 

whereby subjects simplify the choice task prior to choosing. 

• People may find that small time savings are of very little value, be-

cause it is not possible for them to reschedule their activities in or-

der to make use of the extra time. This is a short-run perspective, 

and we expect that a permanent time saving would over time be in-

corporated into people’s schedules, such that they would eventually 

benefit from it. However, the experiment has a tight focus on an ac-

tual trip recently made by the subject (subjects are explicitly in-

structed to imagine that they should undertake this same trip 

again), and this focus on a single trip may cause people not to con-

sider long term consequences. Another important feature of our 

data is that the reference trip is not a frequently made trip. In 57% 

of the cases it is a trip made once a month or less frequent. It is 

                                                     
10 E.g. Wartburg and Waters (2004), section 2.8.4.  
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likely that this makes it even more difficult for people to imagine 

the long term consequences of a change in travel time. 

• Even if there are certain time savings that are too small to be of 

use, because most activities take a certain “minimum” time, Fowkes 

(1999) shows that a procedure taking this into account and only 

valuing time savings if they contribute to disposable time intervals 

of a certain size, will yield the same average value of time as a con-

stant unit value procedure.  

In the British Value of Travel Time Study, Mackie et al. (2001 and 2003), 

estimate a model where VTT depends on dummies for each size of time 

change, and find that time changes of less than 10 minutes have very small 

VTT. Based on this, they estimate a model where VTT is constant for time 

changes greater than or equal to 11 minutes, and is allowed to vary with 

the size of the change for changes less than 11 minutes. The mean VTT is 

based on the latter model and evaluated at what corresponds to a time 

change of 11 minutes. 

Adopting the same procedure as in the UK, our results indicate thresholds 

that vary by mode. The minimum threshold that we estimate is 15 minutes 

and the largest is 45 minutes. We would however not feel comfortable in 

recommending these thresholds, since we cannot rule out that they are af-

fected by the distribution of travel time differences presented to subjects. 

The travel time difference presented was a function of the actual travel 

time such that changes both up and down relative to the reference trip 

would be meaningful. This implies that the large travel time differences oc-

cur only for long trips. The share of long trips varies considerable by 

mode. Thus we have many long trips by train where we also estimate the 

largest threshold. Conversely we have mostly short trips by bus, metro and 

S-train where we also estimate the lowest thresholds.  

We cannot rule out that the fact that we are able to accept a threshold 

where the effect of the travel time difference disappears is a consequence 

of the data and that the estimated thresholds would have been higher if we 

had more observations of long trips. This points towards using lower val-

ues for the travel time difference.  

On the other hand the travel time difference should be large enough to 

eliminate “disturbance” from the effects discussed above. We feel that this 

requires at least a difference of 10 minutes in accordance with the UK re-

sults, and possibly more since we estimate higher thresholds. 

Consequently we have recommended to the steering group that a level for 

the time difference of between 10 and 20 minutes should be used to com-
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pute the mean VTT for cost benefit analyses. The steering group has then 

chosen a time difference of 10 minutes on the grounds that this is the con-

servative choice. This value is used for all computations in the following. 

Finally, we note that the issue concerning the value of small travel times is 

still not satisfactorily resolved and remains an important topic for future 

research.  

3.5 The weighting procedure and correction for income 

3.5.1 Weighting 

At this stage we have computed the average VTT for each subject in the 

sample, using a travel time difference of 10 minutes and truncation at 

1000 DKK per hour. In order to compute average values for the population 

it is necessary to weight the sample before averaging. For this purpose we 

employ the Danish national travel survey using data from 2002 and 2003. 

It must be decided which population the average VTT should be representa-

tive for. The relevant options to consider are  

• The average kilometre  

• The average trip  

• The average traveller 

The resulting average VTT will depend on this choice since the VTT is gen-

erally higher on long trips and since people with higher incomes tend to 

make longer trips. Thus the decision on how to weight the sample embod-

ies a view on the distribution of resources between travellers and between 

travellers and non-travellers, which is why we emphasise the issue.  

We take the view that the weighted average VTT should represent the aver-

age VTT of traffic using projects to be evaluated. The likelihood that a 

given traveller will use a given facility depends on the distance travelled. 

Therefore it is appropriate to compute the average VTT to be representa-

tive for the average kilometre. The values in the remainder of this report 

are computed in this way.  

Note that we then to not make a distinction between short and long dis-

tance trips, the average is for all trips. This was an explicit wish from the 

Steering Group, since the segmentation by trip length is hard to handle in 

practical applications. 
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3.5.2 Average income 

According to both theory and the estimated models, the VTT should de-

pend on income. Moreover, people with different income tend to use dif-

ferent modes of transport. This implies that cost benefit analysis using 

VTTs that vary by mode will tend to favour projects for modes used by 

people with higher incomes.  

The steering group has taken the view that this property is likely to cause 

policy makers to reject the results. Therefore it has been decided to re-

move the effect of income from the results. We have therefore estimated 

the values that would occur if all segments had the same average income. 

This is done using the estimated income elasticities from the econometric 

model, see Fosgerau, Hjorth and V. Lyk-Jensen, (2007b), Table 3 and 4.  

Table 6 shows the mean VTT in groups defined by travel mode and pur-

pose, before the correction for income. Recall that the weighting ensures 

that the averages correspond to average kilometres. The highest mean VTT 

is found for car driving commuters while the lowest is found for people 

travelling for education purposes by bus. 

Table 6: Mean of the VTT distribution (truncated at 1000 DKK 
and with 10 minutes time savings) without correction for income 
differences 
  Commuter Education Leisure Maintenance All
Car driver 84 78 79 68 78
Car pass 54 45 52 50 52
Bus 34 24 31 28 30
Metro 82 50 56 59 62
S-train 37 30 37 33 35
Train 61 47 51 58 54
All 76 64 66 61 67

 

Table 7 shows the weighted average after tax annual income for the same 

groups. Like above, the highest average income is found per kilometre of 

car driving commuters while the lowest average income is found for people 

travelling by bus for education purposes. Using as a rough rule of thumb 

that people who work full time do so for about 1600-1700 hours per year, 

these figures translate into an after tax hourly wage of about 100 DKK per 

hour. The estimated average VTT of 67 DKK per hour is lower than this 

which gives confidence that the number is not too high. 
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Table 7: Weighted after tax income in 2004 DKK 

  Commuter Education Leisure Maintenance All
Car driver 202,362 151,120 189,881 175,508 186,530
Car pass 169,436 42,882 123,562 123,145 124,725
Bus 156,027 78,072 117,083 123,239 122,148
Metro 195,814 82,739 159,468 185,805 167,093
S-train 186,353 88,311 144,739 148,197 150,726
Train 211,644 118,518 137,669 164,508 154,316
All 197,512 130,517 162,213 160,311 167,292

 

The mean VTT are adjusted using the estimated income elasticities for each 

segment.11 The result of the income adjustment is shown in Table 8. Gener-

ally, the numbers change toward the overall mean. The overall mean is un-

changed at 67 DKK per hour. 

Table 8: Mean VTT at average income  
  Commuter Education Leisure Maintenance All
Car driver 78 82 75 67 74
Car pass 54 96 62 59 61
Bus 34 30 35 31 33
Metro 75 72 58 56 63
S-train 35 41 39 35 38
Train 52 59 58 59 57
All 70 71 67 62 67

Note: The value for car passenger education trips is very high and their income is 

also very low as seen in Table 7. There are very few respondents in this segment. 

3.6 Dimensions of the VTT 

The final issue remaining is to decide on the dimensions along the which 

the mean VTT is to be applied. The previous values used for Danish cost 

benefit analyses embody a common value across modes and differences be-

tween different travel purposes. These dimensions carry the advantage that 

they are easily observed and also that they are present in most traffic 

models.  

3.6.1 Segmentation by travel purpose 

In the econometric model, the travel purpose turned out not to contribute 

significantly to explaining the VTT. This is probably because the model 

                                                     
11 See Fosgerau, Hjorth and V. Lyk-Jensen, (2007b), Table 3 and 4. The es-

timated income elasticities for person income lie between 0.3 for bus to 

0.7 for train. 



 19

contains a number of other variables correlated with purpose. Table 6 

shows that there are differences across purposes within each mode. These 

differences are generally reduced to become quite small after correcting 

for income in Table 8.  

Since differences between purposes are generally small there is little point 

in distinguishing between travel purposes. Moreover, the interviews con-

cerned trips made between home and some activity which allows the travel 

purpose to be uniquely defined. But in reality many trips are between dif-

ferent out-of-home activities, which in many cases makes it difficult to de-

fine a meaningful travel purpose. Therefore we have suggested that the fi-

nal VTT values do not distinguish between travel purposes. This recom-

mendation was adopted by the steering group.12 

3.6.2 Segmentation by mode 

According to theory, the differences in VTT between modes for a given per-

son should depend on the comfort of mode. Thus we would expect, e.g., 

bus to be less comfortable than driving a car and therefore the value of re-

ducing travel time to be higher for bus. Such generic difference between 

modes would be appropriate to include in a cost benefit analysis. In gen-

eral, however, the differences between modes that we observe are the op-

posite of what we would expect based on this explanation. This is not an 

uncommon empirical finding. 

In the SP1 report (Fosgerau, Hjorth and Vincent Lyk-Jensen, 2007b) we have 

argued that self-selection into modes is a more likely explanation for the 

observed differences between modes. According to this explanation, peo-

ple who for some unobserved reason have a high VTT use the fast and ex-

pensive modes while those who for unobserved reasons have a low VTT use 

the slow and less expensive modes. 

In line with the discussion concerning income differences, the steering 

group for the project has expressed the view that the cost-benefit analysis 

will be considered most relevant by policy makers if the analysis treats 

                                                     
12 Our reviewer Andrew Daly made the following remark on this issue: “The 

finding of no variation with purpose is indeed unusual, but in fact the 

variations claimed in other studies are not very large and would be reduced 

by consideration of the covariates listed. Of course business travel, which 

is included in most other studies, would be a significant exception to this 

finding and the need to include purpose variation to accommodate busi-

ness travel in other studies may have influenced the decision to include 

further purpose segmentation.” 
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everybody equally. It has therefore been decided to use that grand average 

of 67 DKK per hour as the central value to be applied to all transport 

modes. 
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4 Relative values of time 

This section presents the data, the econometric approach and the results 

from the second experiment SP2, which aims to produce relative VTTs for 

some different components of travel time. In the discussion of results we 

give recommendations on the use of the results for the future official cost-

benefit guidelines. These recommendations have been discussed and ap-

proved by the steering group for the project. 

4.1 SP2 data 

Most of the subjects also participated in the second experiment (SP2), 

which was similar to SP1, except that several components of travel time 

were allowed to vary independently. In SP2 the presented alternatives were 

also described by absolute journey time, cost values and number of inter-

changes. 

Depending on their reference trip, separate experiments were presented to 

car users, public transport users who use a single public transport mode 

(bus, metro, S-train or train) for their journey, and public transport users 

who use multiple modes for their journey (bus-metro; bus-train; metro-

train13).  

SP2 examines a number of both in-vehicle and out-of-vehicle journey com-

ponents for car and public transport. The subjects that participated in the 

second experiment were presented with a total of eight choice situations 

based upon different experimental designs. 

For car drivers/passengers the considered travel time components are free-

flow driving time, additional driving time due to congestion, access/egress 

walk time, and time spent searching for a parking space. If any of the three 

components is not relevant for the subject, the variable is dropped. All al-

ternatives have the same transport mode as on the reference trip (car 

driver or passenger). 

For public transport users, travel time is decomposed into access/egress 

time (other modes than public transport, i.e, walking, cycling, taxi, etc., in-

vehicle time (separate component for each transport mode), headway of the 

                                                     
13 Notice that S-train is included in the train mode. 
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first used mode, number of interchanges between modes and associated 

waiting time (interchange waiting time).  

In the single mode public transport experiment interchanges are between 

two vehicles of the same type, e.g. two busses. All alternatives used a sin-

gle transport mode, which was the mode from SP1, namely the main mode 

of the reference trip.   

For multiple-mode public transport users, the experiment is divided into 

two parts; In the first half of the experiment, variation in time are exam-

ined as the interchanges are held constant. It contains alternatives with the 

two public transport modes used for the journey to allow valuations to be 

obtained for in-vehicle times for each mode and out-of-vehicle time. Note 

that the main mode on the reference trip (the mode used in SP1) is always 

one of the two. The second part of the experiment allows the number of in-

terchanges to vary by reducing one of the presented alternatives to use a 

single mode, allowing the value for between-mode interchanges to be valu-

ated. 

The attributes characterising the alternatives are the same as in the single-

mode experiment, except that a separate in-vehicle time is stated for each 

used mode. There are no interchanges between vehicles of the same type; 

hence the number of interchanges is always zero for the alternatives using 

a single transport mode, and one for alternatives using two modes.   

Data exclusion 

The original sample of SP2 subjects is based on the SP1 subjects who were 

not excluded from the first experiment. Only few had to be further ex-

cluded from the analysis of SP2 (only when providing unrealistic answers). 

However, we observed that the data set encompasses some dominant 

choices, i.e. choices for which one alternative was both cheaper and fastest 

for all the time components; see (Fosgerau, Hjorth and Vincent Lyk-Jensen, 

2007c).  

In the car experiment, 32% of all choices were dominant choices.14 These 

have been excluded from the current analysis, as well as all observations 

from subjects who chose a dominated alternative. 

4.2 Econometric approach 

The time values are inferred from binary choices between alternative routes 

characterised by their cost and a vector of travel time components. All al-

                                                     
14 This high proportion is due to an SP design error. 
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ternatives are obtained by varying some attributes of the reference trip in 

order to make the proposed alternatives seem realistic and familiar. 

To estimate the values of different travel time components we modelled 

subject’s choice behaviour using a mixed logit model. We began with a 

simple base model, which was then extended to take account of certain 

characteristics of the experimental design and to allow for reference-

dependent preferences.  

We assume that the values of the time components are positive, depend on 

observed characteristics of the subject and the trip, and are random over 

the population to allow for unobserved heterogeneity. We did not attempt 

to estimate a separate distribution for each time component. Instead we 

aimed at estimating the relative values of the components, assuming that 

all components share the same distribution, except for a scale factor. We 

analysed each mode or mode combination separately. (See Fosgerau, Hjorth 

and Vincent Lyk-Jensen, 2007c for further details) 

4.2.1 Headway formulation 

In our base model, we assume that the generalised cost of an alternative is 

linear in the time attributes, and hence each time component has a con-

stant unit value for each individual. For attributes such as in-vehicle time 

or access/egress time, this is an acceptable assumption, as the attribute 

levels are amounts of time the subject must spend on the corresponding 

activities. 

However, we cannot assume that the value of headway (time between de-

partures) is linear in the attribute. We consider it likely that a change in 

frequency from one departure every 5 minutes to one departure every 10 

minutes may have a relatively large cost, as the extra time between depar-

tures would cause people to wait longer at the station. However, we do not 

expect a change in frequency from 30 minutes to 35 minutes to have a 

similar effect: This is because a change in headway from 30 to 35 minutes 

will not cause much change in waiting time, and is more a question of 

planning.  

We therefore generalise the base model by allowing the generalised cost to 

increase linearly with the time between departures, but with different 

slopes below and above a certain level of headway *H . 

When asked about the reference trip, a small number of subjects have stated 

that they do not know the headway of their first used mode. Since there is 

no reference level for the presented headway attributes to vary around, 

these subjects are presented with headway values of 60 and 120 minutes. 
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However, headway levels of 60 and 120 minutes may seem unrealistic for 

some of these subjects, especially regarding high-frequency transport modes 

as city busses, metro, and S-train. We cannot predict how this would affect 

their choices, but we attempt to control for potential deviations by allowing 

subjects with missing headway reference to value headway differently.  

For the metro segment, there are very few high headway values; we there-

fore had to simplify the headway formulation in the metro models. 

4.2.2 Reference-dependent preferences 

As in the analysis of SP1, we incorporate reference-dependent preferences 

in our model. 

In the current experiment, all alternatives are obtained by varying some at-

tributes of the reference trip. Subjects are instructed to imagine that they 

are to repeat the trip, only with different travel times and costs. With this 

focus, we expect that the reference trip becomes a base of comparison, 

such that a lower cost than the real is perceived as a gain, while a higher is 

perceived as a loss. We are thus able to control for loss-aversion in our 

model. 

However, we must take into account that: 

• Subjects may not have a reference; this is sometimes the case for 

the headway variable, as mentioned above. For these subjects, we 

set the perceived value of the headway attribute equal to the actual 

attribute value.  

• There is not enough variability around the reference to identify the 

loss aversion parameter. For some time components, such as park-

ing time or the number of interchanges, almost all attribute values 

are larger than the reference value. In this case it is not possible to 

identify the loss aversion parameter, and hence we just use the ac-

tual attribute values without controlling for reference-dependence.  

4.2.3 Distance-specific parameters 

To examine whether the values of the travel time components depend on 

the length of the trip, we estimated a model with separate time values for 

short and long trips. 

We define, D, as the maximum distance for short trips. The choice of D is 

of course specific to the transport mode. We define short trips as trips 
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shorter than the median trip length (rounded to the nearest 5 km). We also 

test whether the relative values of time components are distance-specific. 

For the metro segment we do not estimate distance-specific parameters as 

it is a rather small segment and the reference trips are generally very short 

– the mean distance travelled is around 7.5 km. 

The table below summarises the segmenting distance per mode. 

Segment D 

Car 25 km 

PT single-mode Bus 10 km 

PT single-mode S-train 15 km 

PT single-mode Train 50 km 

 

The multiple-mode samples are too small to estimate distance-specific pa-

rameters. 

4.3 Results 

In the following we only present the final results, all details can be found 

in Fosgerau, Hjorth and Vincent Lyk-Jensen (2007c) 

4.3.1 The car experiment 

Table 9 reports the results for the car segment and provide 95% confidence 

intervals. Note that, the official value of free-flow driving time to be used 

in economic evaluation will be based on the results of SP1. Hence the re-

ported value of free-flow time will not be used, and is reported only to 

show that the level is reasonable. When comparing to the values of SP1, 

one needs to take into account the distributional assumptions of the mod-

els: In SP1 we use a generalised VTT distribution instead of the lognormal, 

which results in a more right-skewed distribution and a much higher mean.  

Table 9: Time values for the car segment 

Value of free-flow driving time DKK/minute DKK/hour 

Trip length <= 25 km. 1.64 98 

Trip length > 25 km. 1.29 78 
   
Relative values of time  
(unit is value of free-flow time) 

95%- 
confidence intervals 

Additional driving time due to congestion 0.88 [0.81 ; 0.97] 

Egress walk time 1.55 [1.37 ; 1.76] 

Parking search time 1.85 [1.59 ; 2.15] 
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We find that time spent searching for a parking place is valued almost 

twice as high as free-flow driving time, and that time spent walking 

to/from the car is valued around 50% higher. These results seem reason-

able. The high value of parking search time may be partly due to the fact 

that it is a willingness-to-accept value and it was not possible to correct for 

reference dependence as the attribute of parking search did not vary 

enough around the reference. Another reason could be that subjects ex-

perience parking time as connected with some uncertainty, even though 

the attribute values in the experiment are certain amounts.  

The estimated value of congested driving time is less than the value of 

free-flow time. This is clearly an undesirable result, as it is inconsistent 

with theory and findings from other studies.15 A relative value of one for 

congested time is recommended as it can be argued that this value does 

not encompass uncertainty due to time variability.  

From these results we need to extract values relative to the VTT of in-

vehicle time. We propose to use rounded numbers so as not to suggest 

higher precision than we are able to achieve. Therefore we suggest setting 

the relative values of time as shown in Table 10. Notice that the chosen 

values are almost within the 95% confidence intervals. 

Table 10: Recommended relative values of time for the car seg-
ment 
Relative values of time  

Additional driving time due to congestion 1*IVT 

Egress walk time 1.5*IVT 

Parking search time 1.5*IVT 

 

We recommend setting the relative value of parking search time at a lower 

value outside the estimated confidence interval, since we have observed 

that it is a willingness-to-accept value, implying that the estimate is on the 

high side.   

It should be noted that the additional driving time due to congestion com-

prises expected delays. The current practice in the official guidelines of the 

Ministry of Transport and Energy is to use a mark-up of 1.5 to take into ac-

count travel time variability due to congestion. This practice may be con-

tinued and is not contradicted by the present findings. 

                                                     
15 See e.g. Wartburg and Waters (2004) 
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4.3.2 PT Single-mode experiment 

Table 11 presents the results from the single mode public transport ex-

periment. We discuss the different time components in turn. 

In contrast to the car modes, access/egress to public transport may use 

different modes including car. For metro, S-train, and short train trips, the 

value of access/egress time is about 30% more than the value of in-vehicle 

time. For bus the relative value is a little higher, while for long train trips it 

is lower than the value of in-vehicle time. Access/egress is only distance 

specific for train. 

Table 11: Relative time values for the PT single mode experiment 

 

 BUS METRO S-TRAIN TRAIN 

Trip length (D)  <= 50 km. >50 km. 

H* (minutes) 20  None 10  15 15 

Value of in-vehicle time  

   DKK/minute 0.62 1 0.90 0.87 2.88 
   DKK/hour 37 60 54 52 173 

Relative values of time 

(in minutes of IVT) 

 

Access/egress time 1.77 1.32 1.26 1.29 0.88 

Confidence Interval [1.41 ; 2.22] [0.82 ; 2.11] [0.98 ; 1.61] [1.01 ; 1.65] [0.66 ; 1.17] 

Per interchange 12.23 1.55 5.18 12.92 

Confidence Interval [9.04 ; 16.53] [0.08 ; 31.47] [2.41 ; 11.13] [8.63;19.36] 

Interchange waiting time 1.96 2.45 1.86 1.40 

Confidence Interval [1.47 ; 2.61] [1.46 ; 4.1] [1.32 ; 2.63] [0.87;2.27] 

Headway (<= H*) 1.09 0.70 1.59 

Confidence Interval [0.84 ; 1.41] [0.36 ; 1.38] [0.9 ; 2.83] 

Headway (>H*) 0.45 0.93 0.38 

Confidence Interval [0.36 ; 0.56] 

 

1.32 

[0.81 ; 2.16] 

[0.72 ; 1.21] [0.31 ; 0.48] 

 

The estimated value of an interchange seems to depend very much on the 

type of mode: For high-frequency modes as metro and S-train an inter-

change is worth the same as 1.5 and 5.2 minutes of in-vehicle time, re-

spectively, while for bus and train its value is equivalent to 12-13 minutes 

of in-vehicle time. The confidence intervals are however quite wide such 

that a range of values are consistent with the estimation results. 

Except for S-train, the price of an extra minute of headway between depar-

tures is equivalent to 1.1-1.6 minutes of in-vehicle time, up to a certain 

point, after which it drops to 0.4 minutes (for metro, there is no such 
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threshold, as high headway values are unrealistic). For S-train, the price is 

0.7 minutes up to the threshold, after which it is 0.9 minutes. However, 

these values are not significantly different, and we may assume, as for 

metro, that the value of headway is constant for all headway levels. Possi-

bly this is because S-train is also a high-frequency mode, such that data 

contain few high headway levels. 

For bus and train, low headway levels are valued at a higher marginal rate 

than high levels, possibly because departures are so frequent that people 

do not bother to plan their arrival at the station/stop, meaning that the ex-

tra time between departures cannot be used for other purposes. This is the 

kind of result that was expected. 

The value of waiting time associated with interchanges differs a lot be-

tween modes: From 1.4 to 2-5 minutes of in-vehicle time. 

As for the general level of time values, subjects on long train trips have the 

highest value of time, while people taking the bus have the lowest16. This is 

in agreement with the results from SP1. 

4.3.3 PT Multiple-mode experiment 

The estimation results from the multiple mode public transport experiment 

are summarised in Table 12. From the table we notice that bus in-vehicle 

time is more expensive than metro or train in-vehicle time, and that metro 

in-vehicle time is more expensive than train in-vehicle time. These are 

probably comfort effects, as we know from the single-mode experiment 

that train passengers usually have higher value of time than bus and metro 

passengers, with bus passengers as the lowest.  

                                                     
16 Here we do not take account of the fact that the value of time should be 

computed using a generalised VTT distribution for the bus segment. How-

ever, in SP1 introducing a generalised distribution decreases the mean VTT 

for the bus segment. 
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Table 12: Time values for the PT Multiple-mode experiment 

 Bus-Metro Bus-Train Metro-Train 

First Mode 

Unit of value of in-vehicle time Bus Bus Metro 

   DKK/minute 0.57 1.79 0.82 

   DKK/hour 34 107 39 

Relative values of time  

(in min of IVT) * 

 

Access/egress time 1.07 0.95 1.17 

   Confidence Interval [0.72 ; 1.6] [0.79 ; 1.14] [0.81 ; 1.7] 

Per interchange 8.54 5.54 8.65 

   Confidence Interval [5.28 ; 13.82] [3.28 ; 9.33] [5.29 ; 14.14] 

Headway 0.63 0.47 1.21 

   Confidence Interval [0.38 ; 1.05] [0.39 ; 0.56] [0.84 ; 1.75] 

In-vehicle time for the second mode 0.79 0.79 0.88 

   Confidence Interval [0.5 ; 1.22] [0.7 ; 0.89] [0.73 ; 1.07] 

Interchange waiting time 1.07 1.39 1.67 

   Confidence Interval [0.65 ; 1.78] [1.11 ; 1.73] [1.09 ; 2.54] 

*Note that relative values are relative to values of IVT of the first mode.  

In general, the relative time values are lower than in the single-mode ex-

periment: Access/egress time is worth the same as 1 - 1.2 minutes of in-

vehicle time, the value of an interchange is 5.5 – 8.5 minutes, and the 

value of waiting time is 1.1 – 1.7 minutes. 

For bus-metro and bus-train, headway is worth roughly half as much as a 

minute of in-vehicle time, while for metro-train it is worth 1.2 minutes. It 

seems the relative values are higher in the metro-train segment than the 

other, perhaps partly offsetting the low value of base in-vehicle time com-

pared to the other segment including train passengers. 

4.3.4 Relative values for Public Transport 

As in SP1 we do not recommend to have specific values by mode as the 

definition of a bus or train is not always straightforward. We suggest deriv-

ing common values based on the results summarised in Table 11 and Table 

12 and instead differentiate them according to low and high headways. 

Access/Egress: Contrary to the car experiment, here access/egress can be 

achieved not only by walking but also with a taxi, a car or by bicycling. 

From Table 11 and Table 12 it can be seen that a factor of 1.5 of IVT can 

be accepted both for single mode PT and multiple-mode PT, except for long 

distance train and bus train. We suggest setting access/egress to 1.5 of 

IVT. 
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Interchange waiting time: A factor 1.5 of the IVT can be accepted both for 

single and multiple PT modes. However, multiple-mode subjects value in-

terchanges lower than single mode subjects. One explanation for the dif-

ferences between multiple and single mode can be interpreted as reflecting 

the gap between WTP and WTA, where WTP is usually lower than WTA, mul-

tiple-mode subjects being more used to change modes. 

Interchanges: We obtain here the penalty by interchange measured in min-

utes. We have chosen 6 minutes as the results was ranging between 1.5 

minutes for metro to almost 13 minutes for train. It is also half of our 

pivot headway value, H* (12 minutes). 

Headway: The value that differentiates low headway from high headway is 

set to 12 minutes, which corresponds to 5 departures in one hour (The H* 

used in the estimation was ranging from none to 20 minutes). For headway 

less than 12 minutes we use a factor of 1 while for large headways (more 

than 12 minutes) we use a factor of 0.4. 

This means that a headway of 50 minutes corresponds to 27.2 minutes of 

IVT (12*1 + 0.4*(50-12)), i.e. 30.4 DKK. 

The recommendations are summarised in Table 13 below. These recom-

mendations have been discussed and approved by the steering group for 

the project. 

Table 13: The Danish values of time (2004 DKK) 

  Car Public Transport 
   
In-vehicle-time (IVT)  67 DKK 
 
Relative values  
Congested Time(1)  1*IVT    
Parking search time  1.5*IVT    
Access/Egress  1.5*IVT 1.5*IVT   
Interchange    6 min 7 DKK
Headway H; H*=12 minutes     
 Low headway <12 minutes    1*H*IVT   
 High headway >12 minutes    (12*1+0.4*(H-12))*IVT   
Interchange waiting Time    1.5*IVT   
 (1) Note that the factor used in the official guidelines of the Ministry of Transport 

and Energy is 1.5, as it includes the travel time variability due to congestion, while 

the DATIV study focuses on additional driving time due to expected delays. 
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5 Conclusion 

This report has argued in favour of using a single average VTT for an aver-

age kilometre of in-vehicle travel time.  

An average kilometre of in-vehicle travel time, because the likelihood for a 

given traveller to use a given facility depends on the distance travelled. 

Therefore it is appropriate to compute the average VTT to be representa-

tive for the average kilometre.   

A single average value because the different values for different modes do 

not reflect comfort differences as expected from the economic theory but 

rather self-selection, i.e. that people having high VTT tend to use the fast 

and expensive modes. Using the differentiated values will not treat every-

body equally. 

In contrast, to the previously used Danish values, there is no distinction 

between trip purposes, as the differences among purposes were small.  

The results from the econometric analysis of the first SP experiment have 

lead to a central value of in-vehicle travel time of 67 DKK per hour (2004 

DKK) based on the decisions explained in the report. 

The recommendations regarding the relative values of in-vehicle and out-

of-vehicle time components are based on the analysis of the second SP ex-

periment. The recommendations are similar to the values currently in use, 

described in the “Nøgletalskatalog”, June 2006. New time components have 

been estimated, like parking search time and access/egress (walking time 

for car drivers).  

For public transport the factor used for interchange waiting time is lower 

than the previous factor, but then we now include a separate penalty for 

each interchange. The present report provides also a much simpler way to 

compute the different waiting time by directly using the headway and pro-

viding two headways levels that can be applied to all modes. Values for ac-

cess/egress to the public transport by cycling, walking, taxi, car, etc. are 

now also provided.    
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