
Trafik, transport og teknik i fremtiden

Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker

www.fremforsk.dk



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

18
44

18
48

18
52

18
56

18
60

18
6

4

18
68

18
72

18
76

18
80

18
84

18
88

18
92

18
96

19
00

19
04

19
08

19
12

19
16

19
20

19
24

19
28

19
32

19
36

19
40

19
4

4

19
48

19
52

19
56

19
60

19
64

19
68

19
72

19
76

19
80

19
84

19
88

19
92

19
96

20
00

20
04

20
08

20
12

20
16

Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



Fremtidens forventninger

▪ Vi forventer, at det bliver bedre – helst med omkring 2,6% om 
året – eller 30 % mere på 10 år

▪ Jeres børn bliver langt mere forkælede end I selv har været og 
vil forlange meget mere

▪ Bilerne skal være bedre 

▪ Det gælder også alle former for service og derfor vil i opleve af 
fremtidens kunder er mere krævende end i dag

▪ Hvis vi ikke rykker opad, men blot står stille, opleves det som 
tilbagegang

▪ Velkommen til forventningernes samfund!
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320



Mangel på faglærte





Delivery Robot



Pendlingen er stigende og 
afstanden voksende





Fremtidens arbejde og 
pendling

▪ Man skal kunne arbejde fra man sætter sig i 
transportmidlet

▪ Afstand måles i tid – ikke i km

▪ Mange vil vælge arbejdspladser, hvor man kan arbejde 
hjemme en del dage om ugen

▪ Der bliver færre, der skal møde hver dag kl. xx

▪ Vi vil se en udbredelse af arbejdsmarkedet, hvor 
geografiske afstanden mister betydning

▪ Biler passer ufatteligt godt til sådan en verden – også bedre 
end i dag, og særligt de selvkørende



Rigdom og transport

▪ Langt flere for råd til en bil – og de bliver selvkørende og 
mange bliver eldrevne eller hybrid

▪ Det vil betyde kraftig konkurrence fra bilerne til en del af 
den kollektive pendlertrafik

▪ Mange vil pendle delvist og komme til storbyen et par 
gange om ugen

▪ Der er for lidt trængsel i København til at holde bilerne væk

▪ Derfor er konkurrenceparameteren i fremtiden tid og 
komfort – det skal være hurtigt og godt!



High end commuter service San 
Francisco

LEAP, A LUXURY



Robo taxi Renault
(2023)



Energi i 2040

▪ Det er solcelleteknologien, der sejrer på langt sigt
▪ Vindmøller vil nå en max størrelse om ca. 10 år

▪ Solceller har kun to dimensioner

▪ Men vind kommer til at spille en større rolle i mange år 
fremover 
▪ Forsyningssikkerhed og et sammensat system

▪ Energi bliver igen billig, ja efterhånden næsten gratis

▪ El-priserne vil være lave og vi vil opvarme og forsyne mange 
ejendomme lokalt uden det store bidrag fra nettet – der er lige 
rimtåge i januar….

▪ Energi vil stille og roligt blive et rent teknisk anliggende



Energiforbrug til 2050 (Qaudrillion = 

1015)
(1 Gw = 3.412.141.633,1 Btu/h)

(Vindmøller i 2016 = 80 gigawatt = 238 mia. Btu)
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Batteriteknologien fører kapløbet 
mod lavere omkostninger



Billigere batterier



Vi får brug for meget lithium
eller noget andet



Er der strøm nok?

▪ En el-bil bruger i dag ca 220 kw timer om måneden eller 0,01 
TeraJoule pr. år

▪ 100.000 elbiler vil bruge ca. 1000 TJ el om året

▪ Det svarer til 1 % af strømproduktionen om året

▪ Med 1 million elbiler plus lastbiler ser det lidt sværere ud med 
en 10-15% stigning i elforbruget, men ikke mere end 
produktionen steg fra 2014 til 2018

▪ Vindmøllerne producerer i dag over 50% af al el

▪ Det bliver derimod svært at udbygge ladestandere og 
elledningsnet hurtigt – hurtig ladning kræver meget energi



Fremtidens storby: 
Selvkørende bil lejes





By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041



Den flyvende bil er allerede til 
salg



Ny Mazda 3 med Skyaktive-x 
benzinmotor med dieseltræk

Mazda3 , Hatchback, Vision, 
SKYACTIV-D 2.2 150 hk (6-trins 
manuel gearkasse)
Benzinbil
Anbf. detailpris*249.753 kr.
24,4 km/l bl. kørsel
380 / 1800 Nm/omdr./min



Kan ny teknologi redde 
forbrændingsmotoren på lang 

sigt?

▪ Kan vi filtrere CO2 ud af udstødning og lagre det i en 
tank – eksempelvis ved minus 120 grader C?

▪ Så kunne vi anvende tankstationerne til at tanke og 
samtidig aflevere CO2 der

▪ Der er lang vej teknologisk, men de nuværende biler 
har også en nogenlunde lang levetid

▪ Kombibilen med Hybrid og lang rækkevidde bliver svær 
at slå på længere sigt



Hvem skal servicere en 
bil i fremtiden?

▪ Bilfabrikanterne er i gang med at kunne sikre sig ene-
adgang til bilens computersystemer

▪ Så kan de bestemme, hvem der servicerer bilen

▪ Det kan komme de autoriserede værksteder til gode, men 
kan også være bilfabrikanterne selv, der vil have dette 
arbejde

▪ Leasing-selskaberne kan styre service og reparation af 
de mange leasing-biler

▪ Det betyder, at I skal være endnu bedre i fremtiden –
hvordan bliver I det?



Hvordan vedligeholder man 
en bil om 10-15 år?

▪ Bilen bestiller selv tid på værkstedet og kører derhen af sig 
selv!

▪ Den har selv bestilt reservedele og andre komponenter

▪ Den kobler sig på computeren og fortæller, hvad der skal 
gøres

▪ I skruer, piller og regerer som nu mekanikere kan

▪ Er I sikre på, at bilen ikke selv tager tilbud hjem på service 
og reparationer?

▪ Kræver særlig viden at være værksted i fremtiden
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El-Volvo som skraldebil
feb 2019



Lastbiler og andre 
transportformer

▪ Det tager ret lang tid, før el-motorer vil erstatte diesel i 
store lastbiler

▪ Et realistisk bud taler vi om engang efter 2030 – nok først 
2040, da vi skal have meget kraftige batterier udviklet først 
– eller have andre formål end langturstransport af gods

▪ Det skal nok komme – men der er en udviklingstid på alt, 
og virkeligt kraftfulde batterier ligger længere ude end 5-8 
år.

▪ EU siger, at al transport skal være CO2 neutral efter 2050



Mareridtet

▪ El-biler bliver dominerende blandt nye biler på 5 år

▪ Service på nye biler sættes til service pr. 100.000 kilometer

▪ Bilfabrikanterne foretager digital service på bilerne løbende via 
indbyggede mobiltelefoner

▪ Bilfabrikanterne foreslår udskiftning på vitale dele, hvis der 
opstår problemer, og gør det selv

▪ Vugge-til-vugge biler, som hjemtages af fabrikanterne til 
genopbygning, når de er 7-10 år gamle

▪ Der er kun dækskifte og gamle biler tilbage til værkstederne –
fra 2030 forbud mod dieselbiler



Drømmen

▪ El-biler rulles langsomt ud og om 10 år udgør de 7-8% af alle 
biler – de skal services løbende teknologisk som en computer og 
med andet også

▪ Hybridbilerne tager over. De har to motorsystemer og er meget 
mere komplicerede end el-biler

▪ Der opfindes nye løsninger til at køre co2 neutralt og 
forureningsfrit i en dieselbil og effektiviteten øges betydeligt 
(Co2 opsamling og meget bedre filtre)

▪ Værkstederne bliver til steder, der kan tage sig af alt ved bilen 
uafhængigt af drivstof

▪ Service bliver afgørende i konkurrencen – ikke prisen
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