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Autonomous Vehicle Readiness Index



Indledning
Hvert år udgiver KPMG et Autonomous Vehicles

Readiness Index (AVRI), som i år omfatter Danmark 

for første gang.

KPMG AVRI skal give en vurdering af hvert lands 

styrker, svagheder og muligheder indenfor AV-

området for derigennem at levere en konstruktiv 

indsigt, der kan hjælpe transportorganisationer og 

infrastruktur- udbydere til at lære af hinanden og 

forbedre sig.
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Metode
De 30 lande er blevet vurderet ud fra 28 forskellige parametre/målepunkter fordelt på 

fire søjler:

Politik & 
lovgivning

Teknologi & 
innovation

Infrastruktur Forbruger-
accept

Blandt andet:

• AV-lovgivning 
• Regeringers 

forandringsparathed
• Datadelingsmiljø

Målepunkterne under de fire søjler kombineres for at nå frem til en samlet score for hvert land.

• Branchepartnerskaber
• Industriinvestering i 

AV 
• Cybersikkerhed

• EV-ladestationer
• Kvalitet af vejnettet
• Digital og fysisk 

infrastruktur

• Befolkningsnære 
testområder 

• Digitale færdigheder
• Individuel parathed



Rank

2020 2019

1 2
2 1
3 3
4 4
5 6
6 5
7 13
8 9
9 7
10 n/a
11 10
12 12
13 n/a
14 8
15 15
16 14
17 11
18 16
19 17
20 20
21 n/a
22 18
23 19
24 n/a
25 21
26 22
27 n/a
28 23
29 24
30 25

2020 score

25.45
25.22
24.25
23.99
23.58
23.17
22.71
22.23
21.36
21.21
20.88
20.68
19.97
19.88
19.70
19.40
19.19
19.16
18.59
16.42
16.23
16.15
13.99
12.70
11.66
11.45
11.28
7.42
6.95
5.49

Country or jurisdiction

Singapore

The Netherlands  

Norway

United States  

Finland  

Sweden  

South Korea

United ArabEmirates  

United Kingdom  

Denmark

Japan  

Canada  

Taiwan  

Germany  

Australia  

Israel

New Zealand  

Austria  

France

China  

Belgium  

Spain

Czech Republic  

Italy

Hungary  

Russia  

Chile  

Mexico  

India  

Brazil

Index - resultater



Policy and legislation
Singapore1

• Nationale reguleringer og 
standarder for AV-køretøjer samt 
frivillig AI-styringsramme. 

• Offentligt budget på 27 mio. DKK 
til støtte for AV-test.

• Testområder på alle offentlige 
veje i det vestlige Singapore, ca. 
1.000 km.

• Omskoler 100 buschauffører til
AV-bussikkerhedsoperatører, som
en del af målet om at betjene tre
nye byer med førerløse busser fra
2022.

• Hyppige opdateringer af de 
nationale love og standarder 
for AV.

• Gennemgribende 
gennemgang af det samlede  
mobilitetsøkosystemet for 
indtænkning af AV.

• Investeret tæt på 1,5 mia. 
DKK i etablering af seks nye 
testfaciliteter til AV'er.

• En meget AV understøttende 
national lovgivning og standard 
på området.

• Regeringen tager en aktiv rolle i 
AV-sikkerhed og juridiske
problemer, bl.a. med indførelse
af et 'kørekort' til selvkørende
biler.

• Højt rangeret på 
statsfinansierede AV-piloter.

Storbritannien Holland2 3 

Tillader AV-test på alle offentlige veje siden ændringer af 
færdselsloven i 2017. 
Lang ansøgningsprocedure, som typisk tager et år fra ansøgning til     
en operativ pilot (dog også nogle fordele forbundet hermed).
Manglende politisk opbakning og bevågenhed. 
Manglende national AV-strategi og roadmap, der understøtter en 
udvikling af AV området i DK.

Danmark – styrker og svagheder 12

+
-

-
-



Technology and innovation
Israel1

• Stærk på AV-startup- og 
innovationsmiljø med 84 AV-
orienterede virksomheder 
med hovedsæde i landet.

• Førende i investeringer i AV-
relaterede virksomheder per 
indbygger.

• Stærk eksportfokuseret 
teknologisektor. 

• 420 AV-selskaber har 
hovedsæde i USA, hvor 44 
procent inkludere R&D.

• Førende indenfor
branchepartnerskaber, f.eks. 
med Apple Drive, General 
Motors, Volkswagen, Waymo  
m.fl. 

• Førende indenfor Cloud 
computing, AI og IoT.

• Højeste antal AV-relaterede 
patenter.

• Stærk på branchepartnerskaber. 
• Stærk bilindustri, f.eks. forventer 

Honda at lancere en ny bil 
model der understøtter niveau 3 
selvkørende kørsel i 2020

USA Japan2 3

Åbning af SmartBus, Danmarks første førerløse busforbindelse, der kørte 
på en 2,1 km rute i Aalborg, marts 2020.
Åbning af SmartBus i Nordhavnene (KBH), sommeren 2020.
Begrænsede AV-aktører på det danske marked
Manglende AV-projekter i større skala, som kan producere data til 
fremtidig planlægning og design af mobilitetsøkosystemet.

15 Danmark – styrker og svagheder 

+

+
-
-



Infrastructure
xxx

Holland1

• Førende indenfor vejkvalitet
• Førende indenfor smart 

trafiklys, der trådløst sender  
status til AV'er, så køretøjer 
ved, hvornår de skal stoppe.

• 15 procent af alle nye biler er 
eldrevne eller hybridbiler

• Førende på EV-ladestationer
pr. indbygger med 3 per 1.000 
indbyggere.

• Førende indenfor 4G-
netværksdækning.

• Planner om inden 2024 at 
indføre understøttende 
infrastruktur på større veje, 
inklusive alle 5.500 km; 
trådløs kommunikation 
mellem biler og infrastruktur; 
detaljeret tredimensionel 
kortlægning af veje;  
integreret trafikstyrings-
system inkl. skiltning og 
styrket cybersikkerhed.

• Førende på EV-ladestationer
pr. indbygger med 2,6 per 
1.000 indbyggere.

• Fremragende bredbånd og 
4G-dækning.

• Udvidet brug af føreløse
busser i 2019 på tre buslinjer i 
Oslo.

• Storskalatest på testsite med 
både biler, busser og lastbiler 
og under forskellige vejrlige 
forhold. 

Sydkorea Norge2 3 

Høj vejkvalitet.
God digital infrastruktur.
Investeringer i elektriske ladestandere, og regeringen er villig til at 
medfinansiere diverse transportudviklingsprojekter, f.eks. BRT i 
København.

Danmark11

+
+
+



Consumer acceptance
xxx

Singapore1

• Befolkning mere åben for ny 
teknologi end mange andre 
lande.

• Stort testområde for AV'er
betyder, at indbyggere kan se 
teknologien under udvikling.

• Stort økonomisk incitament 
ved AV’er idet privatbiler er 
tungt beskattet. 

• Stærkt offentligt-privat 
økosystem, der arbejder på 
AV'er, 

• Førende på markeds 
penetrering af raid-hailing
transportformer

• Score højt på befolkningens 
digitale kundskaber og en høj grad 
af ingeniør talent pulje 

• Højt scorende for ICT-
adoption (Information and 
communication technology) 
og digitale færdigheder.

• Hyppig anvender af ny 
teknologi, højt digitalt 
understøttet samfund og høj 
forbrugeraccept af nye 
teknologier og test.  

Finland Sverige2 3

På en tredjeplads, hvad angår andel af befolkningen i procent, 
der bor i nærheden af AV teststeder
DK er et af de mest digitalt understøttede lande i verden med fleste 
offentlige digitale tjenester til rådighed for onlineselvbetjening.
Veludviklet transportsystem med en stor diversitet af 
transportformer til rådighed for den rejsende.

Danmark8

+

+

+
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Perspektivering
1. Behov for flere danske storskalaforsøg. Danmark halter bagud med AV-

test, og derfor går vi glip af erfaring og viden om, hvordan selvkørende 

biler og busser integreres i trafikken.

2. Storbyer bør følge Aalborgs eksempel og igangsætte flere test.

3. Større landspolitisk bevågenhed og opbakning samt fælles national 

strategi og vision for området.

4. Mere opmærksomme på det enorme potentiale.

5. Større fokus på industripartnerskaber.

Danmark er i en position, hvor vi kan være blandt de første til 

at høste fordelene i løbet af ganske få år.

Forslag til DK pejlemærker i kapløbet om de selvkørende biler: 



Q&A



Indlæg
• Status på den første AV-pilot i DK, læring, barrierer og muligheder via AV i 

bidraget til den gode mobilitet for borgerne
v/ Maria Quvang Harck Vestergaard, Aalborg Kommune

• Teknologi og innovation: Hvad er de seneste tendenser inden for AV-
teknologi, hvordan bør den digitale infrastruktur udvikles, og hvad kan vi 
forvente af pilotprojekter de kommende år?

v/Christian Berring, Holo

• Brugere, samfund og kultur: Hvordan udnytter vi bedst potentialer i den 
selvkørende teknologi, og hvilke drivers identificeres for udbredelsen af AV? 

v/Hannah Villadsen, RUC

• Status på den fysiske infrastrukturs parathed til AV, ansøgninger om forsøg i 
Danmark og perspektiver for AV-lovgivning og initiativer i EU-regi

v/Bo Ekman, Vejdirektoratet

• Paneldebat: ca. 30 min.
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Morten Reimer 
moreimer@kpmg.com

2020 Autonomous Vehicles 
Readiness Index 
Hent rapporten her

https://home.kpmg/dk/da/home/indsigt/2020/07/kpmg-autonomous-vehicles-readiness-index-2020.html
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