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Copenhagen Phil 
Konservatoriets Koncertsal  

(tidl. Radiohuset)

Symfoniorkestret Copenhagen Phil spiller sammen  
med erhvervslivet! Vi skræddersyer oplevelsen til 
den enkelte arbejdsplads – og skaber et unikt  
produkt både ude i virksomheden og i koncertsalen.

copenhagenphil.dk

Copenhagen Phil Erhverv

”En meget inspirerende oplev- 
else, vi aldrig vil glemme.”

Michael Biermann, CIO Ørsted
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Forudsigelser 
Hvad kan vi vente på 
den digitale front i 
fremtiden? Berlingske har 
bedt nogle af landets 
førende eksperter kigge i 
krystalkuglen og fortælle os, 
hvad de ser.

04 08 14
Feature 
Det norske mineselskab 
Brønnøy Kalk har netop 
som det første selskab 
bestilt seks førerløse 
lastbiler fra Volvo. Hvad 
kan vi forvente i fremtiden 
af selvkørende lastbiler?

Feature 
Det lynhurtige supernet 5G 
er afgørende for den 
digitale udvikling de næste 
to år. I kulissen kæmper 
multinationale selskaber 
om at komme først med 
den nye teknologi.

ØJEBLIKKET

FOTO: INTS KALNINS/REUTERS/RITZAU SCANPIX

Saue. Estland
Se dig for, når du går over gaden

Robotterne er her allerede. Selskabet Starship 
Technologies’ selvkørende robotter er løs på 
gaderne i Saue i Estland, hvor de bruges til 
varelevering.

Redaktør Peter Suppli  .  Redaktion Jesper Kongskov
Layout Wunderkind Media 
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PREBEN 
MEJER

RESILIENCE – EVNEN TIL AT OVERLEVE
Klimaudviklingen vil betyde, at vi de næste 
tre-fem år vil vi bevæge os ned ad en vej med 
naturkatastrofer, tropiske regnskyl, orkaner 
og stigende krigstrusler, � endtlige angreb på 
vores IT og infrastruktur. Derfor vil robuste 
systemer, modstandsdygtighed, evnen til at 
overleve komme i centrum. I mange år var 
buzzwordet »Disruption«, nu bliver det »Re-
silience«. Robusthed, evnen til at overleve, 
komme stærkt igen. Kommunikationssyste-
mer, der ikke går ned, uanset hvad er allerede 
nu efterspurgt under orkaner og skovbrande 
i USA. Overvågning af ekstreme vejrforhold, 
sikring af os og vores familie. Apps og løsnin-
ger, der kan medvirke til alt det, der ligger un-
der robusthed og evnen til at overleve, vil kom-
me i centrum.

BÆREDYGTIG IT
Klimaudviklingen vil også betyde noget for 
den måde, vi bruger IT på. I dag fylder IT lige 
så meget i CO2-belastningen som � ytra� kken, 
og hvis væksten fortsætter, vil 14 procent af 

vores CO2-udslip i 2040 komme fra IT. Det går 
simpelthen ikke. Derfor vil der være fokus på 
bæredygtig IT. Enheder, der ikke belaster mil-
jøet, udstrakt anvendelse af genbrugsmate-
rialer og skånsom kommunikation. Det kan 
betyde, at wi� , der er mindre miljøbelastende 
end mobilnettene, får en renæssance. Vi vil 
kun handle med virksomheder der opfører sig 
miljømæssigt forsvarligt. Apple og Google sco-
rer på den konto. Amazon og især Net� ix, der 
ikke er miljøbevidste, kan blive ramt.

SOCIALT BEVIDST 
KUNSTIG INTELLIGENS
Vi vil se de første tilfælde af overgreb fra ond-
sindet kunstig intelligens, drevet af skurke-
stater. Vi vil også se dårlig implementering af 
kunstig intelligens, så man for eksempel kan 
se kommuner, der får dårlige plejehjem med 
kold og DJØF-agtig implementering af visite-
ring af de gamle. Der vil derfor komme en sti-
gende bevidsthed om do-good-softwarero-
botter, der optræder i samfundets og borger-
nes tjeneste i stedet for det modsatte.

FRA SMARTPHONE TIL 
»AMBIENT COMPUTING«
Først slæbte vi en bærbar computer med rundt. 
Den er nu næsten glemt, for så begyndte vi at 
have en smartphone i lommen. Den kan vi og-
så godt begynde at glemme. Fra 2025 begyn-
der salget af smartphones at falde. Vi er trådt 
ind i en ny æra, hvor »ambient computing« 
gør, at man har computere i det rum, man træ-

der ind i. Du kan tale til de digitale assistenter, 
der hjælper dig, og du kan få vist relevante ting 
på de skærme, der er til stede. Smartphonen 
er der stadig, men den er ikke længere kongen 
af IT-universet.

DIGITALE ASSISTENTER, NU MED DIN 
PERSONLIGHED – ELLER DIN MORS
Google Assistent og de andre assistenter føl-
ger mig tæt, lærer mig at kende, mine præfe-
rencer, mine vaner og mine interesser. Hvis 
jeg vælger at give assistenten lov, vil den grad-
vis optræde som min digitale tvilling. Det kan 
efterhånden blive svært at kende forskel på 
den og mig i kommunikationen. Det vil føre 
til, at vi står med nye etiske dilemmaer. Hvad 
nu når min mor dør - skal der så slukkes for 
hendes digitale assistent, eller skal den leve 
videre sammen med de andre digitale minder? 
Jeg vil kunne føre en diskussion med min mor, 
selv om hun er død. Hvordan håndterer vi di-
gitale etiske og moralske dilemmaer?

Digitale assistenter med personlighed, kamera i køleskabet, 
skjulte robotter og persondatasmæk – fremtiden begynder i 2019. 
Berlingskes ekspertpanel af teknologiske spåmænd afslører, hvad der 
vil ramme os derhjemme og på arbejdspladsen i de kommende år.

AF THOMAS BREINSTRUP 

Gør klar til angreb fra 
kunstig intelligens, 
freelancerobotter 
og danske fake 
news-millionærer

Preben Mejer, fremtidsforsker, direktør i 
videnscenteret Radr og det nærmeste, man 
kommer en ægte IT-guru i Danmark.
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Arkivfoto: Iris/Scanpix

Her er Berlingskes faste hold af 
teknologiske nytårsspåmænd:

Preben Mejer
fremtidsforsker, direktør i vi-
denscenteret Radr og det nærme-
ste, man kommer en ægte IT-guru i 
Danmark

Henrik Egede
direktør i APPLiA, brancheforenin-
gen for producenter og importører 
af hvidevarer og elektriske 
husholdningsapparater

John Strand
teleanalytiker og direktør i Strand 
Consult, der foretager analyser for 
IT- og telebranchen verden over

Birgitte Hass
administrerende direktør for 
IT-Branchen, Danmarks største 
brancheforening for IT- og televirk-
somheder

Anders Elbak
analysechef hos analysehuset IDC 
Nordic, der følger teknologimarke-
derne tæt

FAKTA

Klar ved krystalkuglen

JOHN 
STRAND

POLITIKERNE BLIVER PLUDSELIG 
BANGE FOR KINESERNE
Huawei-sagen kommer til at eksplodere og 
vil udløse en helt ny debat i Danmark og EU, 
som tager udgangspunkt i cybersikkerhed, og 
hvordan vi bygger og driver vital, digital in-
frastruktur. Debatten om, hvilken magt aktø-
rer som Facebook og Google har i relation til 
data, vil sprede sig til en debat om, hvor af-
hængige vi er af kinesisk infrastruktur. På sam-
me måde som mange lande og EU har fokus 
på forsyningssikkerhed inden for en række 
industrier, vil man i en række lande herunder 
Danmark erkende, at kineserne kontrollerer 
store dele af den vitale, digitale infrastruktur. 
Den debat vil eskalere, og i forbindelse med 
det kommende udbud af det net, som Dansk 
Beredskabskommunikation driver i dag, vil 
det blive meget nemt at forstå for den almin-
delige dansker.

PERSONDATASTRAMNING UDFORDRER 
VIRKSOMHEDER OG BORGERE
Bagsiden af GDPR-«medaljen« (EUs person-

dataforordning) bliver meget synlig. Medier-
ne vil blive fyldt med historier, der synliggør, 
hvilke udfordringer GDPR, netneutralitet, e-
privacy etc. giver virksomheder og borgere. 
2018 var året, hvor man under stor jubel ind-
førte GDPR med et løfte om, at det skulle be-
skytte forbrugerne. I 2019 vil forbrugere og 
virksomheder erkende, at GDPR skaber mas-
ser af uforudsete udfordringer. Vi vil se en 
række store virksomheder og organisatio-
ner, som får fingrene i klemme.

STRUKTURELLE TELEFORANDRINGER 
I DANMARK
I Danmark vil man opleve yderligere konsoli-
dering og omstrukturering af teleindustrien. 
Energiselskaberne presser på, og de har er-
kendt, at de må gøre en ekstraordinær indsats, 
hvis de skal skabe en bæredygtig forretning, 
De nye ejere af TDC må erkende, at den plan, 
de har for TDC, nok ikke er den bedste med 
den konkurrence, som TDC bliver udsat for 
fra de andre aktører, herunder energiselska-
berne. Så der er en risiko for, at TDC bliver re-
duceret til en kombination af et mobilselskab 
og det gamle KTAS uden forretningen på Sjæl-
land, når man ser bort fra København og Nord-
sjælland. 2019 bliver nok året, hvor funda-
mentet for, hvordan det danske telemarked 
er struktureret i fremtiden, bliver bygget.

TAL TIL MIG, OG JEG GØR,  
SOM DU SIGER
Dimser herunder vores mobiltelefoner, som 

kan kontrolleres ved hjælp af stemmen, bliver 
det store i 2019. Vi vil blive bombarderet med 
løsninger, der gør, at vi kan bruge stemmeba-
serede løsninger til at kontrollere alt fra vores 
hjem over vores bil til de mange ting, vi omgi-
ver os med. Det er teknologiske løsninger, som 
nemt kan benyttes med eksisterende løsnin-
ger. Det at kunne tænde og slukke for lyset 
derhjemme er løsninger, som kan købes for 
omkring 150 kroner. Stemmen bliver for man-
ge den brugerflade, man bruger, når man skal 
tænde for fjernsynet, finde musik og film. Vi 
går fra at bruge en brugerflade, der minder om 
staveplader, til den brugerflade, som vi bru-
ger, når vi taler sammen.

John Strand, teleanalytiker og direktør i 
Strand Consult, der foretager analyser for 
IT- og telebranchen verden over. Arkivfoto: 
Andreas Beck, Scanpix  Andreas Beck

Kinesisk kontrol over dele af den vitale, 
digitale infrastruktur i Danmark kommer i 
øget fokus. Arkivfoto: Chris Wattie, 
Reuters/Scanpix
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BIRGITTE 
HASS

HENRIK 
EGEDE

KAMERA I KØLESKABET
Er det snyd at gætte, når man næsten kender 
resultatet? Dit kommende køleskab har et ka-
mera indbygget. Kameraet vil være forbundet 
med en app - og du vil på din smartphone lø-
bende kunne se, om du fortsat har havtorn-
marmelade og mælk i det omfang, du ønsker 
det. Agendaen om mere respekt for fødevarer 
konkretiseres for os alle i 2019. Enkelte vil kø-
be det sidste skrig af køleskab, der via stem-
megenkendelse kan registrere, hvem af fami-
liens medlemmer der er på vej hen for at åbne 
det.

HÅRDT ÅR FOR KOGEBOGEN
Vores fine hylde med kogebøger kommer un-
der pres i det ny år. Den fysiske kogebog (som 
ligger prominent fremme i boghandlerne og 
sikkert også under mange juletræer) får ublu 
konkurrence. Apps og opskrifter af alle slags 
på nettet følger nu med hvidevarerne (»hard-
ware plus«). 2019 bliver året, hvor vi en dag i 

forbindelse med rengøringen kaster et kritisk 
blik på kogebogshylden. Og beslutter os for, 
hvilke der for alvor står vort hjerte nær …

GØR DIT, GØR DAT
Har vi brug for mere digital hjælp? Går det ik-
ke meget godt? Den slags snusfornuft bliver 
gjort til skamme i 2019, hvor flere end tidli-
gere vil skaffe sig en digital assistent til hjem-
met. Fx Google Assistant, der nu også kan 
tale dansk. Snart vil hjemmet genlyde af or-
drer: »Sæt robotstøvsugeren i gang«, »rist 

brødet«, »start så den 30-gradersvask«. De 
tjenere, de fleste af os aldrig fik, har vi råd til 
nu. Digitalt.

NYE FOLK RINGER PÅ
En del hvidevarer, vi smider ud, er funktions-
duelige og kan med omsorg og kærlighed le-
vetidsforlænges. Regeringens strategi for cir-
kulær økonomi vil, uanset folketingsvalget, 
blive ført ud i livet – herunder en liberalisering 
af den måde, vi behandler elskrot på. Betyder 
det noget? Ja, det betyder, at du som forbru-
ger i slutningen af 2019 vil kunne opleve noget 
nyt. Måske vil en certificeret virksomhed rin-
ge på døren og spørge, om de må købe din 
brugte vaskemaskine med henblik på organi-
seret videresalg.

TO AF HVER
For nogle produkter er markedet blevet lidt 
som Noahs Ark: Der er to af hver! I 2019 vil 
mange af os have mindst to støvsugere og to 
kaffemaskiner derhjemme. Støvsugerne vil fx 
være en støvsuger med ledning, en lednings-
fri og/eller en robotstøvsuger. Der kan endda 
også være en lille håndholdt støvsuger til det 
hurtige. Kaffemaskinerne vil være fx filter og 
espresso, kapsel eller fuldautomatisk. Plus 
stempelkanden. Tjek dit eget hjem og se, om 
det er helt forkert …

HVIDEVAREBRANCHEN PÅ CYKELSTIEN
Fra 1. januar 2019 lovliggøres kørsel med el-
løbehjul på cykelstien. Når det er relevant for 
hvidevarebranchen, er det, forbi en af de stør-
ste importører af elløbehjul har dybe rødder i 
hvidevarebranchen. I 2019 vil dette i højere 
grad end tidligere præge gadebilledet. Ten-
densen: Elektronik går mere på tværs af histo-
riske kategorier (hvidevarer/brunvarer/ellø-
behjul) end nogen sinde før.

Kameraet i køleskabet skriver selv på 
indkøbslisten, hvad der mangler for at klare 
den næste ugeplan. Arkivfoto: Iris/Scanpix

Henrik Egede, direktør i APPLiA, 
brancheforeningen for producenter og 
importører af hvidevarer og elektriske 
husholdningsapparater. Arkivfoto: APPLiA
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ANDERS 
ELBAK

ROBOT EN DEL AF HVERDAGEN
Blade Runner foregår i 2019, men virker sta-
dig meget futuristisk. I filmen bruges en 
Voight-Kampff-test til at skelne menneske fra 
replikant, men i virkelighedens 2019 er det 
langt vanskeligere at identificere robotterne 
blandt os - »bots«, som stadig oftere håndte-
rer kundeservice, typisk via chatfunktion på 
hjemmesider. Udviklingen går dog så hurtigt, 
at vi snart vil tale med »bots«, hvis vi ringer til 
kundeservice – eller vi beder selv vor digital 
assistent ringe og bestille tid hos frisøren. Vi 
støder også på »bots« på de sociale medier, og 
de findes også i store avishuse til automatisk 
at skrive artikler – uden at læserne ved det.

KUNSTIG INTELLIGENS  
BLIVER KONKRET
Der er generelt stor interesse for – og ofte be-
kymring relateret til – brug af kunstig intelli-
gens. Mange diskussioner om kunstig intel-
ligens har været på et filosofisk eller etisk ni-
veau. I 2019 bliver kunstig intelligens gjort 
langt mere konkret. 

Regeringen kommer med en national stra-
tegi om, hvordan danske virksomheder og den 
offentlige sektor kan udnytte de nye teknolo-
gier på en effektiv og forsvarlig måde. Som 
forbruger ser vi ikke mindst talegenkendelse 
blive langt mere udbredt, efter at Google As-
sistent er begyndt at tale dansk (Siri har kun-
net i flere år), og digitalt indhold og smart-
home-produkter oftere integreres til Googles 
og/eller Apples økosystemer.

DATACENTERBEGEJSTRINGEN  
FORTAGER SIG
Apple, Google og Facebook er alle i gang med 
at bygge datacentre i Danmark, og Amazon 
har købt grunde med henblik på at bygge. Ind-
til nu har der overvejende været positive hold-
ninger, men naboerne til byggerierne samt 
klimaeksperter er begyndt at sætte spørgs-
målstegn ved konsekvenserne. I 2019 vil ikke 
mindst klimadebatten accelerere, og særligt 
hvis ikke lokalområderne oplever vækst i be-
skæftigelse og efterspørgsel, vil der komme 
flere kritiske røster, og fra politisk hold vil IT-
giganternes ansvar og forpligtelser blive ita-
lesat.

KOMPETENCEMANGEL  
BREMSER VÆKSTEN
Virksomhederne mangler kvalificeret arbejds-
kraft inden for en række jobfunktioner - i høj 
grad også inden for IT. I takt med at virksom-
heder bliver mere datadrevne, og nye tekno-
logier tages i brug, bliver det stadig vanskeli-
gere at finde folk med de rette kvalifikationer. 
I 2019 vil problemerne blive mere udtalte, og 
vi vil se konkrete eksempler på virksomheder, 
der ikke kan levere eller udvikle nye produk-
ter og services, fordi de ikke kan skaffe med-
arbejdere med de nødvendige kompetencer 
– særligt i krydsfeltet mellem forretning, ana-
lyse og teknologi.

DE SIDSTE ANALOGE  
BASTIONER FALDER…
Der er stor forskel på, i hvilken grad forskel-
lige brancher er blevet digitaliseret, men ofte 
bruges ny teknologi primært til at optimere 
den eksisterende forretning. 

Vi har allerede set både ovnproducenter og 
shippingvirksomheder blive serviceleveran-
dører, onlineforhandlere blive markedsplad-
ser, og fuldt funktionsdygtige huse blive 3D-
printet. Med nye teknologier som Internet of 
Things, Blockchain og 3D-print vil nye forret-
ningsmodeller og samarbejdsformer blive sta-
dig mere almindelige, inden kalenderen viser 
2020.

Thomas.breinstrup@berlingske.dk

HYR EN FREELANCEROBOT
Udviklingen af softwarerobotter eksploderer 
i disse år, og snart vil alle danske virksomhe-
der have mindst en implementeret i den ene 
eller anden form. For mange kan det dog sta-
dig være ressourcetungt at komme i gang, og 
derfor vil vi se et nyt marked for Robot-as-a-
Service, hvor virksomheder kan leje en soft-
warerobot, der skræddersys til netop deres 
behov. Dermed kan vi se frem til en yderlige-
re demokratisering af teknologien, hvor det 
ikke kun er de store og rige virksomheder, der 
har råd til den nyeste teknologi.

VI ELSKER DATA OM OS SELV
Næsten halvdelen af befolkningen måler de-
res helbred på en eller anden måde via tekno-
logi. Vi kan simpelthen ikke få nok af vores 
egne data og deler dem gladelig med venner-
ne på Facebook, i diverse online grupper og 
med en online sundhedsindustri i stor vækst. 
Der ligger et kæmpe potentiale i at dele og bru-
ge disse data til f.eks. forebyggelse og optime-
ring af behandling og genoptræning, men po-
tentialet bliver ikke udnyttet. Afgrunden mel-
lem danskerne og sundhedsvæsenet bliver 
større og større. For lægerne og hele det dan-
ske sundhedssystem er slet ikke gearet til at 
modtage og bruge disse oplysninger.

TEKNOLOGI MED EMPATI
Da AI-assistenten XiaoIce (AI: kunstig intel-
ligens, red.) blev lanceret af Microsoft i Kina 
i 2014 på linje med Siri og Alexa, var der nok 
ikke mange, der havde set, hvor udviklingen 
bar hen. I dag har over 20 millioner tilmeldt 
sig en service, hvis formål er at skabe et emo-
tionelt bånd mellem XiaoIce (som har udgivet 
både poesi og sange) og den enkelte bruger. 
Over 600.000 kinesere også fået et bekræf-
tende telefonopkald fra XiaoIce, og børn kan 
bestille 10 minutters godnatlæsning af hende. 
Vi vil også her i Danmark se, at flere og flere 
personer vil få følelsesmæssige forhold til AI-
er og AI-teknologi de næste tre-fem år.

FLERE FAKE NEWS-MILLIONÆRER
Fake news er hurtigt blevet big news i medi-
erne – men det er også blevet big business for 

en lille skare skrupelløse mennesker. I frem-
tiden vil vi se flere og flere, også danskere, der 
tjener gode penge på at lave fake news. Om 
man så den ene måned laver fake news ved-
rørende sundhedsprodukter og vitaminsup-
plementer og den næste om forskellige par-
tier, er ligegyldigt. Nyhederne skabes og mål-
rettes på baggrund af, hvad der er hot her og 
nu. Det betyder også, at der er behov for, at vi 
som borgere bliver langt mere kildekritiske, 
inden vi deler nyheder, råd og holdninger med 
andre.

DIGITALT HÅNDVÆRK FOR  
ALLE FOLKESKOLEELEVER
Hvor matematik kan opfattes som naturvi-
denskabernes sprog, så vil Computational 
Thinking komme ind som den digitale verdens 
sprog, der supplerer og komplementerer ta-
lesprog, skriftsprog og matematisk sprog. An-
tallet af forsøgsordninger vedrørende digital 
læring i folkeskolen er eksploderet, og i løbet 
af få år vil det være obligatorisk på alle folke-
skoler i Danmark. Vi vil dermed have grund-
laget på plads for at blive en digitalt skabende 
nation, hvilket vil betyde fremskridt og global 
konkurrencekraft.

Birgitte Hass, administrerende direktør for 
IT-Branchen, Danmarks største 
brancheforening for IT- og 
televirksomheder. Arkivfoto: Mark 
Thyrring, IT-Branchen

BIRGITTE 
HASS

Det kan være dyrt 
at udvikle 
softwarerobotter, 
som stadig flere 
virksomheder får 
øjnene op for. 
Derfor kommer 
muligheden for 
at hyre en som 
Robot-as-a-
service, så alle 
kan være med. 
Arkivfoto: Iris/
Scanpix

Anders Elbak, analysechef hos 
analysehuset IDC Nordic, der følger 
teknologimarkederne tæt. Arkivfoto: IDC

3D-print, hvor 
maskiner kan 

»printe« fysiske 
genstande som her 

en golfbold ud fra 
modeller og 

tegninger, er med 
til at ændre 

fuldstændigt på 
eksisterende 
forretninger. 

Arkivfoto: Iris/
Scanpix
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P
er Egballe starter motoren og sætter 
hænderne på rattet, hvor et Volvo-
logo vender på hovedet. Før han træ-
der på speederen tjekker han de blin-
de vinkler på skærmen ved dashboar-

det, hvor han kan se det samme som de � re 
kameraer på lastbilen. En stemme fra GPS’en 
fortæller, hvordan han kommer ud på ruten, 
han skal salte.

»Teknologien har i det hele taget gjort det 
meget nemmere at køre at køre lastbil,« siger 
Per Egballe og forklarer, at GPS-systemet nu 
er koblet til saltbeholderen bag på lastbilen, 
så saltearbejde foregår automatisk.

Snart kan det imidlertid være Per Egballe 
selv, som bliver indhentet af teknologien.

I slutningen af november indgik Volvo sin 
første kommercielle aftale om at levere auto-
nomt kørende lastbiler. Det norske selskab 
Brønnøy Kalk har bestilt seks førerløse lastbi-
ler, som skal køre på en fem kilometer lang 
lukket strækning mellem et kalkbrud og en 
havn, hvor bilerne tømmer lasten fra bruddet.

Volvo har arbejdet på den autonome løsning 
de seneste to år, og lastbilerne kører allerede 
på strækningen, forklarer Sasko Cuklev, som 
er direktør for Volvos autonome løsninger.

»Vi forventer, at lastbilerne vil være i fuld 
drift i slut 2019. Der vil nok stadig sidde en 
chau� ør bag rattet i løbet af testperioden, som 

I november indgik Volvo den første aftale om at levere en række 
førerløse lastbiler. Aftalen er resultatet af � ere års intenst arbejde med 
at udvikle autonome løsninger til lastbiler, lyder det fra Volvo. 
Chau� ørernes fagforening tror, at udviklingen kan bringe tabte job 
tilbage til Danmark.

AF MATIAS LUDVIG LITTAUER  

Lønninger til chau� ører udgør 
mellem 35 pct. og 45 pct. af 
udgifter til latbiltransport. (Kilde 
OECD)

OECD anslår, at førerløse lastbiler 
vil kunne nedbringe transportom-
kostninger med omkring 30 pct.

OECD anslår, at autonom tekno-
logi de første år vil koste mellem 
300.000 og 500.000 chau� ører 
jobbet i både Europa og USA.

Der er omkring 3,2 mio. lastbil-
chau� ører i Europa. (Kilde: OECD) 

Omkring 90 pct. af alle lastbiler 
ulykker skyldes menneskelige fejl. 
(OECD) 

FAKTA

 Førerløse lastbiler

balle, før han laver en u-vending ved grænsen 
til Frederiksberg.

»Sådan en u-vending skal den selvkørende 
vogn jo også kunne � nde ud af. Jeg kan lige se 
det for mig. Hvis der bare sker én ulykke, vil 
det sætte hele udviklingen tilbage,« siger han 
og fortsætter ruten, som leder op af en blind 
vej fuld af nye udfordringer.

Per Egballe har en pointe. At udvikle tekno-
logi som gør bykørsel sikker, er muligvis den 
sværeste opgave for teknologien, siger Sasko 
Cuklev.

»Et køretøj skal kunne navigere fejlfrit og 
se alt omkring det, så det er sikkert, at det stop-
per, når det er nødvendigt. At nå dertil er en 
af de største udfordringer for den autonome 
æra,« vurderer Sasko Cuklev.

Udviklingen af autonome løsninger er imid-
lertid en udfordring, som både bil- og lastbil-
fabrikanter og selskaber som Google og Uber 
har kastet sig over, så konkurrencen er strid. 
Set i lyset af konkurrencen, vurderer Interna-
tional Transport Forum (ITF), at selvkørende 
lastbiler kan være et normalt syn på vejene 
indenfor 10 år.

Sasko Cuklev betegner udviklingen af auto-
nome løsninger som en af tre megatrender i 
lastbilindustrien ved siden af elektri� cering 
og connectivity, som referer til lastbilens for-
bindelse og interaktion med omverden, og 

Volvos førerløse 
lastbiler kører ud 
i virkeligheden 

kan tage over, hvis noget skulle gå galt. Men 
målet er, at de skal være fuldstændig selvkø-
rende,« siger direktøren.

Volvo har de seneste år arbejdet mere in-
tenst med at udvikle autonome løsninger til 
lastbiler. I Sverige er der både forsøg i gang 
med selvkørende lastbiler i miner og selvkø-
rende skraldebiler. Allerede i 2012 gennem-
førte den svenske lastbilfabrikant en prøve-
kørsel med en konvoj af lastbiler, hvor det i 
praksis var den forreste lastbil, der styrede 
lastbilerne bagved, som dog alle havde chauf-
fører bag rattet.

Sasko Cuklev ønsker ikke at spå om, hvor-
når teknologien er klar til, at førerløse lastbiler 
bliver almindelige i gadebilledet. Han regner 
imidlertid med, at lastbiler på et tidspunkt vil 
kunne overtage simple opgaver på fastlagte 
ruter.

»For opgaver, der foregår på speci� kke ru-
ter, ser jeg klart, at autonome køretøjer vil bli-
ve en del af fremtiden,« siger Sasko Cuklev.

Konkurrence om autonome løsninger
Per Egballe er dog skeptisk. På vej ned af Ve-
sterbrogade peger han alle de uforudsigelige 
situationer, han skal være opmærksom på i 
den københavnske tra� k.

»Hvis jeg overhaler cyklisten her, bliver hun 
helt saltet til, og det går jo ikke,« siger Per Eg-
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Volvo arbejder på flere autonome løsninger, 
herunder lastbilen »Vera«, som autonomt 
skal fragte tung tranport fra et sted til et 
andet. Det er endnu for tidligt at sige, om 
»Vera« en dag vil køre på landeveje, siger 
direktør for Volvos autonome løsninger, 
Sasko Cuklev. Foto: PR 

understreger, at automatisering er et klart fo-
kusområde for Volvo.

»Vi arbejder både på at udvikle fuldstændig 
autonome systemer og løsninger, der har til 
formål at hjælpe chaufføren. For os handler 
det om at drive udviklingen for vores kunder. 
Og vi kan se, at løsningen, vi udvikler til Brøn-
nøy Kalk, vil øge effektiviteten og dermed pro-
duktiviteten,« siger Sasko Cuklev, som dog 
ikke ønsker at løfte sløret for størrelsen på pro-
duktivitetsstigningerne.

At der ligger klare økonomiske incitamen-
ter bag at få førerløse lastbiler på vejene, viser 
en undersøgelse fra Organisationen for Øko-
nomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) imid-
lertid tydelig. 

OECD anslår, at chaufførernes løn udgør 
mellem 35 og 45 pct. af de samlede transport-
omkostninger med lastbiler i Europa.

Selskaber vil ikke kunne spare alle udgif-
terne til chauffører, da der også er omkostnin-
ger forbundet autonome løsninger. De fører-
løse lastbiler vil imidlertid også være mere 
energieffektive, og uden en chauffør vil de ik-
ke være underlagt hvilekrav. Alt taget i betragt-
ning når OECD frem til, at førerløse lastbiler 
kan reducere transportomkostninger med 30 
pct.

I en rapport anslår den største internatio-
nale foreningen for lastbilchauffører, ITF, at 

mellem 4,4 mio. og 6,4 mio. lastbilchauffører 
står til at miste sit job på verdensplan.

Men det er ikke en tendens, der gælder dan-
ske chauffører, siger Jan Villadsen, som er for-
mand for transportgruppen i 3F.

»Vi ser udelukkende de teknologiske frem-
skridt som en mulighed, ikke en udfordring,« 
siger Jan Villadsen.

Han peger på, at danske langdistancechauf-
fører gennem en årrække er blevet udkonkur-
reret chauffører fra andre lande. Men med ud-
sigten til den form for karavanekørsel, som 
Volvo eksperimenterer med, tror formanden, 
at de danske chauffører vil vinde jobbene til-
bage.

»Når du skal til at have ansvar for flere last-
biler på en gang, bliver opgaven sværere at 
løse, fordi chauffører skal kunne mere med 
data og computere. Det kræver mere uddan-
nelse, og det får vores chauffører modsat man-
ge af de andre,« siger Jan Villadsen.

Planer om efteruddannelse
Ifølge transportchefen kigger 3F lige så me-

get ud i fremtiden som bilfabrikanterne, og 
derfor er der allerede tilrettelagt efteruddan-
nelse til fremtidens arbejdsmarked i chauffø-
rernes overenskomster.

Jan Villadsen peger desuden på, at det kun 
er en mindre del af de omkring 30.000 danske 
vognmænd, der er ansat i et job, som kan an-
skues som truet i lyset af Volvos aftale med 
Brønnøy Kalk.

Han anerkender dog, at der vil være nogle 
chauffører, som ikke kan blive ved med at ha-
ve samme job og derfor skal være omstillings-
parate. Men i takt med hele den teknologiske 
udvikling, forventer Jan Villadsen, at der lø-
bende vil opstå nye jobmuligheder for chauf-
fører.

»Hvis e-handlen bliver ved med at vinde 
frem, kan det skabe mange leveringsjob. Tek-
nologien er stadig et godt stykke fra at over-
tage leveringsjob, og det vil endda give flere 
mulighed for at arbejde tæt på, hvor de bor. 
Og det har jo ikke altid været tilfældet i vores 
fag,« siger Jan Villadsen.

Per parkerer lastbilen ved Kongens Nytorv. 
Det er ved at være frokosttid, og frokosten lig-
ger i Volvoens indbyggede køleskab.

»Jeg vil ikke modarbejde teknologien, men 
arbejde med den,« siger han og understreger, 
at han er omstillingsparat.

mlli@berlingske.dk

Målet er, at 
de skal være 
fuldstændig 
selvkørende.
Sasko Cuklev, direktør for 
Volvos autonome løsninger, 
om de nye lastbiler.

Per Egballe har været ansat som chauffør i 
Københavns Kommune i 24 år. Selv om 
teknologien har udviklet sig meget, har han 
stadig svært ved at tro, at en selvkørende 
lastbil skal kunne overtage hans job med at 
salte i de københavnske gader. Foto: Anne Bæk
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I det digitale hjem styres samtlige apparater og installationer af en kunstig intelligens. 
Den er også din virtuelle assistent, der konstant bliver bedre til at forudsige dine behov.

STEN LØCK

Fremtidens smarte 
bolig tænker selv
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D
u er på vej hjem fra arbejde, og din 
digitale bolig går i gang. Via din GPS, 
har huset registreret, at du nærmer 
dig, og det skruer selv op for varmen, 
lyset, tænder ovnen, og hvad du el-

lers har brug for. Døren åbner automatisk, for-
di den digitale lås kender dig. Du bliver hilst 
velkommen af den virtuelle assistent, der for-
tæller dig, at vaskemaskinen er startet, og at 
indkøbslisten er blevet opdateret. Du sætter 
dig foran TV-skærmen, og den virtuelle assi-
stent foreslår underholdning tilpasset dine 
præferencer.

Sådan kan den digitale bolig tage sig ud i en 
ikke så � ern fremtid. Det kan lyde urealistisk, 
når det nu er over 20 år siden, at vi første gang 
hørte om det køleskab med internet, og de � e-
ste i dag stadig har et ganske almindeligt et af 
slagsen.

Problemet var, at køleskabet ikke havde an-

det end en internetforbindelse. Hvem gider 
surfe på nettet via køleskabslågen, når man 
har smartphone og computer? Køleskabet hav-
de brug for at blive forbundet med andre ap-
parater og services, et samlet netværk for bo-
ligen.

Det samme kan siges om en anden kendt 
digital dims til hjemmet, termostaten. Det er 
i dag muligt at købe digitale udgaver, der kan 
styres fra en smartphone, men det er en løs-
ning til termostater. Ud fra den logik skulle 
brugeren have apps for hver type installation 
i huset, fra vaskemaskine til varmemåler.

Fremtidens smarte bolig er derfor ikke så 
meget et spørgsmål om de enkelte apparater, 
men om de kan snakke sammen.

Det er nu ved at være både teknisk og kom-
mercielt muligt takket være Tingenes Internet 
(Internet of Things, IoT), som er næste gene-
rations internet med en mangedobling af ap-

parater med netadgang. I 2017 var der på ver-
densplan godt otte milliarder enheder med 
internetforbindelse, hovedsageligt computer, 
smartphone og TV. I 2020 vil tallet været ste-
get til 20 milliarder, og i 2025 vil vi have 75 mil-
liarder dimser med adgang til cyberspace, vur-
derer analyse� rmaet IHS.

Mange af disse apparater vil være i boligen. 
Elpærer, vandmålere, ka� emaskiner, termo-
stater, babyalarm og, ja, køleskabe, vil blot 
være nogle af de mange elementer, der kan 
sende og modtage digitalt.

Det er mange apparater at overskue, men 
systemet hjælper. Kunstig intelligens assiste-
rer og automatiserer ud fra brugerens ønsker. 
Med tiden behøver du ikke en gang at spørge; 
intelligensen er selvlærende og bliver stadig 
bedre til at forudsige dine behov. Det bedste 
eksempel på virtuelle assistenter med kunstig 
intelligens i dag er Amazons Alexa, en stem-

mestyret højttaler, der allerede kan udføre en 
række opgaver, fra at styre lyset til at bestille 
pizza.

Den smarte bolig gør livet lettere for bruge-
ren, men ikke nødvendigvis mere sikkert. Al-
le digitale apparater kan hackes, og med IoT 
er vi nu på vej til at mangedoble antallet. In-
stallationer som en vandmåler eller en termo-
stat vil ikke være udstyret med de samme sik-
kerhedsmekanismer som en computer og er 
derfor ekstra sårbare Og når først hackeren er 
inde ét sted, er der fri adgang til resten. Alt er 
forbundet, som jo var ideen med det hele. En 
undersøgelse fra sikkerheds� rmaet Tripwire 
i 2017 viste, at 92 procent af softwareudvik-
lere, der arbejder med IoT, forventer, at sik-
kerhed vil blive et stadig større problem i de 
kommende år.

Det er smart at lade teknologien gøre arbej-
det, men du skal stadig tænke selv.
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Mød kunstig 
intelligens, din 
nye kollega.

Kontorarbejdspladser kan se 
frem til gennemgribende 
automatisering takket være 
kunstig intelligens. 
Medarbejderne skal lære at 
samarbejde med intelligensen 
og kommunikere med nye 
digitale værktøjer.

STEN LØCK
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D
u tror måske, din arbejdsplads i dag 
er digital med computer, laptop og 
smartphone, men det er kun begyn-
delsen. Inden for de næste 5-10 år vil 
kontorarbejdspladser opleve en ny 

bølge af teknologi, der vil forandrer måden, vi 
arbejder på.

Først og fremmest skal vi vænne os til den 
nye makker på jobbet, en virtuel assistent ud-
styret med kunstig intelligens. Den primære 
årsag er automatisering. I det 20. århundrede 
var det manuelle arbejdsgange i produktionen, 
der blev overtaget af maskiner, men i dag er 
automatisering rykket ind på kontorerne. Avan-
ceret software og kunstig intelligens vil over-
tage stadig � ere arbejdsopgaver i videnjob med 
højtuddannede ansatte.

Hvordan kan det være? Fordi videnjob ikke 
er så komplekse, som vi tror. Der er typisk en 
del, måske mange, gentagne handlinger, hvor 
det handler om at indsamle, � ytte eller analy-
sere information. Det kan en softwarerobot 
klare hurtigere og billigere.

En række jobtyper inden for eksempelvis 
� nans, revision, kommunikation og det o� ent-

lige vil blive delvist automatiseret. 
Finanssektoren regner således med, 
at 35 procent af de nuværende ar-
bejdstimer kan automatiseres. Djøf 
har foretaget en lignende analyse af 
sine medlemmers arbejdssituation, og 
her kan 20 procent af arbejdet i dag va-
retages mere e� ektivt af digital tekno-
logi.

Det vil dog typisk kun være en del af job-
bet, der bliver automatiseret, og her kommer 
den nye kollega med kunstig intelligens ind i 
billedet. Medarbejderen skal stadig udføre en 
del af opgaverne og samarbejde med den vir-
tuelle assistent om resten. Det vil være en ny 
arbejdssituation for de � este, og evnen til at 
samarbejde med softwarerobot bliver en vig-
tig kompetence i fremtiden.

Tal til din computer
Vi skal også lære at komunikere med teknolo-
gien på nye måder. Stemmestyring og video 
vil overtage meget af den skriftlige informa-
tion, vi kender i dag.

Der � ndes allerede stemmestyrede assisten-

ter som iPhones Siri, og den form for tekno-
logi vil blive væsentligt forbedret i de kom-
mende år. En femtedel af Googles søgninger 
bliver i dag foretaget med stemmen, og om to 
år vil det være halvdelen. På arbejdspladsen 
behøver du ikke længere at sidde ved compu-
teren eller med en smartphone, du giver bare 
den virtuelle assistent en kommando eller et 
spørgsmål, og den leverer inden for sekunder.  
Kommunikation via video er stadig et randfæ-
nomen i de � este virksomheder, men det vil 
ændre sig.

For det første vil teknologien for-
bedre sig markant, så oplevelsen bliver 
mere virkelighedsnær. For det andet 
er en ny generation af medarbejdere, 

de såkaldte millennials, ved at indtage 
arbejdsmarkedet. De er � ittige brugere af 

videomediet og forventer det samme af ar-
bejdspladsen.
Video vil på et tidspunkt blive suppleret af 

Virtual Reality, det vil et computersimuleret 
mijø, der ligner virkeligheden. Her kan du mø-
des med mennesker, der be� nder sig hvor som 
helst sted på kloden, og det vil føles, som om 
I er i samme rum, næsten.

Endelig skal vi også til at lære nyt, når det 
gælder sikkerhed. Cyberkriminalitet fortsæt-
ter med at være et alvorligt problem, og med 
den fortsatte digitalisering bliver virksomhe-
der endnu mere udsatte. Det svageste led er 
som regel den menneskelige faktor, og derfor 
skal der uddannes langt mere i sikkerhed i frem-
tiden.

Vi er derfor ikke færdige med ny teknologi 
på arbejdspladsen. Vi er først lige begyndt. 
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Derved undgår man at blive søsyg af at bruge 
dem, som man risikerer at blive, hvis billed-
signalet er forsinket.

40 procent af verdens befolkning vil ved 
udgangen af 2024 have adgang til 5G-nettet, 
forudser Ericsson, der gennem mange år halv-
årligt har kortlagt udviklingen på mobilområ-
det, og omkring 17 procent af al mobiltra� k vil 
da køre over 5G-nettet, simpelt hen fordi det 
er mere e� ektivt til at få langt � ere data igen-
nem end 4G-nettet. Størst udbredelse - 55 pro-
cent - vil der være i Nordamerika fulgt af 43 
procent i Nordøstasien og 29 procent i Vest-
europa. Men 4G vil forblive den dominerende 
teknologi med 5,4 milliarder forbindelser mod 
1,5 milliarder på 5G-nettene.

De danske teleselskaber har da også gen-
nem � ere år slået fast, at ingen skal forvente 
landsdækkende 5G-adgang. Det bliver i og 
omkring de større byer, hvor behovene er 
størst, at man får topfart. Skulle Dan-
mark dækkes, skulle der � re-fem 
gange så mange master op, fordi 
5G-signalerne ligger på de 
høje radiofrekvenser, som 
kun rækker over kor-
tere afstande, mel-
lem 200 og 600 

3
,6 sekunder. Længere tager det ikke at 
hente en hel spille� lm på to timer ned 
over det kommende supermobilnet, 
der bliver verdens hurtigste trådløse 
internetforbindelse.

Milliarder og atter milliarder af kroner er al-
lerede kastet ind i kampen om at vinde kon-
trollen med det endnu ikke færdigudviklede 
5G-mobilnet, hvis datahastigheder forventes 
at blive 50-100 gange højere end på dagens 
4G-net. I USA og Kina knokler producenter af 
teleudstyr og teleselskaber på at være først 
med at teste 5G-net og få alt op at køre i slut-
spurten, inden startpistolen rigtigt går af om 
halvandet-to år. Europa er også med i kaplø-
bet, hvor vinderfeltet pludselig kan ende med 
at se markant anderledes ud efter den over-
raskende anholdelse i Canada først i december 
af koncern� nansdirektøren for den kinesiske 
mobilgigant Huawei - verdens største leveran-
dør af mobiludstyr og siden tidligere i år ver-
dens næststørste mobilproducent efter Sam-
sung og foran Apple - for brud på de amerikan-
ske sanktioner mod Iran.

Anholdelsen, som altså handler om noget 
helt andet end 5G, har nemlig udløst fornyet 
fokus på frygten for, at Huaweis udstyr i kriti-
ske dele af infrastrukturen i mange dele af ver-

Om halvandet-to år kan de første hente en spille� lm over mobilnettet på under 
� re sekunder. I kulisserne udspiller der sig et kæmpestort og milliarddyrt slagsmål 
om at sætte sig på den afgørende teknologi bag de kommende 5G-mobilnet, og 
en uventet anholdelse har muligvis ændret vinderfeltet markant.

Ikke alle kommer med på

supermobilnettet

den, heriblandt hos TDC i Danmark, kan mis-
bruges af de kinesiske myndigheder og efter-
retningstjenester til � erna� ytning. Og det kan 
blive en � er i hatten for de to europæiske stor-
producenter, svenske Ericsson og � nske No-
kia, som vil kunne rykke mange felter frem på 
spillepladen, når teleselskaber verden over 
skal i gang med at købe udstyr ind til 5G-net-
tet. Efterretningstjenester i USA, Australien, 
New Zealand og Storbritannien har i måneds-
vis sendt advarsler mod at lade Huawei levere 
5G-udstyr, uden at der er fremlagt beviser på 
spionagefrygten, selv om samme efterretnings-
tjenester nøje kontrollerer den kinesiske gi-
gant og de mobilnet, som Huawei har leveret 
til.

Kun 5G-dækning i de større byer
5G bliver nemlig hjørnestenen, når førerløse 
biler skal færdes uden ulykker i tra� kken, og 
læger skal kunne udføre komplicerede � ern-
operationer ved at styre en robot. Milliarder 
af dimser og dingenoter skal kobles på inter-
netforbindelsen og sende og modtage data i 
det, der kaldes Tingenes Internet, og både VR- 
og AR-briller, som gør det muligt at lægge et 
digitalt lag oven på, hvad man selv ser, vil bli-
ve koblet på den lynhurtige mobilforbindelse. 
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det, og omkring 17 procent af al mobiltra� k vil 
da køre over 5G-nettet, simpelt hen fordi det 
er mere e� ektivt til at få langt � ere data igen-
nem end 4G-nettet. Størst udbredelse - 55 pro-
cent - vil der være i Nordamerika fulgt af 43 
procent i Nordøstasien og 29 procent i Vest-
europa. Men 4G vil forblive den dominerende 
teknologi med 5,4 milliarder forbindelser mod 
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De danske teleselskaber har da også gen-
nem � ere år slået fast, at ingen skal forvente 
landsdækkende 5G-adgang. Det bliver i og 
omkring de større byer, hvor behovene er 
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gange så mange master op, fordi 
5G-signalerne ligger på de 
høje radiofrekvenser, som 
kun rækker over kor-
tere afstande, mel-
lem 200 og 600 

den, heriblandt hos TDC i Danmark, kan mis-
bruges af de kinesiske myndigheder og efter-
retningstjenester til � erna� ytning. Og det kan 
blive en � er i hatten for de to europæiske stor-
producenter, svenske Ericsson og � nske No-
kia, som vil kunne rykke mange felter frem på 
spillepladen, når teleselskaber verden over 
skal i gang med at købe udstyr ind til 5G-net-
tet. Efterretningstjenester i USA, Australien, 
New Zealand og Storbritannien har i måneds-
vis sendt advarsler mod at lade Huawei levere 
5G-udstyr, uden at der er fremlagt beviser på 
spionagefrygten, selv om samme efterretnings-
tjenester nøje kontrollerer den kinesiske gi-
gant og de mobilnet, som Huawei har leveret 

Kun 5G-dækning i de større byer
5G bliver nemlig hjørnestenen, når førerløse 
biler skal færdes uden ulykker i tra� kken, og 
læger skal kunne udføre komplicerede � ern-
operationer ved at styre en robot. Milliarder 
af dimser og dingenoter skal kobles på inter-
netforbindelsen og sende og modtage data i 
det, der kaldes Tingenes Internet, og både VR- 
og AR-briller, som gør det muligt at lægge et 
digitalt lag oven på, hvad man selv ser, vil bli-
ve koblet på den lynhurtige mobilforbindelse. 

AF THOMAS BREINSTRUP 

meter, og har problemer med at træn-
ge ind i bygninger og gennem vægge. 
Indendørsdækning vil derfor of-
te kræve, at der sættes anten-
neforstærkere på størrelse 
med en gammeldags te-
lefonbog op, f.eks. på byg-
ninger eller i lysmaster.

5G vil kræve store inve-
steringer – i Danmark 
små to milliarder 
kroner pr. tele-
selskab for 
brugsret til 
fre-

Verden over tester 
teleselskaber den nye 

5G-mobilteknologi, som endnu ikke er 
helt færdigudviklet.  Arkivfoto: Thilo 

Schmuelgen/Reuters/Ritzau Scanpix

Selv om de ikke vil være første 
land med 5G, vil Kina, så snart 
de går i gang, blive verdens 
største 5G-økosystem.
Emanuel Kolta, Analytiker fra ABI Research
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kvenser, udbygning af mastenettet 
og ændringer i det indre af selve 

mobilnettet. Derfor er 5G-ud-
styrsproducenterne helt 

oppe på tæerne for at 
hive ordrer hjem, sam-
tidig med at de forsøger 

at sikre sig patenter på 
livsvigtige teknologidele 

af fremtidens mobilnet 
med udsigt til at 

kunne trække 
milliarder af 

kroner 
hjem, 

1. oktober 1981 blev verdens første tværnati-
onale mobilnet, det nordiske mobiltelefon-
net (NMT), født. Det lagde standarden for 
dagens internationale mobilnet, hvor man 
kan bruge samme mobiltelefon i rigtigt 
mange lande.

GSM-nettet (også kaldet 2G) var det første, 
grænseoverskridende mobilnet i verden men 
beregnet til udelukkende tale (og meget 
små datatjenester som SMS-beskeder). Da 
efterfølgeren, 3G, kom, var det for at få data 
med via mobilnettet. Populært sagt var 
målet med 3G at koble en bærbar computer 
på mobilnettet og dermed give den internet-
forbindelse på farten. Med 4G-/LTE-nettet, 
som for første gang blev åbnet i det meget 
små i 2010, begyndte det at handle om »de 
tre skærme«: den bærbare PCs, smartphone-
telefonens og tavle-PCens, som alle skulle 
kunne bruges og dermed også kunne få 
levende billeder som � lm/TV, musik i større 
omfang og onlinespil på farten uden risiko 
for at blive kastet af undervejs.

5G-forbindelsen skal bruges til at få mange, 
mange flere dimser og dingenoter koblet på 

Internet via mobilnettet, som siden sender 
signalerne videre gennem kabler i 

jorden. 5G vil teoretisk kunne give 
datahastigheder på op til en 

gigabit i sekundet med 
forsinkelser så lave som 

under fem millisekunder, 
altså noget nær 

realtid. Th.

FAKTA

Nu skal det hele »på«

Selvkørende biler bliver helt a� ængige af at kunne få leveret konstant opdaterede data uden 
forsinkelse, så de ikke rammer noget eller nogen. Det skal 5G-mobilnettet levere. Derfor venter de 
� este ikke at se masser af biler uden hænder på rattet. Det bliver snarere korte strækninger med f.
eks. en førerløs bus som denne, der på DGIs landsstævne i Aalborg i 2017 fragtede folk frem og 
tilbage op en 300 meter lang prøvestrækning. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 

når andre producenter skal betale for at kun-
ne bruge teknologien, så deres 5G-udstyr vir-
ker på mobilnettene.

De første telefoner klar i 2019, men vent
USA, Kina, Sydkorea og Japan er frontløberne 
i 5G-kapløbet. Lande med de bedste 5G-net 
vil få et forspring, når nye teknologier, der ud-
nytter de hurtige 5G-forbindelser, skal udvik-
les, forventer analytikerne. Det vil også kom-
me efterretningstjenester og forsvar til gavn. 
Derfor satte de fem nordiske landes statsmi-
nistre sig også for på Nordisk Råds møde i ok-
tober at arbejde for at få Norden med helt frem-
me i udviklingen og anvendelsen af 5G og væ-
re verdens førende 5G-region med avancere-
de testfaciliteter og innovative miljøer, som 
derfor nu skal kortlægges i en fart.

»De nordiske lande har muligheden for 
at være længst fremme, når næste ge-

nerations mobilteknologi rulles ud,« 
sagde Sveriges statsminister, Ste-

fan Löfven.
Selv om Norden ikke er 
først, har de nordiske 

lande verdens 
bedst ydende 

mobilnet, 
viser det 

glo-

bale analyse� rma OpenSignals målinger, og 
har derfor vigtige kort at kunne spille ud med.

5G skal a� aste 4G-nettene, som efterhån-
den bruges heftigt og håndterer enorme mæng-
der af mobildatatra� k. I Danmark stiger data-
mængderne på mobilnettet med 20-40 procent 
om året. Ericsson forventer, at hvor en vest-
europæisk smartphonebruger i dag anvender 
i gennemsnit seks gigabyte data om måneden, 
vil forbruget i 2024 være oppe på 32 gigabyte. 
Det er mange år siden, at datatra� kken over-
halede taletra� kken på mobilnettene, og sidst 
i 2024 vil der suser fem gange større datamæng-
der gennem mobilnettene end i 2018.

Det kræver en smartphone med 5G-forbin-
delse at være med. De første ventes at komme 
på markedet i løbet af 2. kvartal 2019. Samsung 
planlægger således at lancere en 5G-klar mo-
biltelefon inden sommerferien 2019 i samar-
bejde med den amerikanske mobilgigant Ve-
rizon, LG bygger en 5G-smartphone sammen 
med Verizons konkurrent, Sprint, mens Apple 
tidligst i 2020 ventes at være klar med en iPho-
ne, der kan kobles på 5G-nettet. De � este vil 
da heller ikke have brug for en 5G-telefon, før 
alt virkelig kører. 4G-nettet dækker lige nu de 
� estes behov og udvides konstant, og det er 
ua� laret, om brugerne vil skulle betale ekstra 
for at få 5G-forbindelse, ligesom de første 5G-
telefoner sikkert både er store, strømforbru-
gende og med børnesygdomme.

Teleselskaberne begynder nu at lukke for 
3G-forbindelserne og bruge kapaciteten til 4G 
i stedet efter devisen »jo højere tal, jo bedre 
talekvalitet, og bedre mulighed for at hente 
data«, som Telias tekniske direktør, Henrik 
Kofod, i sommer forklarede Berlingske.

Kina ligger på lur
Telenor var først i Skandinavien til at åbne et 
- meget - lille 5G-net med fem familier og en 
Coop-butik i Kongsberg i Norge i november for 
symbolsk at være først, og få dage senere skrev 
Telenor kontrakt med Ericsson om leverancen 
af kernenetværket i det kommende 5G-net i 
Danmark, Norge og Sverige. Telia åbnede 5. 
december Sveriges første - og tilsvarende me-
get lille - 5G-net på Kungliga Tekniska Hög-
skolan i Stockholm, hvor de studerende nu 
kan kaste sig over at tænke i kreativ udnyt-
telse.

De tre store, sydkoreanske teleselskaber SK 
Telecom, KT og LG Uplus åbnede 1. december 
de første 5G-mobilnet for brugere. Det dæk-
ker dog kun udvalgte områder i 13 byer og vir-
ker kun for virksomheder, der har særlige mo-
bilroutere, eftersom 5G-telefoner stadig ikke 
har forladt prototypestadiet, og den endelige 
tekniske 5G-standard stadig ikke er skruet sam-
men i alle detaljer.

Trods især Kinas voldsomme satsning på at 
vinde 5G-kapløbet, vil det blive USA, der først 
kommer i gang med 5G, anslår markedsana-
lyse� rmaet ABI Research.

»Selv om de ikke vil være første land med 
5G, vil Kina, så snart de går i gang, blive ver-
dens største 5G-økosystem. Kina har nu � ere 
end 160 byer med en befolkning på over en 
million og 15 byer med en befolkning på over 
ti millioner. Det vil gøre Kina til det største, 
enkelte mobile bredbåndsmarked, og den ki-
nesiske regering har som mål at bruge 5G som 
en nøgleteknologi i sin strategi for den indu-
strielle revolution,« siger analytiker Emanuel 
Kolta fra ABI Research.

Thomas.breinstrup@berlingske.dk
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Maskinerne 
bliver klogere og 
klogere hver dag

Det er smart, det er imponerende, det går 
lynende hurtigt, og det løser opgaver, som 
ellers aldrig ville være blevet klaret. Kunstig 
intelligens er allerede langt mere udbredt, 
end de � este tror, men der er også en 
sky� eside, når maskinerne bliver klogere. 
De etiske dilemmaer står i kø, og her vil 
Danmark forsøge at udmærke sig i kapløbet.

kraft. Apples nyere iPhone-telefoner »knuser« 
ansigtsgenkendelsen direkte på telefonen uden 
forbindelse til Apples servere, og på Huaweis 
Mate 20 Pro-telefon måler 3D-ansigtsgenken-
delsen, der også sker på telefonen, op til 30.000 
unikke punkter i ansigtet og virker takket væ-
re to infrarøde sensorer også i totalt mørke.

Softwaregiganten Microsoft bygger kunstig 
intelligens ind i O�  ce-pakken med Word og 
Excel, så programmerne kan »forudse«, hvilke 
funktioner og skabeloner man lige straks får 
brug for. Når vi køber ting på nettet, får vi auto-
matisk vist, hvad vi også kunne have interes-
se i ud fra tidligere indkøb og sidekikkeri. Og 
såkaldt »intelligente« løsninger kan på et split-
sekund tage velbegrundede, rationelle beslut-
ninger og dermed foretage sagsbehandling, 
fordi de er fodret med tidligere afgørelser.

Google-computer slog kinesisk mester 
Frem for alt forventer forbrugerne at spare tid 
og dernæst penge gennem brug af kunstig in-
telligens, viste en undersøgelse i september fra 
analyse� rmaet Gartner, der følger teknologi-
markederne tæt. Først på tredjepladsen kom-
mer en lettere adgang til oplysninger. I 2022 vil 
værdien af forretninger, der bygger på kunstig 
intelligens, nærme sig 3.900 mia. dollars.

Den tyske arbejdsminister, Hubertus Heil, 
sagde i november, at omkring 1,3 mio. tyske 
jobs i 2025 vil være erstattet med kunstig in-
telligens. Men samtidig bliver andre 2,1 mio. 
jobs skabt på grund af teknologien. Den tyske 
regering investerer frem til 2025 3 mia. euro i 
at stå stærkere på kunstig intelligens og skabe 
100 nye professorstillinger.

»Tyskland kan ikke sige, at vi er verdensle-
dende på kunstig intelligens. Vores mål er, at 
»Made in Germany« også skal være et vare-
mærke inden for kunstig intelligens,« sagde 
kansler Angela Merkel.

taljegrad, så f.eks. kun personen i forgrunden 
optages i farver, mens resten af billedet er i 
sort/hvid.

Kunstig intelligens for fuld damp
Kunstig intelligens hedder trylleformularen 
– på dansk også omtalt som maskinlæring, på 
engelsk kaldet »arti� cial intelligence« og i fag-
jargon blot omtalt som »AI«. Opskriften er sto-
re (gerne enorme) datamængder, masser af com-
puterkræfter, brug af masser af modeller og 
matematiske færdigheder, som kan håndtere, 
sortere og forstå det hele på en brugbar måde 
ved at genkende og gen� nde mønstre og der-
efter præsentere afgørelser, forslag eller løs-
ninger – eller f.eks. identi� cere personer ud fra 
billeder. Samtidig lærer softwaren selv under-
vejs og bliver dermed hele tiden klogere.

Kunstig intelligens er allerede bredt udbredt. 
Metroen under København kører uden fører, 
køreplaner laves af computere, avancerede 
cyberangreb søges bekæmpet med »selvtæn-
kende« computere, der regner ud, hvor og hvor-
dan nogen vil slå til, droner fodret med bille-
der og viden udpeger mulige reparationspunk-
ter på Storebæltsbroen, og digitale assistenter 
med talegenkendelsessoftware fra Google, 
Microsoft, Amazon og andre gør (næsten), hvad 
vi beder om, fordi de er oplært i at forstå hen-
sigten og sammenhængen i, hvad vi siger, og 
ikke blot de enkelte ord.

I sundhedsverdenen afslører computerkræf-
ter tidligt tegn på f.eks. modermærkekræft, 
genkender smertemønstre og kan med ansigts-
genkendelse afsløre sjældne genetiske syg-
domme hos børn.

Smartphones er med i frontlinien om at ud-
brede kunstig intelligens. De rummer i dag 
kræfter, der udmanøvrerer mange PCer. Sta-
dig kraftigere og mindre computerchips er ble-
vet solide arbejdsbomber med kolossal regne-

DDer sidder tre kameraer og en blitz i et kvadrat 
på bagsiden af den nye toptelefon fra verdens 
næststørste mobilproducent, Huawei, Mate 20 
Pro, som kom i handelen en måneds tid før jul.

Det ene kamera »skyder« supervidvinkel-
billeder i en opløsning på 20 megapixler, det 
andet på 40 megapixler er et almindeligt vid-
vinkelkamera, det tredje tager nærbilleder på 
otte megapixler. Ved et tryk på optageknap-
pen begynder den indbyggede hjerne, en sær-
ligt kraftig computerchip, at splitte billedet op 
i dele og genkende de enkelte dele af motivet. 
Den blå himmel, bygninger, mennesker og ting 
bliver behandlet og farvestyret hver for sig, 
inden det færdige billede vises på skærmen 
brøkdele af et sekund senere. 

Filmer man, genkender kameraet de under-
vejs enkelte dele og kan justere farver og de-

AF THOMAS BREINSTRUP 
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Udviklingen inden for kunstig 
intelligens går virkeligt hurtigt. De 
fem hovedområder er computerens 
evne til at kunne »se« og genkende, 
forstå og bruge naturligt sprog, 
virtuelle assistenter (f.eks. Amazons 
Alexa, Googles Assistent, Apples 
Siri), robotautomatisering og 
avanceret maskinlæring.

Seks procent af både større og 
mindre, danske produktionsvirk-
somheder i stort set alle brancher 
er i gang med at anvende kunstig 
intelligens, mens 21 procent 
forventer, at det bliver relevant for 
dem inden for fire-fem år, viste en 
undersøgelse, som Teknologisk 
Institut offentliggjorde i november 
2018. Især fremstillingsvirksomhe-
der, der eksporterer, har taget 
kunstig intelligens til sig. En 
undersøgelse fra IT-selskabet KMD 
i oktober viste, at 27 procent af 
kommunerne har taget software-
robotter i brug i sagsbehandlin-
gen. Andre 59 procent forventer at 
være med på maskinlæring inden 
for tre år.

I 2017 blev der globalt afleveret 
7.759 patentansøgninger inden for 
kunstig intelligens, heraf 94 danske. 
I 2010 var tallet på 1.341. 

Det store spring er sket de seneste 
tre år. USA, Kina, Japan og Sydkorea 
er størst. Flest patentansøgninger 
kommer fra IBM, Google, Microsoft, 
Samsung, Siemens, General 
Electric, Qualcomm og Facebook. 
Th.

FAKTA

Kunstig intelligens 
rykker ind overalt

EU-Kommissionen vil inden udgangen af 
2020 samle private og offentlige investeringer 
»for mindst 20 mia. euro« for at blive verdens 
ledende region til at udvikle og indføre etisk 
og sikker, kunstig intelligens.

Ud over de amerikanske IT-giganter er Kina 
på rekordtid rykket frem i front. Verdens bed-
ste til det avancerede, kinesiske brætspil Go, 
sydkoreaneren Lee Sedol, blev i marts 2016 slå-
et af Google DeepMinds spillerobot AlphaGo. 
Mindre end et år senere opdaterede den kine-
siske regering sin strategiske satsningsliste »Vi-
denskabs- og teknologiinnovation 2030-mega-
projekter« med planen »Kunstig intelligens 2.0« 
med ambitionen om, at Kina bliver »verdens 
førende innovationscenter for kunstig intelli-
gens« i 2030. Kina bruger allerede ansigtsgen-
kendelse gennem overvågningskameraer på 

Verdens bedste til det avancerede, kinesiske brætspil Go, sydkoreaneren 
Lee Sedol, spillede i marts 2016 mod Googles AlphaGo-program med 
kunstig intelligens, udviklet af Google DeepMind. Spilkampen fandt sted i 
Seoul i Sydkorea, og Lee Sedol tabte. Det ændrede helt på Kinas satsning på 
kunstig intelligens. Arkivfoto: Google/Yonhap/Reuters/Ritzau Scanpix

Digitale assistenter indbygget i 
højttalere som Google Home (grå) og 
Amazon Echo Dot (sort) vinder indpas 
overalt. Man indtaler sit spørgsmål 
gennem højttaleren eller sin 
smartphone (th.), og talegen kendelsen 
på Googles servere vender så tilbage 
med (forhåbentlig) svarene (midten). 

mark«. 14. marts 2019 holdes det første, årlige 
Digitalt Topmøde i København mellem er-
hvervslivet, undervisnings- og forskningsver-
denen og arbejdsmarkedets parter.

Kunstig intelligens skal give hurtigere og 
bedre diagnosticering af kræft, give mere præ-
cise forudsigelser af risiko for indlæggelse, 
oversvømmelser ved skybrud og styring af 
vandafledning, hurtigere identifikation af bor-
gere med hjertestop gennem avanceret stem-
megenkendelse på akutopkald og bedre kon-
trol for snyd med selskabsskat. Derudover skal 
der opbygges effektiv talegenkendelse og 
sprogforståelse på dansk, som er et lille sprog 
og derfor dyrt at udvikle teknologi til. Tekno-
logien skal efterfølgende stilles til fri afbenyt-
telse.

Men kunstig intelligens har en skyggeside: 
de etiske overvejelser om ansvarlig brug, hvem 
der har adgang til data, og om dataene er tro-
værdige. Eksperter opfordrer derfor til ikke at 
tænke på det bedst mulige men snarere det 
værst tænkelige tilfælde af, hvilken indflydel-
se teknologien kan få, mens den bliver desig-
net. 

Frygten er, at magten koncentreres, at pri-
vatlivets fred mindskes, at den økonomiske 
ulighed vokser, og at vi mister vores frie vilje.

Andre etiske dilemmaer: Hvem har ansva-
ret, når en førerløs bil kører galt? Må politiet 
bruge algoritmer til at forudsige, hvem der be-
går kriminalitet? Må kommunen bruge socia-
le data til at overvåge særlige grupper? Over 
100 eksperter opfordrer skriftligt FN til at for-
byde produktion og brug af våben, der med 
kunstig intelligens kan handle uden menne-
skelig indgriben, »dræberrobotter«. Falske por-
nofilm, hvor ansigter skiftes umærkeligt ud, 
udnytter allerede kunstig intelligens.

Københavns Universitet åbner 1. februar 
2019 et særligt center, Science AI Centre, hvor 
to forskere i to år skal afdække etiske faldbru-
ger ved brugen af kunstig intelligens og ud-
vikle et etisk kodeks for det.

Intern ballade hos IT-giganter
Google har efter ansattes offentlige protester 
indført regler om, at der ikke udvikles kunstig 
intelligens til brug i våben, ligesom en planlagt 
kontrakt med det amerikanske forsvarsmini-
sterium i Pentagon er bragt til afslutning. Og-
så hos Microsoft er ansatte utilfredse med en 
forsvarskontrakt til 480 mio. dollars (3,1 mia. 
kr.) på at levere 100.000 Hololens-briller, som 
kombinerer grafik og virkelige billeder. Bril-
lerne skal ifølge den amerikanske regerings 
udbudsbeskrivelse »øge dødeligheden ved at 
øge evnen til at opdage, bestemme og handle 
i mødet med fjenden«.

»Vi forstår, at nogle af vores ansatte kan ha-
ve andre synspunkter. Vi beder ikke og for-
venter ikke, at alle, der arbejder hos Microsoft, 
støtter enhvert standpunkt, som Microsoft 
tager,« skriver Microsofts juridiske direktør, 
Brad Smith, i et offentligt blogindlæg.

Microsoft indfører senest til marts 2019 eti-
ske principper for brugen af ansigtsgenken-
delsesteknologi og vil dokumentere, hvad tek-
nologien kan, for at forhindre misbrug. Micro-
soft opfordrer myndigheder til at regulere bru-
gen og sikre nøjagtigheden samt forhindre 
overvågning af bestemte personer uden en 
dommerkendelse. 

Den tyske softwaregigant SAP var det første 
IT-selskab i Europa, som indførte etiske prin-
cipper og nedsatte en ekstern rådgivningsko-
mité til at holde øje med, at de overholdes.

thomas.breinstrup@berlingske.dk

veje, stationer, i lufthavne og gadekryds. På 
skærme ved fodgængerovergangene udpeges 
de, der flere gange er gået over for rødt, og op-
lysningerne køres sammen med andre syste-
mer i et socialsystem, som også omfatter op-
førsel på arbejdspladsen, og f.eks. kan få betyd-
ning, når man vil låne penge i banken.

Danmark vil være førende, også på etik
I oktober fremlagde den danske regering hand-
lingsplanen »Digital service i verdensklasse«. 
Bl.a. oprettes en ny investeringsfond, som frem 
til 2022 med 410 mio. kr. skal sætte skub i af-
prøvning og brug af bl.a. kunstig intelligens, 
som der skal udarbejdes en national strategi 
for. Den »skal gøre Danmark til et af de føre-
nde lande og samtidig opstille klare etiske prin-
cipper for brugen af kunstig intelligens i Dan-



20
BERLINGSKE 

2. SEKTION ONSDAG 26. DECEMBER 2018

Kom med på et tilbageblik til verden, som den så ud for ti år siden. Arkivfoto: Iris 

Af Thomas Breinstrup   
thomas.breinstrup@berlingske.dk

Det er kun ti år siden – men det synes som en 
evighed. Navnlig i teknologiverdenen, hvor 
udviklingen går rigtigt stærkt.

Anders Fogh Rasmussen er statsminister i 
Danmark, finanskrisen er sat ind, Stein Bagger 
forsvinder fra IT Factory, James Bond-filmen 
»Quantum of Solace« er den nyeste i serien, 
Nintento har lanceret sin Wii Fit-spillekonsol, 
PCerne kører Windows Vista fra Microsoft, 
den tidligere finske præsident Martti Ahtisaari 
vinder Nobels fredspris, og ordet »bitcoin« 
indføres i det engelske sprog.

Her er et – meget lille – uddrag af, hvad vi 
havde i hænderne og forestillede os om den 
teknologiske fremtid anno 2009.

Velkommen tilbage til 
fremtiden anno 2009 IT-Branchen ændrer sig fra 

nørdindustri til at give reel 
samfundsnytte.

Grøn IT med miljøbevidsthed 
og omkostningsbesparelser 
kommer på dagsordenen.

IT begynder at blive et 
kvindefag.

Mini-PCerne bliver et hit, og 
der kommer »smartphones 
for all and from all«.

Skiftet til en fysisk, medieløs 
verden mod at gemme data 
på en central server og tilgå 
dem over internetforbindel-
sen begynder – »cloud 
computing« eller »IT i skyen«.
Fladskærmsfesten begynder 
op til slukningen af det 
analoge TV-signal 31. 
oktober 2009, og TV i 
HD-kvalitet (»high defini-
tion«) ruller ind.

De almindelige papirbilleder 
skiftes ud med en elektronisk 
billedramme med hukom-
melseskort i.

Mobilt bredbånd (internet 
over 3G-mobilforbindelsen 
for PCer) vil vokse eksplosivt, 
og man vil kunne købe og 
betale for digitale tjenester 
blot ved at klikke med musen 
på et ikon.

Teleselskabernes tilskud til 
mobiltelefoner vil falde, og 
televerdenen vil blive ramt af 
lukninger og masseafskedi-
gelser.

Det forudsagde 
Berlingskes fem 
spåmænd om 
2009

iPhone 3G, som er Apples anden iPhone, 
kommer 11. juli 2008 til Danmark (den første 
fra 2007 nåede det aldrig). 1.399 kroner skal 
man betale for modellen med otte gigabyte 
lagerplads, når man køber den hos 
eneforhandleren, Telia. 16 GB-versionen 
koster 1.999 kroner. Arkivfoto: Marcel 
Antonisse/AFP/Ritzau Scanpix

Internetgiganten Google har netop fejret sit 
første runde jubilæum, ti år, og har allerede 
sat sig på to tredjedele af alle søgninger. 
Topchef Eric Schmidt understreger derfor, 
at Googles motto, »Don’t be evil«, ikke 
skulle tages bogstaveligt men snarere var 
vejledende. Arkivfoto: Joel Saget/AFP/
Ritzau Scanpix

Verdens første smartphone med 
mobilsoftwaren Android, som Google købte i 
2005 for 50 millioner dollars og siden 
videreudviklede, kommer fra den taiwanske 
mobilproducent HTC i september 2008. 
Nokia er verdens største mobilproducent og 
sender sin første telefon med trykfølsom 
skærm, 5800 Xpressmusic, på markedet. 
Samsung er nummer to, Motorola nummer 
tre og Sony Ericsson nummer fire. Arkivfoto: 
Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Flere års kamp om at blive DVDens afløser 
vindes af Blu-ray-skiven, udtænkt (og 
patentejet) af Sony, da Toshiba kaster 
håndklædet i ringen og opgiver kampen 
med sin HD-DVD, efter at flere af de største 
filmselskaber (og pornobranchen) vælger 
side. Arkivfoto: Robert Sorbo/HD DVD 
Promotion Group/Rizau Scanpix

TDCs nærmeste konkurrent og Danmarks 
næststørste teleselskab, Sonofon, som også 
ejer bredbåndsselskabet Cybercity, beslutter 
fra sommeren 2009 at skifte navn til Telenor 
ligesom det norske moderselskab. Her 
Sonofons danske hovedkontor i Sydhavnen 
med den karakteristiske delfin. Arkivfoto: 
Søren Steffen/Ritzau Scanpix

EU foretager sit andet indgreb mod de 
skyhøje roamingafgifter for at bruge sin 
telefon i udlandet. Priserne sænkes med 25 
øre, så teleselskaberne højst må tage 4,29 
kroner i minuttet for at ringe fra 
mobiltelefonen i et af de øvrige EU-lande og 
2,05 kroner for selv at blive ringet op. 
Daværende EU-kommissær Viviane Reding 
fra Luxembourg slår i bordet over for 
teleselskaberne. Arkivfoto: Olivier Hoslet/
EPA/Ritzau Scanpix

Den første af de meget omtalte og helt nye 
mini-PCer – en mellemting mellem en 
bærbar computer og en mobiltelefon – 
kommer til Danmark, nemlig Asus’ meget 
omtalte Eee-PC til 2.500 kroner. Den når 
frem lige til skolestart og giver for første 
gang mulighed for at købe en superbærbar 
minicomputer med en skærm på ni 
tommer til en betalelig pris. Arkivfoto: 
Nigel Treblin/AFP/Ritzau Scanpix


