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Det danske samfund har gennem årtier oplevet en støt og markant stigning i
mobiliteten gennem den løbende udvikling af transportsystemet. Bedre mobilitet har nationalt såvel som globalt fået afgørende betydning for den økonomiske vækst og velstand. Overordnet set har udviklingen været drevet af en kombination af omfattende investeringer i infrastruktur, teknologiudvikling og en
række langsigtede globale samfundstendenser af økonomisk, demografisk og
kulturel karakter.
Digitalisering og automatisering har revolutioneret verden de sidste 10-20 år,
ikke mindst gennem udbredelsen af intelligent kommunikationsteknologi. Det
driver i disse år udviklingen af nye innovative løsninger inden for transportsektoren med en dynamik, som forventes at være særligt kraftig i det kommende
årti.
I takt med, at nye idéer og koncepter materialiseres og modnes, breder der sig
gradvist en erkendelse af, at den igangværende transformation af transportformerne kombineret med nye forretningsmodeller har potentiale til at omkalfatre vores behov for og syn på mobilitet og dermed, hvor meget og hvordan vi i
fremtiden vil transportere os.
Transport- Bygnings- og Boligministeriet ønsker en analyse af de mulige fremtidsperspektiver for mobiliteten og transportsystemet som følge af den igangværende teknologiske transformation. Formålet med analysen er at rådgive
ministeriet om den teknologiske udviklings implikationerne for de kommende
års transportpolitiske beslutninger.
Analysen ønskes gennemført af en gruppe eksperter med bred faglig indsigt i
området. Det vil sige, at ekspertgruppen som minimum skal have viden om
trafikmodeller, transportøkonomi, byplanlægning, arbejdsmarkedsforhold og
teknologiens betydning for fremtidens udbud af mobilitet. Konkret forventes
ekspertgruppen:
•

at skabe overblik over de centrale teknologiske drivkræfter og samfundstendenser på transportområdet

•

at beskrive, hvordan drivkræfter og samfundstendenser vil påvirke efterspørgsel efter og udbud af mobilitet på basis af eksisterende viden
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•

at give bud på, hvor hurtigt forandringerne vil ske

Ekspertgruppen bør i sine anbefalinger have fokus på transportpolitiske beslutninger vedr. såvel person- som godstransport på vej og bane samt med færger og fly, som skal træffes inden for de kommende 5 til 10 år. Ekspertgruppen
kommer ikke med forslag til konkrete statslige investeringer.
Ekspertgruppen inddrager offentligheden under arbejdet med analysen. Afrapporteringen af arbejdet finder sted i efteråret 2017.
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