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Samarbeidspartnere

Lokale myndigheter

• Kongsberg

• Bergen

• Gjøvik

• Oslo (Fornebu)
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Operatører og 

administrasjonsselskaper

• Flytoget

• Ruter

• AtB

• Brakar

• Kolumbus



Ideen

Den overordnede ideen i prosjektet er å utvide jernbane- og andre kollektivtilbud med en 
autonom og sømløs tilbringertjeneste som sikrer dør-til-dør transport og bidrar til en grønn 
omstilling. 



Hovedmål
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Prosjektet skal utarbeide anbefalinger som muliggjør smidig implementering av 
autonome tilbringertjenester i Norge basert på studier av utfordringer og beste 
praksis i norske piloter



Autonome og Automatiserte 
matebusser

Utrecht
Nederland

Paris 
Frankrike

Sunnyvale
California
USA

Waterloo
Ontario
Canada

Chandler 
Arizona
USA

Toulouse
Frankrike



Levels of Vehicle Automation (SAE J3016)



Noen av utfordringene

Brukeraksept og endringer av reisevaner 

• Reisetid

• Trafikksikkerhet

• Sikkerhet/trygghet

• Pris for tjenesten

• Informasjon om tjeneste

• Transport-modus og –middel og skifte av modus og middel

• Komfort

• Tilgjengelighet, - kjøp av tjenesten og fysisk tilgang til tjenesten
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theverge.com



Noen av utfordringene

Autonome kjøretøyer – Interaksjon med 

myke trafikanter 

Autonome kjøretøyer – Interaksjon med 

annen trafikk
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nrk.no

dagbladet.no
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Autonome kjøre funksjoner Google Patent

Roundabout



Byggestener i realisering av automatiserte 
kjøretøy

FOU stadie
AI programmering
Cognitive software

Moden teknologi
Førerstøtte

På ulike nivå i teknologisk modenhet
Autonom ITS + Cooperative ITS



Noen av utfordringene

Forretningsmodeller

• Rolle- og ansvarsmodell for 

transporttjenesten

• Verdiforslag

• Kundesegmenter

• Pengestrømmer

• Verdinettverk
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practices.modelbased.net



Noen av utfordringene

Autonome kjøretøyer og norske forhold 

Lovgrunnlaget
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nrk.no

dagbladet.no



Implementering
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Anbefaling
Planlegging og tilrettelegging for  lokal 
implementering inkl. myndighetenes 

lovverk og rammebetingelser

Fullskala 
piloter

H4 i FoU-
prosjektet

Perspektivanalyse Etatenes grunnlagsdokument til NTP Strategisk løp

Fullskala drift

Operasjonelt 
løp lokalt
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Menneske Maskin (MMI group 4)
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Teknologi for et bedre samfunn


