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Erfaringer med selvkjørende busser i Norge
– data fra Autobus 
Torkel Bjørnskau, TØI 
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Autobus 

 Problemstilling:
 Hvordan samhandler vanlige trafikanter med selvkjørende

kjøretøy (busser)?

 Vil bussenes defensive kjørestil ødelegge for deres
fremkommelighet?

 Blir samhandlingen bedre eller dårligere over tid?

 Metode: 
 Videoregistreringer og feltintervjuer, over tid

 Forus, Kongsberg, Akershusstranda

 Partnere:
 Internasjonale forskningspartnere (Lunds Univ., TU Delft, Vias)

 Finansiert av NFR + SVV, Ruter, Kolumbus, 
Buskerud fylkeskommune
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Erfaringer fra Forus
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• EasyMile buss i 1,2 km rute 
• 12. juni – 30. nov 2018 (kl. 9-15)  
• Survey til ansatte (N=180) og folk på Tvedt-senteret
• To kameraer registrerte trafikk
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Bussen kjører sakte 



Page

.. og kan skape farlige situasjoner
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Erfaringer fra Forus

Forus svært bilbasert - utfordrende marked

Få kjente til bussen, få brukte den

Mange positive til forsøket

 Lite interaksjon med fotgjengere og syklister

Forbikjøring skapte farlige situasjoner

Pilot avsluttet 30. november 2018 – Kolumbus forsøker andre steder
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Erfaringer fra Kongsberg
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• EasyMile buss i rute fra 15. oktober 2018 (F2:1/12, F3:23/4) (kl. 10-14)  
• Survey til folk i gatene (3 ulike tidspunkt)
• Fire kameraer registrerer trafikk
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Fotgjenger oppdager ikke bussen
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Vikesituasjon med bil
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Forbikjøring og stans
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Erfaringer fra Kongsberg
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• Bussen går fra 10 til 14 – lite etterspørsel
• Bussen er blitt mer relevant med utvidet rute 
• 2200 passasjerer per 25. juni 2019
• Klarte vinterdrift bra, men problem med 

brøytekanter
• Lav fart -> forbikjøringer på brua
• Folk er litt mer skeptiske fra t1 (sept. 2018) til t2 

(april 2019), men stadig er flest positive.
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Erfaringer fra Akershusstranda
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• Navya buss, 1 km rute 20. mai 2019 (kl. 10-20) 
• Survey v/Kontraskjæret på ulike tidspunkt
• Fem kameraer registrerer trafikk
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Møtende syklist viker tilstrekkelig
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Vanlig syklistmanøver stanser bussen
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Fotgjenger med krykker stanser bussen
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Bussen bråstopper ved gangfelt
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Erfaringer fra Akershusstranda

Bussen klarer seg bra i komplisert trafikk

Mange fotgjengere, syklister og el-sparkesykler

Mange hører ikke bussen (lydløs)

Fotgjengere forstår ikke at bussen ikke 
kan svinge unna

Syklister i «shared space» kan komme for 
tett på bussen

Bussene (brå)stopper ved gangfelt 

Bussene skaper lite kø 

3800 passasjerer per 18. juni
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Generelle erfaringer – alle steder

Bussen kjører sakte -> mange forbikjøringer! 

Bussen bråstopper «umotivert» -> ubehagelig

Folk hører ikke bussen – og vet ikke at de må flytte 
seg

Hensynet til sikkerhet -> kan skape farlige 
situasjoner

Hensynet til sikkerhet -> bussene er ennå ikke gode 
alternativer

 Lav fart

 Kjører utenom rush – begrenset etterspørsel

Når alle skjønner at bussene er så defensive -> kan 
gjøre det umulig for bussene å komme fram 
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