
Selvkjørende transport på norske 

veier – fem framtidsbilder
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Scenariokriterier: Eierskap. Bruk. Politikk
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ingen regulering 
privatbiler til alle 

restriktiv bruk i 
byområder

privat deleordning 
P2P

delte flåter

privat bilbruk som
bildeling

delebiler
robotaxier

delt bruk
samkjøring

samkjøring med 
minibusser 

stordrifts
kollektivtransport
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I dag

Vil automatiseringen føre til flere privatturer eller mer samkjøring? 
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Selvkjørende uregulert privatbilisme

Lett å skaffe seg og bruke egen 

bil – for alle

Økt individuell mobilitet - for 

nye grupper

Mer kjøring, lengre turer

Egner seg (bare) i spredtbygde 

strøk

Ill. : Audun Gjerdi
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Bilbruksrestriksjoner: «bilfri» (få biler i) by

Restriksjoner på kjøring i tette 

byområder

 viderefører dagens 

nullvekstmål for bilbruk i by 

Dyre privatbiler

Privatbil til prioriterte grupper

Egner seg for byer og byområder

Ill. : Audun Gjerdi
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Selvkjørende delebiler: robotaxier

Organisert av bildelingsordninger 

Én robotaxi kan gi samme mobilitet 

som 10 privatbiler i dag

Løser first/last-mile-problematikken

Billige taxiturer => (betydelig) mer bruk

=> behov for ‘trengselsregulering’ 

Egner seg som bruk for bil-av-og-til 

Egner seg overalt – for by og land

Ill. : Audun Gjerdi
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Samkjøring med selvkjørende minibusser 

Organisert av offentlige eller 
private transportselskap

En fleksibel bestillingstjeneste –
integrert i multimodal MaaS

Men: samkjøringen begrenser 
fleksibiliteten (rute/linje) 

Mater kollektivtransporten –
mellom holdeplass og (nær) hjem

Egner seg for rutiniserte reiser

Egner seg stort sett overalt (antar 
en viss befolkningstetthet)

Ill. : Audun Gjerdi
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Selvkjørende kollektivtransport: tog, trikk, bane, buss

 (Hovedsakelig) offentlig finansiert og 

organisert

Langs kollektivnettets hovedlinjer – intra-

og interurbant

 I kombinasjon med aktiv og mikro-

mobilitet

Egner seg for masseforflytninger av 

rutiniserte reiser (rushtid, helgeutfart)

Egner seg i - eller mellom -

befolkningstette områder
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Samfunnsmessige konsekvenser – regionalt differensiert

  

scenario 

privateide selvkjørende biler delte selvkjørende kjøretøy 

privat bruk av selvkjørende biler delt bruk av selvkjørende kjøretøy 

privatbilisme  bilfri by robotaxier minibusser kollektivtransport 

re
g
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n

 urban  
 trafikkaos 

trengsel 
 

trengsel hvis 
tomkjøring 

integrert i MaaS rutegående 

suburban  
 køer på 

innfartsveier 
privatbiler  

for få  
(bestillingstjeneste)   

rural 
 

irrelevant  P2P  bestillingstjeneste dyrt 
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Hva er Mulig – Trolig - Sannsynlig – Ønskelig? 

(‘Possible-Plausible-Probable-Preferable’ Scenarios) 

Uregulert privatbilisme? 

 Neppe restriksjoner på kjøp (rasjonering…), men høyst sannsynlig på bruk (i bystrøk) 

Bilbruksrestriksjoner i byområder? 

 Videreføring av nullvekstmål og byvekstpakker - forutsetter folkelig og politisk aksept…

Delebiler til privatturer: Robotaxier? 

 Kan bli (for) populært, hvem skal få tillatelse - ny regulering kan bli nødvendig

Samkjøring i minibusser

 norske pilotforsøk på gang, kan forvente videre ekspansjon og nye interessenter

Kollektivtransport: 

 Høyst sannsynlig (og dels umerkelig) utvikling; internasjonalt et velkjent konsept allerede
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les mer 
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takk!

spørsmål?

kommentarer?

vibeke.nenseth@toi.no
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