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FORORD 

På oppdrag fra Ruter AS har Analyse & Strategi AS, i samarbeid med Multiconsult AS, Andersen 
Transportanalyse og NTNU, utviklet og vurdert virkninger av fire scenarioer for et fremtidig 
transportsystem med selvkjørende kjøretøy. Scenarioene skiller seg fra hverandre når det gjelder 

• omfang av det rutegående tilbudet 

• organisering av tilbudet med selvkjørende kjøretøy - i delte flåter eller som personlig eide 
kjøretøy (som dagens manuelle biler) 

 

Oppdraget er gjennomført i tett dialog med oppdragsgiver. Underveis er det avholdt to workshops 
med representanter fra oppdragsgiver og to møter i Ruters prosjektgruppe.  
 
Utredningen bygger på gjennomgang av relevant litteratur. Virkninger av de fire scenarioene er 
vurdert kvalitativt.  

  



SAMMENDRAG 

Selvkjørende kjøretøy vil representere et 

paradigmeskifte 

Biler med stadig mer avanserte førerstøtte-

systemer utvikler seg i retning av selvkjørende 

kjøretøy som ikke trenger fører. Ny 

kjøretøyteknologi og omfattende deling av 

kjøretøy kan endre mobilitetstilbudet og 

transportsystemet radikalt. Bilen endres 

konseptuelt fra en privatbil man eier til en 

tjeneste man bestiller. Dette vil forandre 

livene våre på måter vi i dag ikke kan forestille 

oss.  

 

Tilgang til bil for flere grupper, spart tid, samt 

bedre utnyttelse av kjøretøy, infrastruktur og 

knappe arealer kan gi betydelige gevinster for 

samfunnet.  

 

Litteraturen avslører stort spenn i 

forventninger om utvikling av et selvkjørt 

transportsystem  

Bedre transportkvalitet og reduserte 

kostnader for transport er to viktige drivere 

for utvikling og innfasing av selvkjørende 

kjøretøy. 

 

Selvkjørende kjøretøy er skapt for deling. 

Dette antas å resultere i vesentlig lavere 

kostnader for reiser med «personbil-kvalitet» 

enn for dagens bruk av individuelt eide biler. 

 

Utvikling av selvkjørende kjøretøy er et viktig 

satsingsområde for både bilprodusenter og 

teknologiselskaper. 

 

De fleste er enige om at selvkjørende kjøretøy 

før eller senere vil stå for en stor del av 

transporten. Spørsmålet er når og hvordan 

implementeringen vil skje. En metastudie av 

ulike kilder oppsummerer anslagene for 

introduksjon av autonome kjøretøy fra 2017 til 

2075. 

Vi har utviklet og vurdert fire scenarioer 

(fremtidsbilder) 

Scenariometoden er nyttig når usikkerheten er 

stor, og når det kan være stor forskjell mellom 

realistiske fremtidsbilder.  

 

I fremtidsbildene består transportsystemet av: 

• Rutegående transport som går i faste 
traseer (linjer) etter en rutetabell (tog, T-
bane og buss/trikk) 

• Bestillingstransport med selvkjørende 
kjøretøy som kan bestilles etter behov 
(personbil/taxi/ minibuss). Kjøretøyene 
trenger ikke sjåfør og kan transportere fra 
dør-til-dør og kjøre tomme videre til neste 
oppdrag 

 

Bestillingstransport kan benyttes til: 

• Individuelle (skreddersydde) reiser 

• Samkjøring – samordnet med andre som 
skal reise langs samme rute 

 

I kapittel 4 beskrives fire fremtidsbilder. 

Følgende forutsetninger er felles for alle 

scenarioene: 

• Alle kjøretøy er selvkjørende – både 
rutegående, transport med bestilt 
kjøretøy og egen bil.  

• Selvkjørende kjøretøy kan kjøre i hele 
veinettet 

• Trafikantene velger fritt mellom 
tilgjengelige transportmidler innenfor 
gjeldende rammebetingelser  

 

Scenarioene har ulike egenskaper når det 

gjelder omfang av rutegående tilbud og deling 

av selvkjørende kjøretøy: 

• Scenario A med høyt rutegående tilbud og 
omfattende deling 

• Scenario B med lavt rutegående tilbud og 
omfattende deling 

• Scenario C med lavt rutegående tilbud og 
lite deling 

• Scenario D med høyt rutegående tilbud og 
lite deling 
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Det rutegående tilbudet og grad av deling av 

selvkjørende kjøretøy bestemmer tilgang til og 

kostnader for persontransport. Befolkningens 

transportvalg vil også påvirkes av offentlige 

virkemidler. 

 

Overordnede mål er utgangspunkt for 

vurdering av virkninger 

Ut fra innholdet i de fire scenarioene og 

antakelser om trafikantenes tilpassing 

sammenlignes virkninger med målene i 

Regional plan for areal og transport for Oslo 

og Akershus: 

• et arealeffektivt utbyggingsmønster  

• er effektivt, miljøvennlig, mest mulig 
tilgjengelig  

• at trafikkvekst skal betjenes med sykkel, 
gåing og kollektivtransport. 

• næringslivets konkurransekraft og god 
framkommelighet for personer og gods 

 

Til sammen er ti virkninger valgt ut og vurdert 

for hvert scenario. Virkningene er gruppert i 

tre kategorier etter konsekvensene for: 

• Transportsystemet – systemets 
funksjonalitet og offentlig ressursbruk 

• Trafikantene – trafikantnytte, helse og 
fordelingsvirkninger (tilgjengelig 
transport). 

• Arealbruk – til transport og byutvikling 
 

Virkningene av de fire scenarioene er 

sammenlignet med et referansescenario som 

er basert på videre utvikling av dagens 

transportsystem med eksisterende nett for 

rutegående transport og bruk av privatbiler. 

 

Aktiv bruk av virkemidler er nødvendig for å 

høste gevinster av selvkjørende kjøretøy  

Fra trafikantenes perspektiv vil det beste 

transportsystemet isolert sett innebære at all 

transport er dør-til-dør-transport med delte, 

og i stor grad samkjørte selvkjørende kjøretøy. 

Dette gjelder bare dersom veisystemet kan 

avvikle trafikken uten forsinkelser. Det er 

sannsynlig at transportsystemet sentralt i Oslo 

vil bryte sammen dersom man ikke begrenser 

kjøringen med selvkjørende kjøretøy.  

 

Utnyttelse av eksisterende tog- og T-bane-nett 

for å håndtere mange av de tyngste 

transportkorridorene er areal-, transport- og 

kostnadseffektivt. Dette framstår som en 

åpenbar løsning å kombinere dette med 

selvkjørende kjøretøy.  

 

Om den optimale løsningen inkluderer andre 

deler av dagens kollektivsystem, for eksempel 

deler av trikkenettet eller sentrale busslinjer, 

er et åpent spørsmål.  Hensynet til et fleksibelt 

transportsystem med høy mobilitet må veies 

mot veisystemets kapasitet og ressursbruk til 

transportformål. 

 

Offentlige aktører kan legge til rette for ønsket 

fremtidsbilde ved å: 

• stimulere til økt deling av transportmidler 

• ta hensyn til selvkjørende kjøretøy ved 
planlegging av ny infrastruktur og annen 
arealbruk 

• stimulere til overgang mellom 
selvkjørende kjøretøy og rutegående 
tilbud   

• stimulere til gåing og sykling på korte 
reiser 

• stille krav til aktørene i transport-
markedet om utveksling av informasjon 
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1 INNLEDNING 

Ny kjøretøyteknologi kan endre mobilitets-

tilbudet og transportsystemet radikalt. 

Endringene er så store at vi snakker om et 

paradigmeskifte i areal- og transport-

planlegging.  

 

Biler med stadig mer avanserte førerstøtte-

systemer utvikler seg i retning av selvkjørende 

kjøretøy som ikke trenger fører. Disse kan 

kombineres med andre transportmidler i 

integrerte løsninger for planlegging, bestilling 

og betaling av reiser. Til sammen gir dette 

muligheter for å utvikle et helhetlig, grønt 

mobilitetstilbud i Ruter-området. Selvkjørende 

kjøretøy åpner for at bilen endres fra en ting 

man eier, til en tjeneste man bestiller.  

 

Et transportsystem med selvkjørende kjøretøy 

vil kunne representere en sterk forbedring av 

mobilitetstilbudet. Tilgang til bil for flere 

grupper, spart tid samt bedre utnyttelse av 

kjøretøy, infrastruktur og arealer er noen 

effekter som vil kunne gi betydelige gevinster 

for samfunnet.  

 

De potensielle gevinstene med selvkjørende 

kjøretøy er bakgrunnen for at både 

bilprodusenter og teknologiselskaper satser 

tungt på utvikling av automatiserte kjøretøy. 

Avhengig av hvordan tilbudet organiseres1  vil 

den nye teknologien kunne redusere både 

antall kjøretøy og samlet trafikkarbeid, og 

dermed transportsystemets belastning på 

samfunnet. På en annen side vil rimeligere 

dør-til-dør transport som følge av 

selvkjørende kjøretøyer også kunne medføre 

                                                           
 

 
1 Fordeling mellom privat eide kjøretøy (omfatter også 
privat leaset, firmabiler etc), eller delte selvkjørende 
biler og hvor mye som satses på et rutegående tilbud 

økt biltrafikk, mer kø og økt behov for arealer 

til transport.  

 

 MÅL FOR AREAL- OG 

TRANSPORTPOLITIKKEN 

Vurdering av virkninger i rapportens kapittel 5 

tar utgangspunkt i mål for arealbruk og 

transport i Regional plan for areal og transport 

for Oslo og Akershus. Det legges i planen vekt 

på at  

• utbyggingsmønsteret skal være 
arealeffektivt  

• transportsystemet skal være effektivt, 
miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle 
og med minst mulig biltrafikk  

• nasjonale og regionale klima- og 
miljømålene blir oppfylt. All trafikkvekst 
skal skje med sykkel, gåing og kollektiv-
transport 

• næringslivets konkurransekraft bedres ved 
god framkommelighet for personer og 
gods 

 

Målene i den regionale planen samsvarer godt 

med de overordnede målene i Nasjonal 

transportplan 2018 – 2029. I tillegg til målene 

ovenfor har NTP et mål om å redusere 

trafikkulykkene i tråd med nullvisjonen. Videre 

er det et mål at alle skal ha tilgang til transport 

– også personer med nedsatt funksjonsevne 

og dårlig økonomi. 

 

Transportutviklingen kan også påvirke mål 

utenfor areal- og transportpolitikken, for 

eksempel vil nedgang i gåing og sykling virke 

negativt for mål om bedre folkehelse. 
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 BEGREPSAVKLARING 

Presis analyse av et fundamentalt forskjellig 

transportsystem skaper behov for å 

introdusere noen nye begreper. I denne 

utredningen vil vi benytte begrepene 

nedenfor for å beskrive transporttilbudet.   

 

Rutegående transport går i faste traseer 

(linjer) etter en rutetabell, og kan være både 

tog, T-bane og buss/trikk.  

 

Bestillingstransport er små selvkjørende 

kjøretøy som kan bestilles etter behov. 

Størrelsen på enhetene tilsvarer dagens 

personbil/taxi/minibuss. Kjøretøyene har ikke 

behov for en sjåfør og kan hente/levere 

reisende der de er, samt kjøre tomme til neste 

destinasjon.  

  

Bestillingstransport kan benyttes til 

• individuelle reiser – den enkelte person 
eller gruppe som reiser sammen fraktes 
mellom ønskede reisemål. 

• samkjøring – den enkelte persons 
transportbehov samordnes med andre 
som skal samme eller deler av samme 
strekning.  
 

Tilgjengelige transportmidler er: 

• rutegående transport (tog, T-bane, 
trikk/buss) 

• selvkjørende personlig eide biler  

• selvkjørende delte kjøretøy for individuell 
transport  

• selvkjørende delte kjøretøy for samkjøring  
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2 HVORFOR KAN SELVKJØRENDE KJØRETØY REVOLUSJONERE 

MOBILITETEN?

Dette kapitlet gjengir funn fra gjennomgang av 

utvalgte kilder om selvkjørende kjøretøy og 

deling av transportmidler.  

 

Selvkjørende kjøretøy, elektrifisering og 

delingsøkonomi gis bred omtale i Nasjonal 

transportplan 2018 - 2029. I NTP-perioden er 

det avsatt en milliard kroner til testing av ny 

teknologi i støtteordningen Pilot-T. Meldingen 

omtaler hvordan nye løsninger kan gi et mer 

fleksibelt og markedstilpasset kollektivtilbud 

ved at det samordnes med helt nye 

transporttilbud. Ny teknologi vil kunne føre til 

mindre behov for å eie bil, økt mobilitet for 

alle og økt utnyttelse av kapasiteten i 

transportsystemet. Det er stor usikkerhet om 

hvilke teknologier som vil komme på 

markedet, og når dette vil skje.  

 

Bedre transportkvalitet og reduserte 

kostnader for transport er to viktige drivere 

for utvikling og innfasing av selvkjørende 

kjøretøy.  

 

Kvalitet. Selvkjørende kjøretøy kan bidra til å 

nå nullvisjonen for trafikksikkerhet, fordi 

datamaskiner sjeldnere gjør feil enn 

mennesker. Selvkjørende kjøretøy kan videre 

gi personer uten førerkort tilgang til transport 

med samme kvalitet som dagens personbiler.  

 

Delte selvkjørende kjøretøy som ikke er 

bundet av faste rutetider og traseer, kan gi økt 

fleksibilitet og mobilitet.   

 

Kostnader til transport utgjorde i 2012 nesten 

20 prosent av husholdningenes utgifter. Kjøp 

av biler står for omtrent halvparten av 

transportutgiftene (Statistisk sentralbyrå, 

2012). Årlige faste kostnader for eie av bil 

utgjør en betydelig høyere andel enn variable 

kostnader (Pedersen, 2017).   

 

Tidskostnaden (spesielt for bilfører) blir 

mindre når bilen kjører selv. Reisetiden kan 

benyttes til andre ting som for eksempel 

jobbing.  

 

Selvkjørende kjøretøy åpner for fundamentalt 

nye konsepter for deling. Deling av kjøretøy 

ved bestilling av individuell eller samkjørt 

transport medfører vesentlig lavere kostnader 

for reiser med «personbil-kvalitet» enn for 

dagens bruk av individuelt eide biler (Seba, 

2017), se figur 2-1. Når teknologien er 

tilgjengelig, vil dette medføre vesentlig 

raskere innfasing av delte, selvkjørende biler 

enn ved dagens utskifting av kjøretøyparken. 

 

  

 

 

 

  

Figur 2-1. Kostnader for kjøp og bruk av ulike typer kjøretøy. 

Etter figur 2 i Rethink Transportation 2020-2030 (Seba, 2017) 
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 TEKNOLOGISK UTVIKLING 

Utvikling av selvkjørende kjøretøy er et viktig 

satsingsområde for både bilprodusenter og 

teknologiselskaper, men de to bransjene har 

ulik tilnærming. Det antydes i litteraturen at 

bilprodusentene har fokus på trinnvis 

automatisering med føreren i fokus 

(evolusjonær tilnærming). Teknologi-

selskapene arbeider mot et kjøretøy som er 

helt uavhengig av en fører og går rett på nivå 

fem med full automatisering (revolusjonær 

tilnærming), se Figur 2-2. 

 

Det er stort spenn i anslag for tidspunkt for 

full automatisering. Bazilinskyy, Kyriadis og 

Winter (2017) oppsummerer anslagene for 

introduksjon av nivå 5-kjøretøy i ulike kilder 

fra 2017 til 2075.  Frisoni et al (2016) antar at 

kjøretøy med delvis automatisering (nivå 2-4) 

vil være på markedet i løpet av 5-20 år, og at 

fullstendig autonome biler først kan bli en 

realitet først på lang sikt (>20 år).  

 

Saktegående selvkjørende kjøretøy for 

persontransport er tilgjengelig allerede nå 

(ERTRAC, 2017; EPoSS, 2015). Kjøretøyene er i 

første omgang tatt i bruk i avgrensede 

områder med lave hastigheter (flyplasser, 

campuser o.l.) med gradvis utvidelse i takt 

med at teknologien modnes.  

 

Blant de viktigste barrierene for selvkjørende 

kjøretøy nevnes høye kjøretøykostnader, 

uavklart ansvar i forbindelse med ulykker og 

kundene etterspør selvkjørende kjøretøy eller 

foretrekker å kjøre manuelt. Andre 

utfordringer er personvern, risiko for 

programvarefeil og cybersikkerhet  (Clark, 

Parkhurst, & Ricci, 2016; Fagnant & 

Kockelman, 2015) 

 

Det synes å være bred enighet om at 

selvkjørende kjøretøy før eller senere vil stå 

for en stor del av transporten. Spørsmålet er 

mer når og hvordan implementeringen vil skje. 

Viktige faktorer som vil påvirke utviklingen, er 

markedets preferanser og myndighetenes mål 

og virkemidler for samordnet areal- og 

transportplanlegging (Clark, Parkhurst, & Ricci, 

2016). 

 

 

Figur 2-2. Nivåer for automatisering 

 

 

Trinnvis teknologisk utvikling 

Tesla er blant selskapene som har uttrykt størst 

ambisjoner for rask lansering av autonome 

løsninger, men er per i dag «bare» på nivå 2 med 

delvis automatisering. 

Få bilaktører har lansert kommersielle produkter 

over nivå 2, selv om flere uttrykker ambisjoner om å 

nå nivå 3 og 4 innen fem år. Google Driverless Car er 

det mest omtalte «revolusjonære» prosjektet 

(Frisoni, et al., 2016). 
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 BILHOLD OG DELING AV KJØRETØY 

Et transportsystem med selvkjørende kjøretøy 

må baseres på utstrakt deling for å være 

bærekraftig (Seba, 2017). Enkelte hevder at 

det er lite sannsynlig at folk vil kvitte seg med 

sin egen bil og basere seg på bestilling av 

delte, selvkjørende biler. Seba (2017) mener 

lavere transport-kostnader vil gi rask nedgang 

i personlig eide biler. 

 

Tilgang til bil er viktig for valg av 

transportmiddel for ulike reiser.  Hele 90 

prosent av Norges befolkning bor i 

husholdninger med tilgang til minst én bil, og 

45 prosent har tilgang til minst to biler. I Oslo 

er 30 prosent av husstandene uten bil, mens 

Akershus er blant fylkene med størst biltetthet 

(Uteng, 2013).   

 

I Oslo indre by bor halvparten i en husstand 

uten tilgang til bil. I Ytre by varierer andelen 

uten bil fra 18 – 23 prosent. Bare seks prosent 

av innbyggerne på Øvre Romerike tilhører en 

husstand uten bil (PROSAM , 2015).  

 

Over 90 prosent av landets voksne befolkning 

(over 18 år) har førerkort, og andelen øker. I 

Oslo kommune er andelen voksne med 

førerkort 84 prosent (Uteng, 2013).   

 

Førerkortandelen er høyere i Akershus (92 

prosent) enn i Oslo (PROSAM , 2015). 

Prosentandelen med førerkort for bil er 

høyere i Oslo vest (89 prosent) enn i Oslo 

sentrum/indre Oslo, Oslo nordøst og Oslo sør 

(litt over 80 prosent). I Akershus fylke er det 

en noe større andel med førerkort for bil på 

Øvre Romerike (95 prosent) enn i de øvrige 

områdene. 

                                                           
 

 
2 UITP (2017) finner en reduksjon med 80 prosent  

Trendene indikerer økt etterspørsel etter delt 

mobilitet drevet av endringer i demografi, 

livsstil, urbanisering og nye teknologiske 

muligheter (McKinsey & Company and 

Bloomberg, 2016; Nenseth, Julsrud, & Hald, 

2012). Delt mobilitet omfatter blant annet 

ulike former for bildeling, «ride-sourcing» 

(Uber, Lyft) og bysykler (Enoch, 2015; Fagnant 

& Kockelman, 2014).  

 

Brukerantallet for delte løsninger utgjør 

fortsatt en lav andel av befolkningen, men 

medlemskap i bildelingstjenester i Europa har 

økt fra ca. 200 000 i 2006, til 550 000 i 2010 og 

2,2 millioner i 2014 (Shaheen & Cohen, 2016; 

Alessandrini, Campagna, Site, Filippi, & Persia, 

2015). 

 

Delte selvkjørende kjøretøy kan effektivisere 

mobilitetssystemet i befolkningstette områder 

(IDDRI, 2014; Shaheen & Cohen, 2016). 

Studier viser at deling av kjøretøy kan medføre 

en betydelig reduksjon2 i antall kjøretøy 

(Owczarzak & Zak, 2015; Begg, 2014). Delte, 

selvkjørende kjøretøy vil ifølge McKinsey & 

Company og Bloomberg (2016) ha mindre 

effekt i byområder med lav tetthet og i 

forstadsområder, enn i sentrumskjernen.   

 

Noen studier advarer mot at deling av 

selvkjørende kjøretøy kan erstatte, snarere 

enn komplementere, det rutegående tilbudet 

og at kundegrunnlaget kan reduseres 

betydelig (Enoch, 2015; Fagnant & Kockelman, 

2015). Andre hevder kollektivtransportens 

kjernefunksjoner vil videreføres (E.Polzin, 

2016). 

 

Fagnant & Kockelman (2014) finner at et delt selvkjørende 
kjøretøy kan erstatte 11 privatbiler.   
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En utvikling med utbredt deling vil kreve at 

myndigheter og kollektivselskaper tar en aktiv 

rolle for å integrere selvkjørende kjøretøy i et 

effektivt nett med bestillings- og rutegående 

transport. En felles plattform på smarttelefon 

vil være sentral for å gi oversikt over tilbudet 

og for bestilling og betaling.  
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3 METODE OG AVGRENSING 

 METODE 

Virkninger av ny teknologi for fremtidig 

mobilitet er undersøkt ved utvikling av 

scenarioer.  Scenarioanalyser spenner ut 

mulighetsrommet for fremtidig utvikling. 

Metoden er særlig nyttig når usikkerheten er 

stor, og når det kan være stor forskjell mellom 

realistiske fremtidsbilder. Det er viktig at 

scenarioene skiller seg klart fra hverandre for 

å tydeliggjøre konsekvensene av mulige 

utviklingsbaner.  

 

I kapittel 4 beskrives fire fremtidsbilder med 

ulike egenskaper for to dimensjoner: 

• Omfang av rutegående tilbud  

• I hvilken grad selvkjørende kjøretøy deles 
eller er personlig eid 

 
Omfang av det rutegående tilbudet og grad av 

deling av selvkjørende kjøretøy bestemmer i 

stor grad tilgang til og kostnader for person-

transport. Transporttilbudet og befolkningens 

transportvalg vil også påvirkes av offentlige 

virkemidler, men bruk av virkemidler er ikke 

konkretisert i de enkelte scenarioene. Ett og 

samme scenario kan gi forskjellige tilpasninger 

og virkninger med ulik bruk av areal- og 

transportpolitiske virkemidler. 

 

Innholdet i de fire scenarioene og antakelser 

om trafikantenes tilpasning danner grunnlaget 

for å vurdere og sammenlikne virkninger opp 

mot målene formulert i kapittel Mål for areal- 

og transportpolitikken1.1.    

 

Oslo og Akershus består av områder med 

store variasjoner i befolkningstetthet og 

transporttilbud. I omtalene av scenarioene har 

vi brukt de samme fire delområdene som i 

Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus (Oslo kommune/Akershus 

fylkeskommune, 2015). Områdene er, indre by 

(innenfor ring 3), ytre by, regionale byer 

(Lillestrøm, Sandvika, etc.) og andre områder 

(øvrige Akershus). 

 
Forutsetninger om kvaliteten (først og fremst 

frekvens) på det rutegående tilbudet i ulike 

geografiske områder er basert på prinsippene 

i Ruters M2016 (Ruter AS, 2015).  

 

Den kvalitative vurderingen av virkninger av 

scenarioene i kapittel 5 skiller ikke mellom 

virkninger i ulike områder. Det er lagt mest 

vekt på scenarioenes effekter i områder med 

stor trafikkbelastning og trafikkskapte 

miljøproblemer, det vil si i Oslo by og i de 

regionale byene. 

 

I de øvrige områdene i Akershus er det 

begrensede problemer knyttet til 

framkommelighet og miljø. Bruk av 

selvkjørende kjøretøy vil primært påvirke ulike 

gruppers tilgang til og kostnader for transport. 

Markedet og potensialet for deling av 

selvkjørende kjøretøy er imidlertid mindre i 

spredtbygde områder enn ellers i Oslo og 

Akershus. 

 

 AVGRENSING 

Utredningen kan i liten grad baseres på 

empiri. Det finnes bare unntaksvis erfaringer 

fra pilotforsøk med selvkjørende kjøretøy i 

normal trafikk.  Vurdering av virkninger bygger 

derfor på scenarioutvikling basert på faglig 

innsikt om atferd hos dagens trafikanter og 

gjennomgang av litteratur om mulige 

virkninger ved overgang til et system med 

selvkjørende kjøretøy. 

 

Utvikling av scenarioene og vurdering av 

virkninger legger til grunn en framtidssituasjon 
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med et stort utvalg av selvkjørende kjøretøy, 

og at disse kan brukes i hele veinettet. 

Teknologiske utfordringer som må løses før et 

stort antall selvkjørende biler kan «slippes 

løs» i kompleks bytrafikk, er ikke tema i dette 

oppdraget. Kapittel 0 omtaler usikkerheten 

knyttet til takt for innfasing av selvkjørende 

kjøretøy. Utover dette diskuteres ikke når 

selvkjørende kjøretøy kan utgjøre en betydelig 

del av transporttilbudet.  

 

I utredningen legger vi til grunn at det er 

tilstrekkelig kapasitet i ulike deler av 

transportsystemet til å dekke befolkningens 

reisebehov i alle scenarioene. Ulik kapasitet på 

transportmidlene og sammensetningen i 

scenarioene får utslag i vurdering av 

virkningene for blant annet arealbruk til vei, 

størrelse på kjøretøyparken, biltrafikk og 

forsinkelse.  

 

Utredningen har i liten grad vurdert barrierer 

som kan hindre eller forsinke innføring av 

selvkjørende kjøretøy i transportsystemet. 

Dette kan for eksempel være folks holdninger 

og preferanser og konflikter mellom 

selvkjørende kjøretøy og manuelle biler, 

fotgjengere og syklister.  

 

Det forutsettes videre at nødvendige 

endringer i lovverk er på plass, og at avklaring 

av forhold rundt ansvar og forsikring er løst.  

 

Miljøvirkninger av et system med stort innslag 

av selvkjørende kjøretøy vil avhenge av 

framdriftsteknologi og drivstoff. Det er rimelig 

å anta at alle kjøretøy vil være elektriske. 

Bilene vil likevel kreve arealer i tette 

byområder og bidra til lokal forurensing i form 

av svevestøv fra vegslitasje.  
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4 SCENARIOBESKRIVELSE 

 UTGANGSPUNKT FOR SCENARIOUTVIKLING

Scenarioene er definert ut fra dimensjonene: 

• Omfang av rutegående tilbud  

• Omfang av deling av selvkjørende kjøretøy  
 
Kombinasjon av de to dimensjonene gir til 
sammen fire scenarioer. For å rendyrke 
dimensjonene legger vi til grunn at andel 
deling er den samme i A/B og i C/D, og at 
tilbudet av rutegående transport er det 
samme i D/A og i B/C.  

 

Omfang av rutegående transport viser til 

tilbudet av rutegående transport i form av tog, 

T-bane, trikk/buss i de ulike scenarioene.  

 

Omfang av deling viser til om de selvkjørende 

enhetene eies av husholdningene, eller deles. 

Ved deling bestilles enhetene til individuelt 

bruk, eller som samkjøring.  

 

                 

Figur 4-1. Fire scenarioer gir fire ulike fremtidsbilder 
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Forutsetninger for utvikling av scenarioene:  

• Alle kjøretøy er selvkjørende – både 
rutegående, transport med bestilt 
kjøretøy og egen bil.  

• Selvkjørende kjøretøy kan kjøre i hele 
veinettet, også uten noen om bord. 

• Trafikantene velger fritt mellom 
tilgjengelige transportmidler innenfor 
gjeldende rammebetingelser som for 
eksempel kan omfatte differensiert 
veiprising og «bilfrie» områder i indre by 
og sentrum i regionale byer.  

 
I scenarioene vil det være nødvendig med ulik 

grad av offentlige virkemidler for å stimulere 

til effektiv utnytting av transportsystemet. 

Eksempelvis vil det i scenarioene med høyt 

tilbud av rutegående transport (A og D) være 

ønskelig å stimulere til mating til knutepunkt 

fremfor dør-til-dør transport. Behovet for 

virkemidler vil beskrives kort i omtalene av 

scenarioene.   

 

Hvordan reiser trafikantene?  

For alle scenariobeskrivelsene er det 

utarbeidet en kortfattet oversikt over hvordan 

trafikantene reiser gitt ulike reiseformål i de 

forskjellige geografiske områdene.  

 
Reiseformålene er: 

• Jobb – reiser til/fra arbeidsplass 

• Skole – reiser til/fra skole eller barnehage 

• Fritid – reiser til/fra fritidsaktiviteter i 
hverdagen 

• Ferie – lenger reiser til hytte etc. 

Oversikt over tilgjengelige transportmidler og geografiske områder som benyttes i scenariobeskrivelsene: 
 

Figur 4-2. Illustrasjon av Ruter-området og tilgjengelige transportmidler i de ulike områdene.  

 
 
I scenariobeskrivelsene deles Ruter-området inn fire geografiske områder: Oslo indre by, Oslo ytre by, Regionale byer og øvrige 
områder. Områdene vil betjenes av et noe ulikt transporttilbud som er avhengig av reiseformål (se beskrivelsene av «hvordan reiser 
trafikantene» for detaljer). 
 
Tilgjengelige transportmidler vil variere mellom scenarioene, men vil totalt sett kunne bestå av: Tog, T-bane, trikk/busslinjer i 
byområder, sentrumsrettede busslinjer, selvkjørende kjøretøy i stor- (minibuss) eller liten størrelse (personbil). De selvkjørende 
kjøretøyene kan eies og disponeres privat, bestilles til individuelt bruk, eller bestilles til samkjøring.  



 SCENARIO A -  HØYT TILBUD AV RUTEGÅENDE TRANSPORT OG OMFATTENDE DELING.  

 TRANSPORTTILBUDET I SCENARIO A 

Rutegående transport er utbygd som foreslått 

i KVU Oslo-navet med nye tunneler for tog og 

T-bane. Toget er hovedstammen i 

transportsystemet, og binder sammen Oslo 

indre og ytre by med regionbyer og noen 

lokale tettsteder i Ruter-området. T-banen 

sørger for et kapasitetssterkt og effektivt 

transporttilbud fra ytre til indre by. I sentrum 

av Oslo, og regionbyene er rutetilbudet 

supplert med trikk og/eller høystandard 

busslinjer. Det er også noen busslinjer med 

god frekvens mellom regionale byer og lokale 

tettsteder. 

 

Omfang av deling er høyt med stort innslag av 

samkjøring. Ved deling har man valget mellom 

bestilling av samkjørt transport (minibuss) 

eller en individuell reise (taxi). Samkjøring er i 

de fleste tilfeller vesentlig billigere. Omfanget 

av deling er høyere i sentrumsnære områder 

og avtar med avstand til sentrum.  Noen eier 

sine egne selvkjørende kjøretøy, men disse 

utgjør kun en liten del av biltrafikken.  

 

Mobilitetsbehovet dekkes i stor grad ved et 

raskt rutegående tilbud med høy frekvens som 

mates med bestilte selvkjørende kjøretøy. En 

integrert plattform (app) gir trafikantene 

oversikt over alle alternativer for en reise fra 

dør-til-dør. 

 

Offentlig virkemiddelbruk bidrar til deling 

med høy andel samkjøring og til mating med 

selvkjørende kjøretøy til et godt tilbud av 

rutegående transport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-3. Transporttilbud i Scenario A (høyt rutegående tilbud og høyt omfang av deling).  
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 HVORDAN REISER TRAFIKANTENE?  

Indre by 

 

Gange, sykkel, rutegående, (noe 
bestilling) 

 
Gange, sykkel, rutegående (noe 
bestilling) 

 
Gange, sykkel, rutegående, (noe 
bestilling) 

Bestilling, evt. rutegående i 
kombinasjon med bestilling 

Mange reiser i indre by er korte, og egner seg for å gå og 
sykle. Det rutegående tilbudet er velutbygget og benyttes 
hyppig til litt lenger reiser. I områder med lang avstand til 
rutegående tilbud bruker trafikantene samkjørt eller 
individuell bestillingstransport til nærmeste knutepunkt.  
 
Siden svært få husholdninger i indre by eier sitt eget 
kjøretøy, benyttes individuelle bestillingsløsninger på 
feriereiser. 

 

Ytre by  

 

Gange, sykkel, rutegående, (noe mer 
bestilling enn i indre by) 

Gange, sykkel, rutegående, (noe mer 
bestilling enn i indre by) 

Gange, sykkel, rutegående, (noe 
bestilling – noe mer enn i indre by) 

Bestilling, evt. rutegående i 
kombinasjon med bestilling 

Noe lengre reiser og dårligere flatedekning for det 
rutegående tilbudet betyr lavere andel gåing, sykling og 
rutegående for daglige reiser.  
 
Gange- og sykling er hyppig brukt på korte lokale reiser, 
for eksempel til skole, barnehage og fritidsaktiviteter.  
 
Lavt bilhold betyr stor andel bestillingstransport for 
feriereiser.  
 

 

Regional by 

 

 
Bestilling til knutepunkt, rutegående 
videre. Noe gange og sykkel.  

 
 
Gange, sykkel eller bestilling 

 
Gange, sykkel eller bestilling 

Bestilling, evt. rutegående i 
kombinasjon med bestilling 

Rutegående tilbud er mye brukt på reiser til jobb. Bosatte 
et stykke fra sentrum i regional by benytter en 
bestillingstransport til knutepunktet.  
 
Gange- og sykling er hyppig brukt på korte lokale reiser, 
for eksempel til skole, barnehage og fritidsaktiviteter.  
 
Lavt bilhold betyr stor andel bestillingstransport for 
feriereiser.  

 
 
 

Andre områder 

 

 
Bestilling (evt. egen AV) til 
knutepunkt, rutegående videre. Noe 
gange og sykkel. 

 
Gange, sykkel, bestilling (noe egen 
AV) 

Gange, sykkel, bestilling (noe egen 
AV) 

Bestilling, evt. noe egen AV 

Rutegående tilbud er mye brukt på reiser til jobb. 
Reisende benytter bestillingstransport (i noen tilfeller 
egen AV) til knutepunktet. 
 
Gange- og sykling er hyppig brukt på korte lokale reiser, 
for eksempel til skole, barnehage og fritidsaktiviteter.  
 
Lavt bilhold betyr stor andel bestillingstransport for 
feriereiser, noen benytter også sin egen AV. 
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 SCENARIO B -  LAVT TILBUD AV RUTEGÅENDE TRANSPORT OG OMFATTENDE DELING.  

 TRANSPORTTILBUDET I SCENARIO B 

Rutegående transport tilsvarer dagens tilbud 

av tog og T-bane. Det innebærer at 

hoveddelen av transporten foregår med 

selvkjørende enheter fra dør-til-dør. 

Sammenliknet med Scenario A (høyt tilbud av 

rutegående transport) er det ikke gjort 

investeringer i tog og T-banenettet. I tillegg er 

trikk/busslinjer ikke lenger en del av det 

rutegående tilbudet.   

 

Omfang av deling er høyt med stort innslag av 

samkjøring. Ved deling har man valget mellom 

bestilling av samkjørt transport (minibuss) 

eller en individuell reise (taxi). Samkjøring er i 

de fleste tilfeller vesentlig billigere, og velges 

derfor på mange reiser. Omfanget av deling er 

høyere i sentrumsnære områder og avtar med 

avstand til sentrum.  Noen eier sine egne 

selvkjørende kjøretøy, men disse utgjør en 

liten del av biltrafikken.  

 

Mobilitetsbehovet dekkes i stor grad ved 

bestilling av samkjørte eller individuelle 

selvkjørende biler. Flertallet av reisene er dør-

til-dør reiser.  

 

Offentlig virkemiddelbruk stimulerer primært 

til deling med høy andel samkjøring. Også 

virkemidler som bidrar til god utnyttelse av 

rutegående transport på reiser i områder og 

korridorer der tilbudet er godt.  

 

  

  

 

 

 

Figur 4-4. Transporttilbud i Scenario B (lavt rutegående tilbud og høyt omfang av deling).. 
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 HVORDAN REISER TRAFIKANTENE?  

 

Indre by 

 

Gange, sykkel, bestilling, (noe 
rutegående) 

Gange, sykkel, bestilling, (noe 
rutegående) 

Gange, sykkel, bestilling, (noe 
rutegående) 

Bestilling 

Mange reiser i indre by er korte, og egner seg for å gå og 
sykle. Bestillingstransport, og i noen tilfeller det 
rutegående tilbudet, benyttes hyppig til litt lenger reiser.  
 
Siden svært få husholdninger i indre by eier sitt eget 
kjøretøy, benyttes individuelle bestillingsløsninger på 
feriereiser. 
 
 

 

Ytre by  

 

Gange, sykkel, bestilling, (noe 
rutegående) 

Gange, sykkel, bestilling, (noe 
rutegående) 

Gange, sykkel, bestilling, (noe 
rutegående) 

Bestilling 

Bestilling av en delt enhet dør-til-dør er den vanligste 
reisemåten. Reise til jobb benytter bestillingstransport. I 
noen tilfeller benyttes rutegående tilbud.  
 
Gange- og sykling er hyppig brukt på korte lokale reiser, 
for eksempel til skole, barnehage og fritidsaktiviteter.  
 
Lavt bilhold betyr stor andel bestillingstransport for 
feriereiser.  

 

Regional by 

 

Gange, sykkel, bestilling, (noe 
rutegående) 

Gange, sykkel eller bestilling 

Gange, sykkel eller bestilling 

Bestilling 

Bestilling av en delt enhet dør-til-dør er den vanligste 
reisemåten. Reise til jobb foregår stort sett med 
bestillingstransport. I noen tilfeller benyttes rutegående 
tilbud.  
 
Gange- og sykling er hyppig brukt på korte lokale reiser, 
for eksempel til skole, barnehage og fritidsaktiviteter.  
 
Lavt bilhold betyr stor andel bestillingstransport for 
feriereiser. 

 
 
 

Andre områder 

 

Bestilling (evt. egen AV)  

Gange, sykkel, bestilling (noe egen 
AV) 

Gange, sykkel, bestilling (noe egen 
AV) 

Bestilling, evt. noe egen AV 

Bestilling av en delt enhet dør-til-dør er den vanligste 
reisemåten. Noen benytter også egen AV.  
 
Gange- og sykling er hyppig brukt på korte lokale reiser, 
for eksempel til skole, barnehage og fritidsaktiviteter.  
 
Lavt bilhold betyr stor andel bestillingstransport for 
feriereiser, noen benytter også sin egen AV. 
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 SCENARIO C -  LAVT TILBUD AV RUTEGÅENDE TRANSPORT OG LITE DELING.  

 TRANSPORTTILBUDET I SCENARIO C 

Rutegående transport tilsvarer dagens tilbud 

av tog og T-bane. Det innebærer at 

hoveddelen av transporten foregår med 

selvkjørende enheter fra dør-til-dør. 

Sammenliknet med Scenario A (høyt tilbud av 

rutegående transport) er det ikke gjort 

investeringer i tog og T-banenettet. I tillegg er 

trikk/busslinjer ikke lenger en del av det 

rutegående tilbudet.   

 

Omfanget av deling er lavt og mange eier sitt 

eget kjøretøy. Det er fortsatt noe deling, dette 

gjelder spesielt i sentrumsområdene i Oslo og i 

de regionale byene der det er dyrt med 

parkering ved boliger og arbeidsplasser. Det er 

generelt vesentlig dyrere å eie enn å dele bil, 

men et godt tilbud for deling forutsetter en 

viss befolkningstetthet i et lokalt marked. 

Mobilitetsbehovet dekkes i stor grad ved bruk 

av en egen selvkjørende enhet. Flertallet av 

reisene er dør-til-dør reiser med denne 

enheten og det er en god del retur/tomkjøring 

til en parkeringsplass/hjem i påvente av at eier 

har behov for videre transport. 

 

Offentlig virkemiddelbruk har mindre omfang 

enn i de tre andre scenarioene. Trafikantenes 

atferd er i større grad bestemt av forskjeller i 

kostnader for transport med selvkjørende 

kjøretøy og rutegående transport i ulike 

områder. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4-5. Transporttilbudet i Scenario C (lavt tilbud av rutegående transport, lite deling).  
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 HVORDAN REISER TRAFIKANTENE?  

Indre by 

 

Gange, sykkel, egen AV, (noe 
rutegående og bestilling) 

Gange, sykkel, egen AV, (noe 
rutegående og bestilling) 

Gange, sykkel, egen AV, (noe 
rutegående og bestilling) 

Egen AV, (noe bestilling) 

Mange reiser i indre by er korte, og egner seg for å gå og 
sykle. Egen selvkjørende enhet, og i noen tilfeller det 
rutegående tilbudet eller bestilling, benyttes hyppig til litt 
lenger reiser.  
 
Egen selvkjørende enhet benyttes på feriereiser.  
 
 

 

Ytre by  

 

Gange, sykkel, egen AV, (noe 
rutegående og bestilling) 

Gange, sykkel, egen AV, (noe 
rutegående og bestilling) 

Gange, sykkel, egen AV, (noe 
rutegående og bestilling) 

Egen AV, (noe bestilling) 

Egen selvkjørende enhet dør-til-dør er den vanligste 
reisemåten. I noen tilfeller benyttes rutegående tilbud 
eller bestillingstransport. 
 
Gange- og sykling er hyppig brukt på korte lokale reiser, 
for eksempel til skole, barnehage og fritidsaktiviteter.  
 
Egen selvkjørende enhet benyttes på feriereiser.  

 

Regional by 

 

Egen AV, (noe rutegående og 
bestilling) 

Gange, sykkel, egen AV, (noe 
rutegående og bestilling) 

Gange, sykkel, egen AV, (noe 
rutegående og bestilling) 

Egen AV, (noe bestilling) 

Egen selvkjørende enhet dør-til-dør er den vanligste 
reisemåten. I noen tilfeller benyttes rutegående tilbud 
eller bestillingstransport. 
 
Gange- og sykling er hyppig brukt på korte lokale reiser, 
for eksempel til skole, barnehage og fritidsaktiviteter.  
 
Egen selvkjørende enhet benyttes på feriereiser. 
 

 
 
 

Andre områder 

 

Egen AV 

Gange, sykkel, egen AV (noe 
bestilling) 
 
 

Gange, sykkel, egen AV (noe 
bestilling) 

Egen AV 

Egen selvkjørende enhet dør-til-dør er den vanligste 
reisemåten.  
 
Gange- og sykling er hyppig brukt på korte lokale reiser, 
for eksempel til skole, barnehage og fritidsaktiviteter.  
 
Egen selvkjørende enhet benyttes på feriereiser. 
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 SCENARIO D -  HØYT TILBUD AV RUTEGÅENDE TRANSPORT OG LAV DELING.  

 TRANSPORTTILBUDET I SCENARIO D 

Rutegående transport er utbygd som foreslått 

i KVU Oslo-navet med nye tunneler for tog og 

T-bane. Toget er hovedstammen i 

transportsystemet, og binder sammen Oslo 

indre og ytre by med regionbyer og noen 

lokale tettsteder i Ruter-området. T-banen 

sørger for et kapasitetssterkt og effektivt 

transporttilbud fra ytre til indre by. I sentrum 

av Oslo, og regionbyene er rutetilbudet 

supplert med trikk/høystandard busslinjer. 

Det er også noen busslinjer med god frekvens 

mellom regionale byer og lokale tettsteder. 

 

Omfanget av deling er lavt og mange eier sitt 

eget kjøretøy. Det er fortsatt noe deling, dette 

gjelder spesielt i sentrumsområdene i Oslo og i 

de regionale byene der det er dyrt med 

parkering ved boliger og arbeidsplasser. Det er 

generelt vesentlig dyrere å eie enn å dele bil, 

men et godt tilbud for deling forutsetter en 

viss befolkningstetthet i et lokalt marked. 

 

Mobilitetsbehovet dekkes i stor grad av det 

rutegående tilbudet, eventuelt i kombinasjon 

med en egen selvkjørende bil.   

 

Offentlig virkemiddelbruk stimulerer først og 

fremst til mating med selvkjørende kjøretøy til 

knutepunkt med et godt rutegående tilbud.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4-6. Transporttilbudet i Scenario D (høyt tilbud av rutegående transport, lite deling).  



 

 

 

Rapport – Hvordan utnytte potensialet i selvkjørende kjøretøy?      25 

 HVORDAN REISER TRAFIKANTENE?  

Indre by 

 

Gange, sykkel, rutegående, (noe egen 
AV) 

Gange, sykkel, rutegående, (noe egen 
AV) 

 
Gange, sykkel, rutegående, (noe egen 
AV) 

Egen AV, evt. rutegående i 
kombinasjon med egen AV 

Mange reiser i indre by er korte, og egner seg for å gå og 
sykle. Det rutegående tilbudet er mye brukt på litt lenger 
reiser, i noen tilfeller benyttes egen AV til knutepunkt.  
 
Egen AV, evt i kombinasjon med rutegående benyttes på 
feriereiser.  
 
 
 

 

Ytre by  

 

Gange, sykkel, rutegående, (noe egen 
AV) 

Gange, sykkel, rutegående, (noe egen 
AV) 

Gange, sykkel, rutegående, (noe egen 
AV) 

Egen AV, evt. rutegående i 
kombinasjon med egen AV 

Rutegående tilbud evt. med bruk av egen AV til 
knutepunktet er den vanligste reisemåten. 
 
Gange- og sykling er hyppig brukt på korte lokale reiser, 
for eksempel til skole, barnehage og fritidsaktiviteter.  
 
Egen AV, evt. i kombinasjon med rutegående benyttes på 
feriereiser.  
 

 

Regional by 

 

Rutegående, (noe egen AV) 

Gange, sykkel, rutegående, (noe egen 
AV) 

 
Gange, sykkel, rutegående, (noe egen 
AV) 

Egen AV, evt. rutegående i 
kombinasjon med egen AV 

Rutegående tilbud evt. med bruk av egen AV til 
knutepunktet er den vanligste reisemåten. 
 
Gange- og sykling er hyppig brukt på korte lokale reiser, 
for eksempel til skole, barnehage og fritidsaktiviteter.  
 
Egen AV, evt. i kombinasjon med rutegående benyttes på 
feriereiser.  
 

 
 
 

Andre områder 

 

Egen AV evt. i kombinasjon med 
rutegående 

 
Gange, sykkel, egen AV (noe 
bestilling) 
 

Gange, sykkel, egen AV (noe 
bestilling) 

Egen AV 

Egen AV dør-til-knutepunkt eller dør-til-dør er den 
vanligste reisemåten.  
 
Gange- og sykling er hyppig brukt på korte lokale reiser, 
for eksempel til skole, barnehage og fritidsaktiviteter.  
 
Egen AV benyttes på feriereiser. 
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5 VIRKNING AV SCENARIOENE 

Scenarioene differensieres av ulik rolledeling 

mellom det rutegående tilbudet og 

selvkjørende kjøretøy og ulik grad av deling og 

privat eierskap. Samspillet vil påvirke en rekke 

forhold knyttet til transportsystemet, 

trafikantnytte og arealbruk.  

 

Virkninger er vurdert for de ti områdene der 

effekten forventes å være størst. Disse er 

vurdert kvalitativt for de ulike scenarioene. 

Virkningene er gruppert i tre kategorier etter 

konsekvensene for: 

• Transportsystemet – systemets 
funksjonalitet og offentlig ressursbruk. 

• Trafikantene – trafikantnytte, helse og 
fordelingsvirkninger (tilgjengelig 
transport). 

• Arealbruk – til transport og byutvikling.  
 

Virkningene i de fire scenarioene er 

sammenlignet med et referansescenario som 

er basert på videre utvikling av dagens 

transportsystem med eksisterende nett for 

rutegående transport og bruk av privatbiler. 

Med utgangspunkt i mål for areal- og 

transportpolitikken er virkningene deretter 

rangert på en femdelt skala. 

 

 

 

Figur 5-1. Områder virkningene i scenarioene er vurdert for. 

  

Tabell 1 - Skala for vurdering av virkninger  
 

Forklaring 

1 
Stor forbedring sammenlignet med utvikling basert 

på dagens transportsystem/teknologi 

2 
Noe forbedring sammenlignet med utvikling basert 

på dagens transportsystem/teknologi 

3 
Liten endring sammenlignet med utvikling basert på 

dagens transportsystem/teknologi 

4 
Noe endring i uønsket retning sammenlignet med 

utvikling basert på dagens transportsystem/teknologi 

5 
Stor endring i uønsket retning sammenlignet med 

utvikling basert på dagens transportsystem/teknologi 

 

Forsinkels
e 

Biltrafikk 

Scenariobeskrivelse  

• Omfang av 
rutegående 
tilbud. 

• Omfang av 
deling 
(individuell/ 
samkjøring) 

Transport-
systemet 

Trafikantene 

Arealbruk 

Trafikantnytte 

Folkehelse 

Fordeling 

Infrastruktur (vei) 

Parkering 

Byutvikling 

Kjøretøyparken 

Offentlige utgifter 

KJENNETEGN VED 
SCENARIO 

GIR ULIKE VIRKNINGER OG ULIK MÅLOPPNÅELSE 



 VURDERING AV VIRKNINGER 

Vurderingen av effekt av de ulike scenarioene 

bygger på kjente sammenhenger innenfor 

transport- og arealfaget. Dette krever en 

operasjonalisering av målene som er 

beskrevet i kapittel 1.1. 

 

Virkninger for transportsystemet 

Scenarioer som tilrettelegger for et effektivt 

og miljøvennlig transportsystem med lavt 

behov for biltransport og god 

fremkommelighet for personer og gods vil få 

en positiv vurdering.  

 

Virkningene for transportsystemet vurderes ut 

fra endringer i: 

• Kjøretøyparkens størrelse 

• Biltrafikk, som henger sammen med 
forsinkelser 

• Offentlige utgifter 
 

En liten kjøretøypark gir høy ressursutnyttelse, 

og vurderes som positivt. Høyt omfang av 

deling bidrar til redusert kjøretøypark. Høy 

andel samkjøring av delte selvkjørende 

kjøretøy vil ytterligere redusere antall 

kjøretøy. Kjøretøyparkens størrelse avhenger 

også av tilbud av rutegående transport. Et 

høyt rutegående tilbud reduserer behovet for 

biler.  

 

En høy andel reisende som benytter 

rutegående transport og delingsløsninger 

(spesielt samkjøring) reduserer biltrafikken. 

Dette bidrar til bedre økt måloppnåelse for 

redusert trafikk.  

 

Offentlige utgifter vurderes etter behov for 

investeringer i infrastruktur og offentlig kjøp 

av transporttjenester. Reduserte offentlige 

utgifter vurderes som positivt.   

 

Virkninger for trafikantene  

Høy grad av deling og høyt tilbud av 

rutegående transport reduserer kostnadene 

per passasjerkilometer, noe som er positivt for 

trafikantnytten. Mating til knutepunkt og 

bytte av transportmiddel medfører en ulempe 

for den reisende, og kan øke reisetiden. Dette 

vurderes som negativt. Samkjøring kan øke 

reisetiden noe, og vurderes derfor som 

negativt. Totalvurderingen knyttet til 

trafikantnytten er en avveiing mellom 

kostnadene for reisen, tidsbruk (inkludert 

forsinkelse) og bytte.    

 

De marginale kostnadene ved bruk av en 

personlig eid AV på den enkelte reise, vil 

begrense seg til de variable kostnadene, mens 

delte kjøretøy vil dekke inn alle kostnader 

knyttet til den enkelte reise. Selv om de totale 

kostnadene ved bilbruk øker ved å eie, kan 

kostnaden for en reise faktisk være lavere. 

 

Nye muligheter for dør-til-dør transport med 

selvkjørende kjøretøy vil bety mindre gåing og 

sykling som er uheldig for folkehelsen. Dette 

kan motvirkes ved målrettet bruk av 

virkemidler. 

 

Reduserte kostnader ved deling av kjøretøy 

kan gjøre fleksibel dør-til-dør transport 

tilgjengelig for grupper som i dag ikke har råd 

til biltransport. Et stort omfang av et 

transporttilbud som er tilgjengelig for ulike 

grupper vurderes som positivt.  
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Virkninger for arealbruk 

Scenarioer får en positiv vurdering dersom de 

bidrar til mindre arealbruk til infrastruktur (vei 

og parkering) og et arealeffektivt 

utbyggingsmønster gjennom å tilrettelegge for 

tettere byutvikling. 

 

Høyt omfang av rutegående transport, spesielt 

tog og t-bane, vil kunne betjene store 

transportstrømmer og være areal – og 

kostnadseffektive løsninger i korridorer med 

stor etterspørsel.  

 

Virkninger som ikke er vurdert 

I alle scenarioene antas det at 

trafikksikkerheten vil øke siden selvkjørende 

kjøretøy vil være sikrere enn manuelle 

kjøretøy. Trafikksikkerhet er derfor ikke 

inkludert som en egen virkning.   

 

Opplevd trygghet for uønskede hendelser kan 

tenkes å øke i et førerløst transportsystem, 

spesielt ved samkjøring i små enheter. Det 

forutsettes at slike utfordringer løses på lik 

linje med teknologiske utfordringer og 

vurderinger av trygghet holdes derfor utenfor 

analysen.  

 

Forutsetning om elektrisk fremdrift medfører 

like utslipp i alle scenarioene, og utslipp 

vurderes derfor ikke. Gjenværende 

trafikkskapte, lokale miljøproblemer omfatter 

støy, svevestøv og arealbruk og fanges 

indirekte opp av virkninger for biltrafikk og 

arealbruk.  
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 VIRKNINGER FOR TRANSPORTSYSTEMET 

 
Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D 

Kjøretøypark Høy andel 

rutegående 

transport og høy 

deling med mye 

samkjøring 

Høy deling med mye 

samkjøring. Lav 

andel rutegående 

transport gir mindre 

reduksjon enn i A.  

Lav andel 

rutegående 

transport og lite 

samkjøring. Mange 

eier egne AVer.  

Høy andel 

rutegående 

transport og høy 

andel personlig eide 

AVer.  

Biltrafikk Et effektivt 

rutegående tilbud og 

omfattende deling 

av samkjørte 

enheter.  

Lavt tilbud av 

rutegående 

transport. 

Omfattende 

samkjøring og deling 

motvirker økning.  

Lavt tilbud av 

rutegående 

transport og mange 

privat eide AVer. 

Returkjøring av 

tomme kjøretøy 

øker trafikken.  

Høy andel 

rutegående 

transport og bruk av 

privateide AVer - 

ofte til knutepunkt. 

Tomkjøring betyr økt 

trafikk. 

Forsinkelse Høyt rutegående 

tilbud og stort 

innslag samkjøring 

reduserer 

biltrafikken.  

Deling med 

betydelig samkjøring 

gir mindre biltrafikk, 

mens lavt rute-

gående tilbud 

trekker i motsatt 

retning. 

Selvkjørende 

kjøretøy betyr økt 

veikapasitet. 

Privat eide AVer, 

tomme returreiser.  

Høyt rutegående 

tilbud og private 

AVer til knutepunkt 

demper trafikk.  

Offentlige 

utgifter 

Store investeringer i 

ny infrastruktur. 

Reduserte 

personalkostnader 

og lavere tilbud av 

buss redusere 

offentlige utgifter 

noe 

Redusert tilbud gir 

lavere behov for 

offentlig kjøp. 

Sterkere 

konkurranse fra 

delte AVer  

Redusert tilbud gir 

lavere offentlig kjøp. 

Dyrere dør-til-dør 

med AVer enn i A og 

B  

Store investeringer i 

ny infrastruktur. 

Reduserte 

personalkostnader 

og lavere tilbud av 

buss redusere 

offentlige utgifter 

noe 

 BEGRUNNELSE FOR VIRKNINGER FOR TRANSPORTSYSTEMET 

Kjøretøyparkens størrelse: Med utstrakt 

deling av selvkjørende kjøretøy kan den delen 

av etterspørselen som ikke dekkes av 

rutegående transport, betjenes med en 

brøkdel av dagens personbilpark.  

Analyser for byene New York, Lisboa og 

Stuttgart indikerer at deling av selvkjørende 

kjøretøy kan redusere kjøretøyparken med i 

størrelsesorden 80 % (UITP, 2017). Hvert 

enkelt kjøretøy kjøres mange ganger lenger 

per år enn personlig eide biler. Kjøretøy-

parkens størrelse påvirker pris for delt 

transport med selvkjørende kjøretøy (som er 

en del av trafikantnytten) og behov for areal 

til parkering. For de fleste andre virkninger er 

det ikke antall kjøretøy, men antall kjørte 

kilometer som er viktig. 

 

Biltrafikk: I de store byområdene er det et mål 

om nullvekst i biltrafikk for å redusere 

forsinkelser og negative miljøvirkninger, 

herunder begrense behovet for arealer til 

transport. I scenarioene omfatter «biltrafikk» 

all motorisert transport som ikke er 

rutegående.  
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Selvkjørende kjøretøys billige og fleksible 

mobilitetstilbud gir økt transport i alle 

scenarioer. Dette motvirkes av høyt tilbud av 

rutegående transport og høyt omfang av 

deling og samkjøring.  

 

Forsinkelser: Indikatoren gjelder 

framkommelighet og forsinkelser i veinettet, 

og er nært forbundet med omfang av 

biltrafikk. Trafikantene etterspør forutsigbare 

reisetider og oppgir i tidsverdistudier høyere 

kostnader for tid som skyldes forsinkelser enn 

for ordinær reisetid. Et gitt veiareal har større 

kapasitet for selvkjørende enn manuelle 

kjøretøy, men andel selvkjørende kjøretøy må 

antakelig være betydelig for at det skal gi 

merkbare utslag (Atkins, 2016). Selvkjørende 

biler som kommuniserer med hverandre kan 

kjøre tettere (også flere i bredden), og 

avviklingen i kryss forbedres. Forholdet 

mellom selvkjørende kjøretøy og fotgjengere 

og syklister er en utfordring – også for 

framkommelighet for de selvkjørende 

kjøretøyene.  

Nivå for offentlig kjøp av rutegående tilbud: 

Alle scenarioene har redusert rutetilbud 

sammenlignet med i dag. De to scenarioene 

med høyt rutegående tilbud inneholder store 

investeringer i infrastruktur og økt tilbud med 

tog og t-bane, mens øvrig tilbud bygges ned.  

 

I dag krever de fleste linjer offentlig kjøp, men 

noen tunge busslinjer går med «overskudd». 

Førerløs rutegående transport vil redusere 

lønnskostnadene, som utgjør omtrent 

halvparten av kostnadene for busstransport. 

På den annen side vil selvkjørende t-bane, 

trikker og busser trolig være dyrere i innkjøp 

og kreve nye systemer for sikkerhet. Delte 

selvkjørende kjøretøy vil være billige i bruk. 

Dersom de tillates å konkurrere med 

rutegående tilbud, kan det redusere 

billettinntektene og dermed øke behovet for 

offentlig kjøp. Selvkjørende kjøretøy vil også 

kunne erstatte mye av dagens ulønnsomme 

bussruter, og dermed redusere offentlig kjøp.
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 VIRKNINGER FOR TRAFIKANTENE 

 
Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D 

Trafikantnytte 

 

Høy deling og godt 

rutegående tilbud 

reduserer 

transportkostnadene. 

Reduserte 

forsinkelser. 

Gevinsten reduseres 

av flere bytter. 

Høy deling med stor 

andel samkjøring 

reduserer transport-

kostnadene. 

Reduserte 

forsinkelser. 

Privateide AVer gir 

god dør-til-dør-

mobilitet, men øker 

transportkostnadene 

og forsinkelser 

Private AVer 

supplerer et godt 

rutegående tilbud 

som til sammen 

reduserer kostnader 

og forsinkelser.  

Folkehelse Lavere kostnader for 

dør-til-dør reiser med 

AVer. Bedre tilbud for 

dør-til-knutepunkt 

reiser medfører 

reduksjon i gåing og 

sykling.  

Stor andel dør-til-dør 

reiser med AV betyr 

mindre gåing og 

sykling. 

Stor andel dør-til-dør 

reiser med AV betyr 

mindre gåing og 

sykling. 

Lavere kostnader for 

dør-til-dør reiser med 

AVer. Bedre tilbud for 

dør-til-knutepunkt 

reiser - mindre gåing 

og sykling.  

Fordeling Lavere kostnader for 

dør-til-dør transport 

når det er behov for 

det. 

Lavere kostnader for 

dør-til-dør transport 

når det er behov for 

det. Dårligere 

rutegående tilbud. 

Lavt rutegående 

tilbud ulempe for 

grupper med lav 

inntekt. Lavt tilbud 

delte AVer  

Lavt tilbud delte AVer 

er en ulempe for 

lavinntektsgrupper 

 

 BEGRUNNELSE FOR VIRKNINGER FOR TRAFIKANTENE 

Trafikantnytte: Høyt tilbud av rutegående 

transport og deling av kjøretøy betyr lavere 

kostnader for bilreiser enn hvis den enkelte 

eier sitt eget kjøretøy. I store byer kan 

forsinkelser utgjøre en betydelig del av 

trafikantenes kostnader. Med selvkjørende 

biler kan trafikantene bruke reisetiden til 

andre gjøremål, og dette kan redusere 

kostnadene for tid i transportmidlet. Mating til 

knutepunkter medfører bytte av 

transportmiddel som bidrar til å redusere 

trafikantnytten.  

 

Folkehelse: Av hensyn til folkehelsen er det 

viktig å legge til rette for mer gåing og sykling. 

Billigere dør-til-dør transport med 

selvkjørende kjøretøy kan redusere omfanget 

av ikke-motorisert transport. Dette må 

motvirkes av virkemidler som gjør gåing og 

sykling konkurransedyktig, særlig på korte 

reiser. 

Fordelingseffekter: Personer (husholdninger) 

med lav inntekt reiser mer kollektivt og 

mindre med bil enn folk med høyere inntekt 

(TØI, 2014). Lavere kostnader for dør-til-dør 

transport med omtrent samme kvalitet som 

dagens individuelt eide personbil vil gi økt 

mobilitet for grupper med lav inntekt. 

Eksempler på dette er etablering av bildeling i 

fattige nabolag i USA (TechCrunch, 2017).  

 

Samkjøring gir lavest kostnader, men lengre 

reisetid enn en direkte reise med personbil. 

Scenarioer med høyt rutegående tilbud og høy 

deling vil gi størst bedring i mobilitet for 

lavinntektsgrupper. 

 

Tilgang på bilens fleksibilitet betyr en 

betydelig forbedring av mobiliteten for 

grupper som i dag ikke har førerkort på grunn 

av alder, funksjonshemming eller helse.  



 VIRKNINGER FOR AREALBRUK  

 
Scenario A 

 

Scenario B 

 

Scenario C 

 

Scenario D 

 

Areal 
infrastruktur (vei) 

Mindre biltrafikk og 
arealeffektiv 
infrastruktur for 
rutegående 
transport.  

Noe høyere 
biltrafikk, men bedre 
utnyttelse av 
veikapasiteten.  

Sterk vekst i 
biltrafikk, blant 
annet returkjøring 
av tomme biler.  

Omtrent samme 
biltrafikk, men bedre 
utnyttelse av 
veikapasiteten.  

Areal parkering 

 

Høy andel 
rutegående og 
omfattende deling 
reduserer behov for 
parkering 

Omfattende deling 
reduserer behov for 
parkering. Noe mer 
«kiss and ride» areal 
i tette områder enn i 
A.  

Mer biltrafikk enn i 
Referanse og lav 
deling gir noe økt 
behov for parkering.  
AVer kan parkeres i 
områder med lav 
tetthet. 

Biltrafikk som i 
Referanse og lav 
deling. AVer kan 
parkeres i områder 
med lav tetthet.  

Byutvikling Enkle og billige 
reiser dør-til-dør. 
Godt rutegående 
tilbud motvirker 
spredning.  

Lavt rutegående 
tilbud og enklere og 
billigere reiser dør-
til-dør.  

Dårligere 
rutegående tilbud 
enn i A og D svekker 
knutepunktene. 
Viktigere enn at lav 
deling motvirker 
spredning 

Godt rutegående 
tilbud og relativt dyre 
dør-til-dør reiser på 
grunn av lav deling 
motvirker 
byspredning. 

  

 BEGRUNNELSE FOR VIRKNINGER FOR AREALBRUK 

Behov for arealer til infrastruktur for 

transport: Selvkjørende kjøretøy betyr økt 

kapasitet i et gitt veinett. Fremtidig 

arealbehov til infrastruktur vil for øvrig 

avhenge av fordeling mellom rutegående og 

bestilt transport, og av andel samkjøring. 

Scenarioene med høyt rutegående tilbud 

forutsetter nye traséer for tog og t-bane, men 

disse går stort sett i tunnel. 

 

Konflikter med syklende og gående må 

kanskje løses ved arealkrevende separering av 

trafikantgrupper. Dette kan skape barrierer og 

vesentlig økt behov for planskilte kryss. 

 

Behov for areal til parkering: En individuelt 

eid personbil står parkert mesteparten av 

døgnet. I dag beslaglegger parkering store 

arealer sentralt i Oslo og i de regionale byene. 

Parkering i kjellere er en betydelig kostnad for 

nye bygg. Deling av selvkjørende kjøretøy vil 

nærmest fjerne behovet for parkeringsarealer 

sentralt, og parkering kan lokaliseres der det 

er god tilgang på arealer. Arealer som i dag 

brukes til parkering i sentrale områder, kan 

omdisponeres til andre formål, for eksempel 

parker eller sykkelveier.  

 

Byutvikling: Mindre arealer til vei og parkering 

gir mulighet for økt utnyttelse og mer kvalitet i 

sentrum av byene. På den annen side kan 

selvkjørende kjøretøy gi bedre og billigere 

tilgjengelighet til arealer som ikke betjenes av 

rutegående transport og legge til rette for 

lavere tetthet og byspredning. En slik utvikling 

vil være i strid med overordnede mål for 

samordnet areal- og transportplanlegging. 
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 HVA ER ØNSKET FREMTIDSBILDE?  

Scenarioene trekker alternativene langt for å 

vise mulighetsrommet i en fremtid der 

mesteparten av transporten utføres av 

selvkjørende kjøretøy. De er ikke en prognose 

for hvordan fremtiden faktisk vil bli, men et 

hjelpemiddel til å utforske sterke og svake 

sider ved alternative fremtidsbilder.  

 

Selvkjørende kjøretøy vil forandre hvordan vi 

blir transportert. Dette vil også påvirke mange 

andre sider av samfunnet. Basert på 

vurderingen av konsekvensene av de ulike 

scenarioene, analyseres det hvordan 

samfunnet bør ønske at selvkjørende kjøretøy 

blir tatt i bruk. I neste kapittel vurderes det 

hvordan samfunnet kan bevege seg i den 

retningen. 

 

Utgangspunktet er overordnede mål for 

fremtidens arealbruk og persontransport: 

• God tilgjengelighet: Sikre befolkning og 
næringsliv god tilgjengelighet til 
forskjellige aktiviteter. Særlig er det 
avgjørende at folk som jobber sentralt i 
regionen der trengselsproblemene er 
størst, kommer seg raskt til og fra jobb.  

• Begrense arealbruk til transport (inklusiv 
parkering). Dette er særlig viktig i Oslo og i 
de utpekte regionale byene i Oslo og 
Akershus der veksten skal konsentreres.  

• Begrense biltrafikk: Målet om 
miljøvennlig transport betyr blant annet at 
biltrafikk og energibruk bør begrenses. 
Elektriske kjøretøy vil løse mange av de 
lokale miljøproblemene, men arealer og 
fornybar energi vil fortsatt være en knapp 
ressurs. Det vil være viktig å begrense 
transportbehovet ved langsiktig areal- og 
transportplanlegging. 

• Minimere kostnader: Transportsystemet 
koster minst mulig for trafikanter og 
samfunn. 
 

Avsnittene 5.2-5.4 oppsummerer virkningene 

av scenarioene for transportsystemet, 

trafikantene og arealbruk. Uten en grundigere 

analyse er det vanskelig å være bastant på alle 

områder, men noen hovedkonklusjoner kan 

trekkes. 

• Forbedring av mobilitetstilbudet: For den 
enkelte vil selvkjørende kjøretøy bety en 
betydelig forbedring av mobilitetstilbudet 
sammenlignet med tradisjonelle kjøretøy. 
Med deling istedenfor eie av biler vil 
kostnadene til transport med høy 
sannsynlighet gå betydelig ned og flere 
kan få glede av personbilens fleksibilitet. 
Dessuten kan tiden i bil benyttes til bedre 
formål enn kjøring, og trafikksikkerheten 
vil øke markant. 

• På samfunnsnivå gir selvkjørende 
kjøretøy store utfordringer. Scenario C 
indikerer at en markedsstyrt utvikling kan 
gi betydelige problemer med trengsel i 
sentrum av større byer, jf. også (UITP, 
2017). Fleksibel og billig motorisert 
transport som reduserer andel sykling og 
gåing, er en trussel mot folkehelsen. 
Selvkjørende kjøretøy kan også gi press på 
byspredning i byenes omland. 

• Muligheter for store gevinster på 
samfunnsnivå, på tross av disse 
utfordringene, men at dette krever en 
bevisst virkemiddelbruk for å sikre ønsket 
utvikling.  

• Samlet vurdering av de fire scenarioene 
tyder på at deling er sentralt for å hente 
ut gevinstene. Det er åpenbart for bedre 
utnyttelse av kjøretøyene, men vil også gi 
en annen dynamikk i transportmiddel-
valget fordi kjøretøykostnadene går fra å 
være faste til å bli variable. Gevinstene 
ved deling forsterkes av samkjøring. 

• Tilbudet av rutegående transport er 
sentralt for hvor ressurseffektiv samlet 
transport blir, gitt virkemiddelbruk som 
får trafikantene til å velge dette tilbudet 
framfor selvkjørende kjøretøy. I tunge 
transportkorridorer er høykapasitets 
rutegående transport kostnads- og 
arealeffektivt. For trafikantene har dette 
en kostnad i form av redusert fleksibilitet 
sammenlignet med dør-til-dør-transport 
med selvkjørende kjøretøy. Men også et 
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transporttilbud basert på delte og 
samkjørte selvkjørende kjøretøy vil være 
rimeligere enn mye av dagens 
kollektivtilbud. 

• Balansepunktet mellom høykapasitets 
rutegående transport i hovedkorridorer og 
bestillingstransport med selvkjørende 
kjøretøy utenom dette er derfor dels et 
spørsmål om avveining mellom 
ressursbruk og fleksibilitet, og dels et 
empirisk spørsmål knyttet til bystørrelse 
og -utforming. I større byer og byer med 
lav tetthet vil trengsel fysisk begrense 
muligheten til å slippe de selvkjørende 
kjøretøyene fri. 

 

Ut fra dette vil et optimalt transportsystem fra 

trafikantenes perspektiv innebære at all 

transport er dør-til-dør-transport med delte, 

og i stor grad samkjørte selvkjørende kjøretøy. 

Dette gjelder kun dersom veisystemet kan 

håndtere trafikken det skaper. I Ruter-

området er det sannsynlig at 

transportsystemet sentralt i Oslo vil bryte 

sammen dersom man ikke begrenser 

kjøringen med selvkjørende kjøretøy. 

Utnyttelse av det eksisterende tog- og t-bane-

tilbudet for å håndtere mange av de tyngste 

transportkorridorene er areal-, transport- og 

kostnadseffektivt, og derfor en åpenbar 

kombinasjon med selvkjørende kjøretøy.  

Om den optimale løsningen inkluderer andre 

deler av dagens kollektivsystem som deler av 

trikkenettet eller sentrale busslinjer er et 

åpent spørsmål der hensynet til et fleksibelt 

transportsystem må veies mot ressursbruk til 

transportformål, og der veisystemets 

kapasitet må vurderes. 

Fra et folkehelseperspektiv er det nødvendig 

at et transportsystem med selvkjørende 

kjøretøy også inkludere virkemidler som sikrer 

at trafikantene går og sykler på strekninger 

der dette er naturlig.  

  

  

Figur 5-2. Ønsket fremtidsbildet innebærer et høyt omfang av deling, men et ukjent tilbud av rutegående transport.  



6 VEIKART TIL ØNSKET FREMTIDSBILDE  

Veien fram til et fleksibelt og effektivt 

transportsystem der trafikantene i større grad 

enn i dag bringes fra dør til dør for en lavere 

kostnad, er ikke åpenbar. Tidsperspektivet i 

teknologiutviklingen er ukjent, løsningene som 

skal sikre deling og samkjøring er under 

forsiktig utprøving, og det forventes at øvrig 

samfunnsutvikling vil påvirke etterspørselen 

etter transport. Det understrekes derfor at det 

er betydelig usikkerhet om forutsetningene 

for anbefalingene i dette kapittelet. 

Spørsmålet er hvordan offentlige myndigheter 

og kollektivselskaper kan legge til rette for 

ønsket utvikling ved bevisst bruk av sine 

virkemidler – på kort og lang sikt. Hvordan 

kan/bør ulike aktører ta hensyn til en mulig 

fremtid med selvkjørende kjøretøy og 

mulighet for høy deling i dagens planlegging 

og beslutninger? 

Hovedutfordringen er å sørge for at 

selvkjørende kjøretøy blir noe kvalitativt 

annerledes enn en personbil uten sjåfør. Det 

krever at man sørger for at vår historiske vane 

med å eie personbiler, ikke kommer i veien for 

at de selvkjørende kjøretøyene blir en 

integrert del av fremtidens fleksible og grønne 

kollektive mobilitetssystem. Det åpner for å 

hente ut de store gevinstene knyttet til bedre 

utnyttelse av kjøretøyene, og gir flere 

muligheten til å velge andre løsninger enn 

motorisert transport når det er formålstjenlig.  

Det er også en utfordring å finne balansen 

mellom rutegående transport og 

bestillingstransport. Når man har bestemt seg 

for nivået på den rutegående transporten, er 

det enklere å vise hvordan dette skal 

realiseres. Uten tilstrekkelige insentiver for å 

få trafikantene til å velge rutegående tilbud, 

kan det bli vanskelig å opprettholde markedet 

i en situasjon med selvkjørende kjøretøy som i 

stor grad deles. I praksis betyr dette at 

offentlige virkemidler må sikre at selvkjørende 

kjøretøy mater til det rutegående tilbudet. 

Videre er det aktuelt med virkemidler som 

hindrer at dør-til-dør transport med 

selvkjørende biler erstatter gåing og sykling på 

korte avstander. 

Offentlige aktører kan legge til rette for ønsket 

fremtidsbilde ved å 

✓ stimulere til økt deling av transportmidler 
✓ ta hensyn til selvkjørende kjøretøy ved 

planlegging av ny infrastruktur og annen 
arealbruk 

✓ stimulere til overgang mellom 
selvkjørende kjøretøy og rutegående 
tilbud   

✓ stimulere til gåing og sykling på korte 
reiser 

✓ stille krav til aktørene i transportmarkedet 
om utveksling av informasjon  

 

Virkemidler som stimulerer til deling av biler 

og sykler kan berede grunnen for at flertallet i 

fremtiden gir avkall på egen bil og baserer seg 

på deling av selvkjørende biler. Selvkjørende 

kjøretøy gjør deling til det naturlige valget, på 

linje med dagens drosjer. Deling er gunstig for 

kjøretøyparkens størrelse, utvikling i 

trafikkarbeid med bil og behov for areal til vei 

og parkering. Positive erfaringer kan endre 

folks holdning til deling som et alternativ til 

eie av egen bil. Tilrettelegging for økt bildeling 

med dagens teknologi kan være viktig som 

«bru» til fremtiden.  

Myndigheter og andre aktører kan stimulere 

til økt deling av biler og sykler ved at dette 

integreres i det rutegående tilbudet og tilbys 

på samme plattform. Inntil de selvkjørende 

kjøretøyene kommer, bør det bør settes av 

parkeringsplasser for bildeling i knutepunkter i 

utkanten av indre by og i nye utbyggings-
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områder. Flere bysykler i knutepunkter og 

områder med mange arbeidsplasser kan øke 

flatedekningen for det rutegående tilbudet. 

Virkemidler som begrenser bilkjøring generelt, 

vil også stimulere til økt samkjøring. Dette har 

sannsynligvis høyere samfunnsnytte enn tiltak 

direkte rettet mot økt samkjøring. 

Virkemidler som begrenser bilkjøring vil være 

nødvendige for å begrense bruken av 

selvkjørende kjøretøy. Det bidrar til at folk går 

og sykler på reiser der det er naturlig, noe som 

er viktig for folkehelsen. I sentrale deler av 

større byer er dette nødvendig også på grunn 

av køproblemer. Siden parkerings-

begrensninger ikke lenger vil være effektive, 

framstår veiprising som det åpenbare 

alternativet. Kombinasjonen av selvkjørende 

kjøretøy og satelittbasert veiprising gir 

muligheter for svært effektiv trafikkstyring, 

som kan gi stor samfunnsnytte særlig i form av 

innspart tid. Uten denne typen virkemidler er 

det fare for at dør-til-dør transport med AVer 

vil utkonkurrere mer miljøvennlige og 

helsefremmende transportalternativer. 

Myndighetene må stille krav til aktørene i 

transportmarkedet som sikrer trafikantene 

god informasjon om tilbudet og utveksling av 

data om folks reiser. Utvikling av et effektivt 

transportsystem som kombinerer individuelle 

eller samkjørte reiser med AVer og 

rutegående tilbud i tette områder og viktige 

korridorer, forutsetter åpne data om 

personreiser, og at trafikantene kan skaffe seg 

oversikt over alternativene på en felles 

plattform (en app). Det trengs derfor et 

regelverk som sikrer utveksling av nødvendig 

informasjon. 

Arealpolitikk som motvirker byspredning er 

nødvendig for å hindre at AVer gir ny fart i 

byspredningen rundt Oslo. Selv om økt 

fleksibilitet og lavere kostnader kan gjøre 

bosetting utenfor dagens byområde attraktivt 

for flere, har dette uheldige effekter på blant 

annet naturvern, vern av landbruksjord og 

friluftsliv. Det vil også gi økt press på 

transportinfrastrukturen. Kommunenes 

arealpolitikk i oppfølgingen av Areal og 

transportplan for Oslo og Akershus. 

Infrastrukturprosjekter i transportsektoren i 

Oslo og Akershus må vurderes på nytt. 

Selvkjørende kjøretøy vil påvirke 

samfunnsnytten av ny veginfrastruktur og nye 

kollektivtransporttiltak. Det er sannsynlig at 

selvkjørende kjøretøy vil fjerne behovet for 

nye investeringer i veisystemet i regionen som 

følge av bedre kapasitetsutnyttelse og 

redusert trafikkarbeid med bil. Nye 

investeringer i kollektivtrafikken, for eksempel 

tilsvarende forslagene i KVU Oslo-navet, er 

ikke så klare. Selvkjørende kjøretøy vil 

redusere nytten av kollektivinvesteringer 

utenom de mest sentrale delene av regionen. 

Ny T-banetunnel og Fornebubanen antas å 

være samfunnsøkonomisk lønnsomme også 

med de fleste scenarioer med selvkjørende 

kjøretøy. Investeringer som baneløsninger på 

Nedre Romerike og trikk langs ring 2 fremstår 

som mer usikre. 

Nye arealer for parkering (på overflaten eller i 

kjellere) bør planlegges med tanke på at de 

om et par tiår skal kunne omdisponeres til 

andre formål. 

De fire scenarioene bygger på en forutsetning 

om at alle kjøretøy er helt selvkjørende og kan 

brukes i hele transportnettet. I praksis vil 

utviklingen være en gradvis innfasing av 

kjøretøy med økende grad av automatisering i 

ulike områder med et mer og mer komplekst 

transportbilde. Et veikart fram til et 

transportsystem med selvkjørende kjøretøy og 

deling av transportmidler må også ha en 

strategi for utprøving (pilotering) og gradvis 

innføring av ny teknologi.  
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Aktuelle områder for utprøving og innfasing av 

selvkjørende kjøretøy (inklusiv rutegående 

transport) vil være 

✓ store veier med flere felt og midtdeler  
✓ områder med lav hastighet  
✓ bussveier som er helt adskilt fra annen 

trafikk - mating på korte strekninger eller 
superbuss (BRT) 

Det offentlige har ansvar for utbygging av 

infrastruktur for transport, mens arealutvikling 

og omfang av deling må påvirkes mer 

indirekte ved målrettet og forutsigbar bruk av 

virkemidler.  

  



7 IDÉER TIL VIDERE ANALYSER 

Ved utlysing av Fase 1 signaliserte Ruter at de 

ville videreføre oppdraget med en Fase 2 med 

kvantitativ analyse av virkninger av 

selvkjørende kjøretøy. I dette kapitlet 

presenteres foreløpige idéer om muligheter 

for å beregne virkninger av selvkjørende 

kjøretøy ved hjelp av transportmodell.  

 

I denne sammenheng er det en utfordring å 

analysere virkninger av delte selvkjørende 

kjøretøy som er prinsipielt forskjellig fra 

dagens personlig eide biler. Det må skilles 

mellom deling for individuelle dør-til-dør 

reiser og ulike grader av samkjøring. 

 

Arbeidet med Fase 2 vil inneholde mange 

metodiske muligheter og valg mellom ulike 

tilnærminger. Det kan tenkes bruk av 

forskjellige metoder i ulike faser av arbeidet. 

En problemstilling er valg mellom 

deterministiske (som dagens transport-

modeller) eller stokastiske modeller.  

 

Oppgaven i fase 2 går i stor grad ut på å 

modellere uobservert adferd. Dette kan tale 

for en stokastisk tilnærming med simuleringer 

som tar hensyn til sannsynlighetsfordelinger 

for trafikantenes valg. 

 

Modellene kan baseres på regler for 

transportvalg basert på egenskaper ved ulike 

reiser eller på kostnadsfunksjoner for 

alternativer for en gitt reise.  

 

Så langt har kvantitative analyser av 

selvkjørende kjøretøy i hovedsak vært 

gjennomført i agent-baserte 

transportmodeller, i noen tilfeller kombinert 

med mikromodellverktøy. En agent-basert 

transportmodell er en simuleringsmodell der 

man forsøker å få fram virkninger på 

makronivå basert på den enkeltes 

transportvalg på mikronivå.  

 

I Norge brukes i liten grad agent-baserte 

transportmodeller. I dag finnes det ingen 

fullstendig agent-basert transportmodell for 

Oslo-området.  

 

Formålet med Fase 2 er å analysere scenarioer 

med varierende deling av selvkjørende 

kjøretøy i hele eller deler av Oslo-området 

kombinert med ulike løsninger for 

samspill/rolledeling mellom selvkjørende 

kjøretøy og rutegående tilbud. 

Transportanalysene kan utgjøre en del av 

grunnlaget for utvikling av strategier for å 

utnytte potensial for økt mobilitet og 

reduserte transportkostnader og å unngå 

uønskede virkninger av selvkjørende kjøretøy. 

 

Ruter forventer at Fase 2 blant annet skal gi 

anslag for endringer i antall kjøretøy, 

trafikkarbeid og transportmiddelfordeling og 

konsekvenser for fremkommelighet og kvalitet 

transporttilbudet.  

 

Videre ønsker Ruter at en modell skal kunne 

brukes til å vurdere hvor nye transportformer 

kan gi størst gevinst og til å vurdere hvor det 

kan være hensiktsmessig å starte testing og 

pilotering.  

 

Etablering av nye transportmodeller tar lang 

tid og er svært ressurskrevende. Siden det ikke 

finnes agent-baserte transport-modeller i 

Oslo-området, har vi derfor parallelt med Fase 

1 konsentrert oss om mulig tilpassing av 

etablerte transportmodeller.  
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Modifisering av etablerte transportmodeller 

vil være utfordrende av mange grunner, blant 

annet fordi: 

• Det ikke finnes kostnadsfunksjoner for 
reiser med selvkjørende kjøretøy, verken 
med personlig eide eller delte  

• Det framstår som krevende med stated 
preference undersøkelser for et ukjent 
transportmiddel 

• Vi vet lite om hvordan selvkjørende 
kjøretøy vil påvirke kapasiteten i veinettet 
(nye VDF-funksjoner) 

 

Siden det er store mengder data som må 

analyseres, er det aktuelt å utvikle verktøy 

som gjør det enklere å oppdatere eller justere 

analysene. 

 

Parallelt med arbeidet med Fase 1 har vi 

etablert samarbeid med INRO, selskapet som 

står bak EMME, som er en viktig del av 

RTM23+. INRO har besvart spørsmål om 

muligheter for analyse av selvkjørende, delte 

kjøretøy.  

 

Foreløpig ser vi for oss følgende utgangspunkt 

for analyse av selvkjørende kjøretøy, for 

eksempel i en modifisert versjon av RTM23+: 

1. Det må etableres et Referanse-scenario. 
Det kan være en fordel at referanseåret 
ligger nært i tid for å redusere usikkerhet 
om andre forhold enn introduksjon av 
selvkjørende kjøretøy. 

2. Det må lages «regler» for selvkjørende 
kjøretøy: hvor og hvor fort de kan kjøre, 
hvor mange passasjerer de kan/skal ha 
osv.  

3. Det brukes faste matriser, dvs. at antall 
reiser og reisemønster (i hvert fall i første 
omgang) holdes fast. Det betyr at vi i 
utgangspunktet bare analyserer hvordan 
selvkjørende kjøretøy påvirker valg av 
transport-middel og ser bort fra andre 
tilpassinger. 

4. Det kan være aktuelt å slå sammen 
turmatriser for ulike transportmidler, for 
eksempel for å undersøke virkninger av at 

alle motoriserte reiser skjer med 
selvkjørende kjøretøy. 

5. Det må forutsettes en fordeling av 
kjøretøyparken mellom personlig eide 
selvkjørende kjøretøy og kjøretøy som 
deles. Dette er viktig for hvordan endrede 
reisekostnader kan endre 
transportmiddelfordelingen. 

 

Lenger ut i prosessen kan forutsetningene på 

punktene 2 - 5 endres. Med faste turmatriser 

(pkt 3) utelukkes virkninger av at selvkjørende 

kjøretøy vil gi nye grupper av reisende (eldre, 

funksjonshemmede, grupper med lav inntekt 

og unge mennesker) nye reisemuligheter. For 

punkt 3 kan det for eksempel være interessant 

å se på hva som skjer hvis man deler reisene 

inn etter lengde på reisen og deretter fordeler 

reisene på reisemidler.  

 

For scenarioer med høy deling må det gjøres 

logiske forutsetninger om potensial for deling 

for reiser mellom grunnkretser eller på reiser 

mellom aggregerte grunnkretser, dvs 

storsoner. Når man har funnet potensialet for 

delte turer, må disse turene fordeles i 

kjøretøyene med varierende antall passasjerer 

og reisetider. 

 

Videre vil det være viktig å utforme et tilbud 

med selvkjørende kjøretøy for mating til 

knutepunkter som er tilpasset nivå for det 

rutegående tilbudet.  

 

Et annet viktig forhold vil være andel turer 

med tomme kjøretøy mellom ulike soner. Her 

kan det for eksempel gjøres antakelser basert 

på turlengden på returreisen, kombinert med 

muligheten til å plukke opp og sette av 

passasjerer underveis. Tomkjøring kan 

alternativt beregnes ved turmatrise-

konstruksjon. Ved å se på fordeling av til-

reiser og fra-reiser for en sone over døgnet vil 

man kunne anslå mengden tomkjøring (eller 

behov for parkering). 
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I RTM23+ er veinettet kategorisert i statlige 

veier, fylkesveier og kommunale veier. Ved å 

kombinere bruken av kapasitetsfunksjoner 

(VDF) med veitype og geografisk område kan 

man manipulere kapasitetsfunksjonene på 

veiene i modellområdet. 

 

Så langt i arbeidet har vi vurdert utradisjonell 

bruk av modellverktøyene - noe vi har en del 

erfaring med. I tillegg må vi regne med noe 

«nybrottsarbeid» som vi ikke har erfaring med 

fra Norge tidligere. I denne forbindelse vil vi 

ha nytte av kontakten med INRO. 
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