
USA er langt framme, men Tyskland har tatt opp kampen.

Den «smarte bilen», vil bli like revolusjonerende som smarttelefonen. En flåte 
førerløse biler blir en viktig brikke i framtidas bærekraftige transportsystem, er 
konklusjoner i en masteroppgave fra det tekniske universitetet KTH i Stockholm. 

Om ti til tjue år vil de førerløse bilene komme gradvis mer og mer, sier Even Myhre. 
Han jobber i Statens vegvesens teknologiavdeling og er leder for seksjonen for 
intelligente transportsystemer.

Ny Vestfoldbane vil være ferdig bygd fra 2024 til 2030. Fra 2015 og 10 -20 år framover 
vil det skje en rivende utvikling med førerløse elektriske biler og småbusser. Vil disse 
etter hvert kunne ta over mye av trafikken til og fra det nye jernbaneknutepunktet i 
Horten? Kanskje spesielt mellom Universitetets bydelen på Bakkenteigen og det nye 
moderne og fremtidsrettede regionale trafikknutepunktet på Skoppum vest.

Smartbilen – den førerløse bilen
Det foregår i øyeblikket et kappløp mellom både bilindustri og it-industri, for eksempel representert ved Google, 

om å ta fram de beste teknologiene og systemene knyttet til automatisert personbiltrafikk.

Fra denne siden kan du gå videre for å se noen korte sammendrag med bilder av 
utviklingen og testingen av førerløse biler og slike automatiserte biler som allerede 
er i drift. De fleste eksemplene er hentet fra utlandet, men i Trondheim er det også 
igangsatt et forsøk:

•	 Googles prototyp på førerløs bil er klar for veien

•	 Tyskland skal bryte det amerikansk «monopol» for førerløse biler. 
Deler av autobahn blir digital motorvei for førerløse biler.

•	 Britene satser 200 mill. på testing av førerløse biler

•	 Heathrow får førerløse biler

•	 Selvgående busser i Frankrike

•	 I Masdar City kan du ta førerløs elbil til sentrum

•	 Førerløse biler skal hindre trafikkork i Singapore

•	 Én førerløs bil kan erstatte 14 vanlige biler

•	 Førerløse busser like om hjørnet?

•	 Tester førerløse biler i Trondheim

•	 Førerløse biler vanlig etter 2030

•	 Her kjører lastebilen i 80 km/t uten sjåfør

•	 Førerløse brøytebiler på flyplassene



De vil ikke ha ratt, gasspedal og bremsepedal, fordi de ikke vil trenge det. Vår 
programvare og sensorer vil gjøre jobben

Selskapet har laget en liten, boble-lignende bil.

Tidligere i år ble det klart at toppfarten til den batteridrevne prototypen vil være 40 
kilometer i timen.

Softwaren som brukes i bilen kalles Google Chauffeur

Drømmen om førerløse biler tar stadig flere skritt nærmere en realitet, og Google er 
en av selskapene som jobber iherdig med nettopp dette. 

Stadig flere land endrer lovgivningen for å gjøre det tillatt med førerløse biler på 
veien. 

Googles prototyp på førerløs bil er klar for veien
Google sier at selskapets første komplette prototyp på en selvkjørende bil er klar til å bli testet på veiene.

Altmulig-selskapet Google har ledet an i utviklingen av førerløse biler. Allerede for 
fem år siden lanserte de sin første versjon, en ombygd Toyota Prius. Senere har de 
også forsøkt seg på en Lexus RX450h, før de i fjor viste frem sin egenutviklede noe 
eggformede bil, skriver Automotive News.

Innbyggerne i byen Mountain View har nok blitt vant til å se de førerløse Google-
bilene fare rundt i byen. I flere år har bilene allerede kjørt rundt i alle gatene i den 
lille amerikanske byen for å videreutvikle algoritmene, kameraene og sensorene som 
gjør at de kan kjøre selvstendig.

Tidligere i år ble det også kjent at Google skal samarbeide både med Ford, General 
Motors og Chrysler om å utvikle førerløse biler.

Her ser du bildet av den første utgaven av den førerløse bilen. Foto Google

Slik ser den ferdige prototypen ut. Foto Google



Tysklands samferdselsminister Alexander Dobrindt (CSU) vil legge til rette for at 
landets bilfirma skal ta igjen amerikanernes forsprang i utviklingen av førerløse biler. 
Nå skal deler av autobahn A9 mellom Berlin og München gjøres om til en digital 
testarena for biler uten sjåfør.

Stenges av: Her er trafikken på autobahn A9 fanget av et kamera med lang lukkertid. Deler av 
denne motorveien blir nå testområde for førerløse biler. Foto: Jochen Eckel/TT/NTB Scanpix 

Selv om Google kanskje leder an i racet, ligger ikke Tyskland nødvendigvis så langt 
etter. En førerløs Audi RS7 holder for eksempel verdensrekorden i fart for biler uten 
sjåfør. På en testbane i Frankfurt nådde bilen imponerende 240 kilometer i timen. 
Det er langt over det Google sine biler har klart å levere.

USA og Tyskland er imidlertid ikke de eneste som kjemper om å nå først til målet. 
Også de asiatiske bilprodusentene jobber med ulike løsninger for automatiserte biler.

Kilde: Teknisk ukeblad. Av Fredrik Dyrnes Svendsen. Publisert 28. januar 2015  

Tyskland skal bryte det amerikansk «monopol» for førerløse 
biler. Deler av autobahn blir digital motorvei for førerløse biler.



Tre teststeder

2015 er året da britene skal gjøre seg klare for fremtidens transportmidler

Myndighetene har bevilget 19 millioner pund, eller nesten 220 millioner kroner til 
prosjektet, som skal sette britene «i førersetet for førerløs teknologi», skriver avisen.

Testene skal foregå på offentlige veier i Bristol, Greenwich, Coventry og Milton 
Keynes, og vare fra 18 til 36 måneder.

Ifølge The Telegraph skal både Ford og Jaguar Land Rover, i tillegg til 
ingeniørkonsulentfirmaet Arup være med i testene.

Britene satser 200 mill. på testing av førerløse biler
Prøveprosjekter i tre byer skal gjøre britiske veier og sjåfører klare for førerløs teknologi. 

– Planen med demonstrasjonsfasene er å begynne med enkeltkjøretøy på lukkede 
veier, og jobbe videre mot det punktet der alle veibrukere, i tillegg til lovgiverne, 
politiet og forsikringsselskapene er sikre på hvordan førerløse biler og både delvis- 
og helautomatiske biler kan fungere sikkert på britiske veier, sier prosjektleder Tim 
Armitage i Arup til The Guardian.

I Storbritannia skal både hel- og halvautomatiske biler testes.

Kilde: N24 Caroline Enge 02.01.2015 

PRØVEKJØRING: Biler som kan kjøre og parkere selv ved hjelp av kameraer og 
sensorer skal testkjøres i tre britiske prosjekter i 2015. Foto: Rui Vieira Ap 

UTEN HENDER: 
Storbritannias 
næringsminister Vince 
Cable  demonstrerer en 
førerløs bil i forbindelse 
med oppstarten av 
prosjektplanene i 
sommer. Foto: Rui Vieira 
Ap



Pilotprosjekter er allerede i gang på London Heathrows Terminal 5, der verdens første 
hurtig transitt- system er ferdig bygget og under uttesting. 21 kjøretøy frakter folk fra 
parkeringsplassen til terminalen, langs egne 3, 8 km lange traseer. Hver av «bilene» 
kan frakte fire personer pluss bagasje, og skal ifølge prosjektet ikke bli stående bom 
fast om det ligger rusk i veien. 

Etter oppstart i april 2014 til januar 2015 har over 100 000 passasjerer benyttet de 
førerløse bilene. Det forventes at bilene vil transportere over 500 000 passasjerer 
mellom terminalene hvert år. De vil dermed erstatte cirka 50 000 bussturer årlig. I 
tillegg til det miljøvennlige aspektet kan passasjerene forvente å spare 10 minutter 
med de nye bilene i forhold til bussene. En nesten lydløs biltur som vil ta bare fem 
minutter.  

Blir det en suksess, skal transportsystemet rulles ut over hele det enorme 
flyplassområdet, og nærliggende flyplasser.

Heathrow får førerløse biler
Miljøvennlige biler skal frakte passasjerer mellom terminaler.

Lydløs transport. Heathrows nye transportmiddel.
Foto: ULTra PRT



Yelomobile heter elbil-prosjektet i denne sjarmerende Atlanterhavskyst-byen, som har 
vært i sving siden 1999.

Men La Rochelle har tviholdt på sin grønne status, en av sightseeing-båtene du finner 
der er for eksempel el-drevet, med strøm fra båtens egne solcellepaneler.

Og nå setter de i gang et program med seks selvkjørende minibusser. De tilbyr førerløs 
og gratis transport på en rute som er 1,6 km lang og som betjenes med en maks-fart 
på 20 km/t.

Bussene som nå skal gå i la Rochelle noen måneder er bare 1,5 meter brede, 5 meter 
lange og kan ta 8-9 personer.  Programmet heter Citymobil 2.
Kilde: YrkesBil // BilNorge.no Jon Winding-Sørensen 21-01-2015

Selvgående busser i Frankrike
Franske La Rochelle var en av første byene som testet ut elbil-deling for innbyggerne. Nå eksperimenterer de med førerløse busser.



Byen skulle stå ferdig i 2015, men på grunn av finanskrisen 
er forventet ferdigstillelse utsatt til en gang mellom 2020 og 
2025.

Sensordrevne elbiler

Personal Rapid Transit, eller PRT, er navnet på det som 
fremstår som en kombinasjon av privatbilen og offentlig 
transport. Du kan selv velge hvilken elbil du vil kjøre for å 
ankomme området. Bilene er sjåførløse, de går på litium-
batterier og styres via sensorer.

Foreløpig kan du bare velge ett stopp, men dersom byen 
utvides etter den opprinnelige planen, vil Masdar City være 
seks kvadratkilometer, og huse 50.000 mennesker.
Kilde: Teknisk ukeblad.Eline Johnsen Helledal, Publisert 15. august 2014

Bil for buss: Studenter, ansatte og besøkende ankommer Masdar City i PRT-biler. De 
er sjåførløse, styres av sensorer og driftes via oppladbare litiumbatterier. Foto: Eline 
Johnsen Helleda

I Masdar City kan du ta førerløs elbil til sentrum
I utkanten av Abu Dhabi, i De forente arabiske emirater, ligger Masdar City.

Visjonen er å tilby det ypperste av livskvalitet, med den laveste påvirkningen på miljøet. Byen skal fungere som et sentrum for 
verdens ledende miljøorganisasjoner som Irena og WWF, og bedrifter som Siemens, ledende innen fornybar energi og teknologi.



Bilen skal velge den mest effektive reiseruten og har flere lasersensorer slik 
at den stopper lenge før hvis fotgjengere er i nærheten. Den er tillegg et 
miljøvennlig fremkomstmiddel.

Er du på vei hjem fra jobb og går ut av t-banen, skal det være flere førerløse 
biler parkert utenfor som du kan bruke for å komme deg hjem. Er det ingen 
biler tilgjengelig, bestiller du gjennom appen, og systemet finner selv ut 
hvor behovet er større enn det faktiske antallet biler som står på de ulike 
stasjonene, 

De førerløse bilene veier omtrent 500 kilo, er tre meter lange og 1,2 meter 
brede. I høyden er de 1,8 meter.

De fleste bilulykker skjer på grunn av menneskelige feil. Målet med slik 
førerløse biler er å forhindre feil. Den reagerer raskere og bremser raskere 
enn mennesker. Den har bedre oversikt fra alle kanter og blir ikke distrahert 
eller sliten,

Bilene sørger for mobilitet for mennesker som ikke kan eller foretrekker ikke å 
kjøre. Den er produktiv, ved at man kan bruke tiden på andre ting i stedet for å 
kjøre selv.

Førerløse biler skal hindre trafikkork i Singapore. 
Kollektivtrafikken i Singapore er godt organisert. Likevel er det ofte store trafikkorker både på morgenen 

når alle leverer barna på skolen, og på kvelden når alle er på vei hjem fra jobb.

Nå vil forskere i Singapore at folk lar bilen stå, og i stedet bestiller en førerløs bil 
som kjører deg til nærmeste reisestasjon. Det hele skjer via en app.

Kilde: Teknisk ukeblad. Maria Amelie Publisert 11. februar 2015



Én førerløs bil kan erstatte 14 vanlige biler
Den førerløse bilen blir den «smarte bilen», like revolusjonerende som smarttelefonen. 

En flåte førerløse biler blir en viktig brikke i framtidas bærekraftige transportsystem

Dersom de 136.000 personbilene som i dag benyttes til pendling i Stockholmsområdet ble erstattet av førerløse biler, ville det holdt 
med 9.700 kjøretøy. Et trafikksystem uten mennesker bak rattet vil sannsynligvis føre til færre ulykker og bedre trafikkflyt. Det er 
konklusjonen i en masteroppgave fra det tekniske universitetet KTH i Stockholm
Kilde: Teknisk ukeblad.  Per Erlien Dalløkken, Publisert 5. mars 2015

Foto: Google



Det er mye mulig at førerløse busser kan bli en realitet i fremtiden. 
Teknologien finnes allerede i dag.

Volvo er i full gang med å utvikle autonome busser, altså førerløse 
kjøretøy.

Noen sier at førerløse busser ligger like om hjørnet, mens andre 
sier det stikk motsatte. Det finnes allerede eksempler på førerløse 
buss-systemer i verden

Førerløse busser – like om hjørnet?
Fremtidens kollektivtrafikk diskuteres verden over. Det diskuteres hvilke drivstoffløsninger som skal benyttes, og 
om kollektivtrafikken skal gå på skinner eller hjul. Ett tema som ikke er like mye omdiskutert i offentligheten, er 
om fremtidens kollektivtrafikk skal ha fører eller ikke. Førerløse kjøretøy er et stort satsningsområdet hos dagens 
kjøretøyprodusenter.

Kilde: Buss Magasinet er: - et nøytralt bransje tidsskrift for hele bussbransjen, 
selskaper, sjåfører, entusiaster og de som har interesse for veteranbusser. Januar 2015



Automatisert transport utført av førerløse miljøvennlige biler kan bli et våpen mot køer og forurensning i byer med mye trafikk.

Dette vil kunne bli et supplement til dagens kollektivtransport. Førerløse biler kan dekke et behov som vi i dag ikke har løst på en god måte, for 
eksempel i en tilbringertjeneste på et sykehusområde, der busser ikke kan ha så mange holdeplasser. Her kan de førerløse bilene en gang i framtida 
frakte passasjerer fra bussen og til døra til bygningen de skal til. 

SINTEF er med i EUs forskningsprogram CityMobil, der 26 ulike partnere fra 10 land deltar.

Transporten er ikke avhengig av rutetider, er fleksibelt og skal kunne bestilles via mobiltelefon 
eller terminaler i byen. 

En radar i bilen vil oppdage hindringer, og bilen stopper automatisk. Dette er et trygt system. 
Roboter er usedvanlige sikre i handling.

Antikollisjonssystemer og cruisekontroll er ingenting. I løpet av de neste tiårene vil helt førerløse 
biler bli mer og mer vanlig.

I Trondheim blir Citymobils cyberbiler demonstrert. Det europeiske samarbeidsprosjektet har 
som mål å få privatbiler vekk fra bykjernen og erstattet dem med førerløse taxier. Datamaskiner 
i bilen sørger for at du kommer dit du skal og stopper for fotgjengere og andre biler.

Dette er litt som en heis, bilen kommer et minutt eller to etter at man har bestilt den med 
mobiltelefonen sin.

- Dette er fremtiden for biler i byene. Privatbiler tar for mye plass. Mesteparten av tiden står 
de jo bare parkert.

Kilde: VG Nett og NRK 

Bilene Parent viser frem går på sykehusområdet i Trondheim. 

Tester førerløse biler i Trondheim
Den selvstyrende bilen henter deg når du vil ha skyss, frakter deg dit du vil, og stopper når du vil av.

UTEN FØRER: EU-prosjektet CityMobil demonstrerer førerløst 
kjøretøy i Trondheim.  Foto: Øyvind Nordahl Næss



Førerløse biler vanlig etter 2030
- Om ti til tjue år vil dette komme gradvis mer og mer, sier Even Myhre. Han jobber i Statens vegvesens 
teknologiavdeling og er leder for seksjonen for intelligente transportsystemer.

- 

Med dagens veisystem kan ikke disse bilene kjøre sammen med annen trafikk, forklarer Myhre.

- De trenger egne avgrensede veier eller områder. Men ettersom teknologien blir sikrere, kan de kjøre 
sammen med annen trafikk. 
Kilde: NRK. Foto Per Ingvar Rognes



Her kjører lastebilen i 80 km/t uten sjåfør
Mercedes-Benz med sin første selvkjørende lastebil. 

Mens stadig flere bilprodusenter jobber med utviklingen av selvkjørende biler, har Merchedes-Benz dratt utviklingen hakket lenger.

Sommeren 2014 presenterte de sin første selvkjørende lastebil, Future Truck 2025, på motorveien utenfor Magdeburg i Tyskland.

Future Truck 2025 er en helautomatisk bil med et «Highway Pilot»-system. Det gjør at bilen kan kjøre på egen hånd opp til 85 kilometer i timen.

Kilde: Teknisk ukeblad.   Mari Gisvold Garathun Publisert 7. juli 2014 

Mercedes-Benz demonstrerte sin første selvkjørende lastebil i Tyskland. 
Foto: Daimler



Førerløse brøytebiler på flyplassene
Snart kan flyplassene våre bli brøytet av fjernstyrte, førerløse brøytebiler. Avinor vil bruke sjåførene til andre oppgaver.

I disse dager inviterer Avinor maskinprodusenter og leverandører av avansert elektronikk og fjernstyrings-teknologi til å bli med på å 
utvikle framtidens snø brøytemaskiner for luftfarten.

Maskinene skal være førerløse og må kunne fjernstyres. 

- Vi er helt i startfasen av noe som kan bli veldig revolusjonerende, ivrer prosjektleder Joakimsen.

Ikke bare på Oslo Lufthavn, men på snø utsatte flyplasser over hele landet.

Fjernstyres

Enkelt fortalt ser man for seg at den første 
brøytebilen i følget kjøres av en sjåfør, og at resten av 
«brøyetoget» henger seg på elektronisk.  

- Vår ambisjon er å tilrettelegge for og skape en arena 
for innovasjon og nytenkning.

Kanskje ser vi spiren av en ny norsk eksportvare.

Avinor håper de kan ha en prototyp klar innen tre år.

Fjernstyrte flyplass-tårn er de allerede i gang med å 
utvikle, så her går det unna.

Kilde: VG Dag Fonbæk 16.01.2015

AUTOMATISERT: Slik ser Avinor for seg snøbrøytingen på Gardermoen og 
andre norske flyplasser innen tre år. Brøytebilene opererer flere i følge, og 
fjernstyres ved hjelp av avansert dataelektronikk. Bare den første bilen i 
«brøytetoget» skal bemannes med sjåfør. Illustrasjon: Kent Enström
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