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Waymo (Google X):  

Mer enn 5 mill km på veg 

SmartShuttle i Sion, Sveits:  

To selvkjørende minibuss i blandet trafikk i ett år 
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Fremtiden rykker stadig nærmere 



Når skjer det? 
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• Gradvis automatisering av personbilen? 

• Selvkjørende minibusser? 

• Fra privateide biler til kollektive 

transporttjenester innen 2030? 

 

Kilde: RethinkX (2017): Analyser basert på data fra US Department of transportation 

Individual ownership 
(miles) 

Mobility as a service 
(miles) 

Vanskelig å spå om fremtiden - men endringene 
vil skje raskt og være omfattende 



New York, påsken 1900:  Hvor er bilen? New York, påsken 1913:  Hvor er hesten? 
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Historisk tilbakeblikk  

US National Archives George Grantham Bain Collection 



HVA SKJER I NORGE? 
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Norske demonstratorer 

6 

• 16 demonstratorer i 13 byer 
• 10.000 passasjerer 





SmartFeeder 

Prosjektet skal styrke kollektivtilbudet ved å fremskaffe kunnskap om 
smarte tilbringertjenester 

 

TFo 2016 



SmartFeeder 

• Kunnskap basert på erfaringer fra 3 piloter 
• Forus, Stavanger 

• Kongsberg 

• Ruter (Oslo/Fornebu) 

 

• Utarbeide anbefalinger for implementering i Norge 
• Effekter, brukerkrav, lovgivning, forretningsmodeller 

• Suksesskriterier, barrierer, rammebetingelser 

• Fremtidsscenarier 

18 MILL NOK ÅR 2017-2020 



1) Identifisere og definere brukerkrav som sikrer høy 

brukeraksept og ønsket atferdsendring 

2) Bidra til at smarte tilbringertjenester kan hjemles i norske 

lover og forskrifter 

3) Utvikle forretningsmodeller som gjør det attraktivt 

for private operatører å drifte tilbringertjenester i 

samarbeid med transportmyndigheter 

4) Evaluere effektene av smarte tilbringertjenester 

5) Bidra til løsninger med god kvalitet og 

pålitelighet, og som er tilpasset norske forhold 

 

 

Aktiviteter i SmartFeeder 
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Verdiskaping for 
norsk næringsliv 

Forsknings- 
metodikk 

Brukerperspektiv 

Forskningsutfordringer 

Samfunnsnytte 

Kunnskap til 
politikkutforming 



Teknologi for et bedre samfunn 

Prosjektleder SmartFeeder: 
Lone-Eirin Lervåg 

lone.lervag@sintef.no 
Mobil: 93 22 77 19 
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