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Hvorfor kom det en forsøkslov?

● Internasjonale målsetninger og regjeringens ønske 
om å fremme utvikling og utbredelse av ny teknologi i 
transportsektoren og tilrettelegge for utprøving av 
selvkjørende kjøretøy

● Prop. 152 L (2016–2017) Lov om utprøving av selvkjørende 
kjøretøy 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-152-l-
20162017/id2556972/?q=Amsterdamerklæringen 2016
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Utfordringer: 

● Krav om fører og førerens plikter (Vegtrafikkloven)

● Forpliktelser gjennom internasjonale avtaler 
(konvensjoner/EØS)

● Internasjonalt regelverk om førerløse kjøretøy er ikke på plass

Løsning:

● «Utprøving/Trails» kan lettere reguleres nasjonalt               (i 
påvente av internasjonalt regelverk)

● Ny Lov tillater dispensasjon fra annet regelverk ved utprøving 
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Aktuelle formuleringer som krever fører 

● Vegtrafikkloven § 6. Fartsregler. Fører av kjøretøy skal 
avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene 
slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for 
andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller 
forstyrret. Føreren skal alltid ha fullt herredømme over 
kjøretøyet.

● Wien konvensjonen om vegtrafikk av 1968 sier i artikkel 8 
nr. 5 Every driver shall at all times be able to control his 
vehicle or to guide his animals.

● Systemer som tillates er på automatiseringsnivå 2. Det vil si 
at fører må følge med og kan gripe inn til enhver tid. 
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Bakgrunn for loven/forskriften

● Vegdirektoratet fikk i oppdrag fra Samferdselsdepartementet 
å utarbeide nasjonal lov for utprøving av selvkjørende 
kjøretøy for litt over 2 år siden

● Trafikant- og kjøretøyavdelingen (TK) fikk denne 
stafettpinnen 

● Det ble dannet et kjerneteam med tverrfaglig kompetanse

● Lov og forskrift ble gjeldende fra januar 2018

● Norge ble ikke først
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Loven (generelt formulert)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-12-15-112?q=selvkjørende
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Forskriften (mer detaljert mht krav og søknad)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-19-2240?q=selvkjørende
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Hva skjer utenfor Norge?

● Flere internasjonale ekspertgrupper (FN-ECE/EU) jobber med 
harmonisering av regelverk for automatisert kjøring

● Vegdirektoratet er med i flere ekspertgrupper:
https://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html

● Det er tidkrevende å bli enige

● I påvente av internasjonale reguleringer (som tar år) startet 
flere land utvikling av internasjonalt regelverk som tillater 
utprøving av automatisert kjøring

● Flere land har nå utarbeidet nasjonale «utprøvings»-lover
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Prinsipper ved loven/forskriften

● Mer eller mindre etter samme prinsipp i de ulike landene 

● Gjeldende tekniske kjøretøykrav er utgangspunktet 
(bilforskriften ca 60 kravområder regulert gjennom EØS)

● Ingen spesifikke krav til det automatiske systemet 

● Tillatelse kan gis på grunnlag av risikovurdering

● Ansvaret hviler på søker

● Tillatelse gis av myndighet etter innvilget søknad
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Konkrete søknader så langt
● 7 søknader , 5 innvilget, 1 tilbaketrukket, 1 til behandling
● 4 søknader med førerløse (6) minibusser (campus Coach)
● Utfordring: relativt enkel automatisering basert på LIDAR, 

IMU og GPS-teknologi
● Kan stoppe for hindringer 
● Kan ikke registrere vegoppmerking, lese skilt eller forstå 

lyssignaler 
● Kan ikke trafikkregler
● Krever en del trafikkreguleringer, forkjørsveg og grønt lys
● Krever geometriske faste holdepunkter langs rute 

(kontainere, gjerder, panels…)
● For å unngå trafikkregulering benyttes STOP&GO-modus 

(halvautomatisk modus som krever inngrep av operatør)
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Hva kreves for godkjenning av søknaden?

● Dokumentasjonskravene må oppfylles (søker må dokumentere)
● Vilkårene for anvendelse av lov/forskrift må være tilstede.
● Risikovurdering av strekning vurdert sammen med kjøretøyet og 

automatikkens begrensninger er sentral
● Søker må sette seg inn i tilstøtende forskrifter

Prinsipper: 
§ 4.Tillatelse 
Tillatelse til utprøving av selvkjørende motorvogn kan etter søknad 
gis til fysiske eller juridiske personer når vilkårene i kapittel 2 er 
oppfylt, og trafikksikkerheten under utprøvingen blir minst like godt 
ivaretatt som den ville ha blitt uten selvkjørende motorvogn, jf. lov 
om utprøving av selvkjørende kjøretøy § 4.

I praksis: Manglende egenskaper medfører vilkår i tillatelsen.
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Tillatelse med vilkår

27.09.2018



Tillatelse med vilkår
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Eksempel på utfordringer
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Eksempel på utfordringer
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Takk for oppmerksomheten!

SPØRSMÅL?

FYR LØS!

Stein-Helge Mundal/TK/Kjøretøyteknisk Kontor
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