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Side 2

Selvkjørende, eller såkalte autonome biler, er på full fart inn i bilbransjen. Teknologien er på 
plass, og en rekke modeller er allerede i stor grad selvkjørende.
Audi, Mercedes, BMW og Tesla m. fl. kan snart levere serieproduserte og helt autonome biler på 
markedet. Se eksempler på konvensjonelle biler tilpasset teknologien under:

 

Selvkjørende biler og busser vil uten tvil endre trafikkbildet og behovet for store 
veiutbygginger. 
På Stortinget uttaler Arbeiderpartiets talsmann Eirik Sivertsen til VG den 10. juni at selvkjørende 
kjøretøy kan endre behovet for veiutbygginger dramatisk:

Jeg mener at denne raske utviklingen i trafikkbilde og mobilitet må fanges opp av vei- 
myndighetene og styres gjennom kloke beslutninger av våre politikere. Innfartsveier som er 
planlagt ut fra dagens trafikkbilde må revurderes. Det grønne skiftet i trafikken innebærer at 
autonome kjøretøy og styringsenhetene i smarte veier om noen år vil gi en smidig, trygg og 
forurensningsfri innfart og utfart fra byene. Først kjører vi nok selv, men gradvis blir vi  
passasjerer i egen bil på innfartsveiene.

Denne utviklingen er også i full gang på 
bussmarkedet. Selvkjørende små busser leveres 
allerede til flere byer i verden.

Det samme gjelder større busser, se en Mercedes buss her.

«Det vil komme autonome biler som er smartere og mer effektive. Transport slik vi nå 
kjenner den, kommer til å endres dramatisk de neste årene. Allerede om tre-fire år kan 
endringene gjøre det nødvendig å se over hva som er unødvendig, og hva mer som må 
til», sier Sivertsen.
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Verden over planlegges det nå 
for fullt for smarte veier, her fra 
USA:

Bilde fra kommuneplanlegger Craig 
Lewis i Stantec, USA, hans paper:   
«Autonomous Vehicles will change 
land use planning».

I Norge planlegges det i dag for bygging av innfartsveier etter et foreldet trafikkbilde. 

Den planlagte nye E 18 fra Lysaker til Slependen er et eksempel på et svært ressurs- og are-
alkrevende prosjekt. Store og verdifulle landskapsområder gjennom Bærum og Asker vil bli 
bygget ned av veisystemene i prosjektet i en bredde av 50 – 90 meter på hele strekningen.   
Hvis dette veisystemet blir bygget, vil det være foreldet før det er ferdig. 
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Ved bruk av etablert praksis for veibygging og god miljøteknologi kan det planlegges og  
bygges areal- og kostnadseffektive innfartsveier som baseres på morgendagens autonome 
transportsystemer. Veiene bygges ned i landskapet, og utformes som en soloppvarmet  
enhetskonstruksjon for transport, opplevelser og hageanlegg.

En ny visjon er mulig, der målet er å bygge fleksible og 
miljøriktige innfartsveier for byene. 

Den lukkede underetasjen inneholder to kjørefelt i hver retning som forbeholdes lastebiler, 
tungtransport og ekspressbusser samt kjøretøyer med forbrenningsmotor. På taket av un-
deretasjen ligger fire kjørefelt i friluft, to i hver retning. Disse kjørefeltene er forbeholdt el-biler 
og mindre el-busser i lokal trafikk. På begge sider av kjørefeltene kommer et fire meter bredt 
hageanlegg for frukt, blomster og grønsaker. Under hvert hageanlegg løper en fire meter bred 
overdekket sykkelvei, en i hver retning. Konstruksjonen er helårstemperert, og kjørefeltene 
trenger ikke snøbrøyting eller salting. Den utstyres med teknologi for styring av trafikken og de 
nye autonome kjøretøyene. I dette ligger at trafikken kan pulses frem med den hastighet som 
til enhver tid er optimal for å hindre kødannelser.  Jeg tror at en normalhastighet på 70 km/
timen kan være passende for de åpne vanligvis tørre kjørefeltene fordi dette gir lav dekkstøy. 
Hastigheten kan eventuelt økes noe i rushtiden.  For de lukkede kjørefeltene kan en høyere 
hastighet enn 70 km/time være aktuell.
 
I de svært romslige overdekkede sykkelfeltene kan det kanskje vurderes bruk av el-sykler med 
hevet sperre på elmotoren fra nåværende lovlige 25 km/timen til 40 km/timen.  Uansett vil syk-
kelbruken få optimale vilkår på strekningen ved å gi trygg, rask og helsebringende transport.  
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Prinsippet for temperaturreguleringen i 
konstruksjonen er dette: I sommerhalvåret 
blir kjørefeltene i friluft gjenstand for kraftig 
soloppvarming. Varmen fanges opp i rørled-
ninger under kjørefeltene og ledes ned i un-
dergrunnen der den øker den naturlig lagre-
de jordvarmen betraktelig. I vinterhalvåret 
ledes denne jordvarmen i rørledningen opp 
til kjørefeltene og dyrkingsbeltene i friluft. 
Dette medfører at kjørefeltene blir helårs 
snø- og isfrie, og plantene i dyrkingsbeltene 
får betydelig forlenget vekstsesong i forhold 
til omgivelsene. Jordvarmen benyttes også 
til å holde sykkelfeltene temperert om vin-
teren.   Prinsippet er i bruk av ISAX i England:  
Solar Road Systems, se illustrasjon her:
  
Prinsippet for splitting av trafikkstrømmene inn på – og av - konstruksjonen er å bruke ve-
iteknologi sammen med elektroniske styringssystemer for autonome kjøretøyer. Målet er en 
problemfri og sømløs innfart og utfart. 

Prinsippet for kryssing av konstruksjonen for syklister og fotgjengere er at øvre og nedre plan 
splittes vertikalt 2,5 meter på utvalgte steder. Parkbeltet med gangveier føres gjennom splitten 
slik at skolebarn og syklister kan krysse trygt på markplan.  

Prinsippet for lydisoleringen i konstruksjonen er dette: Den støyende bil- og busstrafikken 
isoleres i de lukkede kjørefeltene.  Dette er lastebil- og trailertrafikk og de store ekspressbus-
sene. Også personbiler med forbrenningsmotor støyer og forurenser en del. De blir også lagt til 
de lukkede kjørefeltene. Den relativt svake dekkstøyen fra kjørefeltene i friluft vil bli ytterligere 
minsket ved beplantningen i dyrkingsbeltene, forutsatt at kjørehastigheten her er på et fors-
varlig nivå, se foran. 

Prinsippet for opplevelsesinnhold i 
konstruksjonen er dette: De tempererte 
tørre kjørefeltene og den kontrollerte 
fremdriften av trafikken vil gi økt sikker-
het i trafikken, og derved en opplevelse 
av trygghet. Selvstyringsteknologien 
i bilene gir anledning til i større grad 
å følge med på omgivelsene, og da vil 
hage- og dyrkingsbeltene kunne gi store 
skjønnhetsopplevelser under reisen 
sommer og vinter.  Blomstrende frukt-
trær og høstfargede busker vil bidra til 
dette. At dyrkingsbeltene faktisk produs-
erer mat til forbruk  vil bli oppfattet som 
meningsfylt og bidra til en god opplev-
else, jfr. den voksende interessen for å 
dyrke mat i byen.
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Forklaringen på at konstruksjonen er en god samfunnsinvestering er denne: Samtidig med de 
store fortrinn konstruksjonen har i forhold til konvensjonelle innfartsveier vil den også betjene 
dagens trafikknivå på en svært effektiv og god måte. I tillegg vil konstruksjonen ha en stor inne-
bygget gjenbruksverdi når morgendagens biltrafikk går betydelig ned, som mange eksperter 
spår. Se om dette foran.  Anlegget for soloppvarming nyttiggjør seg en naturlig energikilde. 
Dette gir konstruksjonen en varig verdi. Så kan de enkelte enhetene i konstruksjonen tas i bruk 
på en ny måte ved endret behov. Hvis det ikke lenger er behov for alle åtte kjørefelt i konstruks-
jonen, kan to felt raskt konverteres til lokal bybane, for eksempel. Ellers kan deler av konstruks-
jonen få ny bruk til nye opplevelses- og fotgjengerområder eller sports- og treningsaktiviteter 
for alle som bor langs innfartsveien.  

                 

• Innfartsveien graves ned i eksisterende innfartsvei. Veikroppen har en normalbredde 
på fra 16 – 24 meter.  I hver retning rommer veikroppen fire kjørebaner og et fire meter 
bredt hageanlegg med hengende sykkelvei under. 

• Tungtransport og ekspressbusser ledes under bakken, med busstopp for ekspressbus-
sene.

• Alle bensin- og dieselkjøretøyer ledes under bakken. 
• De fire kjørefeltene over bakken forbeholdes el-drevne biler og busser med ACC. Bilene 

er online med veiens styringssystem for farts- og trafikkledning. 
• Dette autonome styringssystemet sikrer god og smidig kapasitetsutnyttelse av veien 

med stor grad av trygghet for trafikantene. 
• Syklister og gående krysser veisystemet på markplan gjennom parkbeltene.
• Bilister krysser veisystemet i egne broer og underganger. 
• Veikroppens solcelleanlegg gir nok strøm til tekniske installasjoner i veien.  
• De fire kjørefeltene over bakken integreres i det parkmessig opparbeidete landskapet i 

og utenfor veien, til opplevelse for brukerne og glede for beboerne langs veien.
• Den vær-uavhengige sykkelveien går uhindret av all annen trafikk. Som ekspressykkel-

vei har den kapasitet til å overta en stor andel av dagens innfartsbilbruk. 
• Ekspressbussene har romslige og trygge busstopp med egne sykkelparkeringsanlegg.
• Med et kostnadsestimat på 1,2 millioner kroner pr. løpemeter for veisystemet, vil 10 km 

slik vei koste ca. 12 milliarder kroner.
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Sluttord 

Innfartsveien som foreslås her er slank og støysvak. Det betyr at arealer langs innfartsveier som 
ellers går med til veiutvidelser frigjøres til annet bruk som for eksempel til boliger. Frigjøring av 
sentrale tomter øker samfunnsnytten ved prosjektet. 

Det er mitt håp at konseptet vekker interesse, ikke minst hos veimyndigheter og politikere, 
lokalt og sentralt. Fremtidens transportsystemer angår oss alle. Mitt arbeid her kan ses i sam-
menheng med mine tidligere arbeider om «Transportsystemer for opplevelser og mosjon» som 
ble presentert i 2012 med økonomisk tilskudd fra Bymiljøetaten i Oslo. Forslaget fra 2016 om en 
opplevelsestunnel fra Skøyen til Tryvann kan ses her:  
 
http://akersposten.no/nyheter/el-busser-og-sykler-i-tunnel-fra-skoyen-til-tryvann/19.576
 
Flere av disse arbeider kan studeres ved å gå inn på hjemmesiden www.IDFAT.com   
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