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Program

• Verden forandrer sig …

• Hvad er førerløse køretøjer? - og hvornår kommer de?

• Er førerløse køretøjer døden for busser og tog?

• Førerløse busser i Vesthimmerlands Kommune

• Førerløse busser på Astrupstien i Aalborg
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Hvad er førerløse køretøjer?
- og hvornår kommer de?







Førerløse busser kører allerede …

• I drift i Sion, Schweiz

• I drift i Lyon, Frankrig

• I drift i Tokyo, Japan

• I drift i Bad Birnach, Tyskland

• Ved at blive testet i Tallinn, Estland

• Ved at blive testet i London, England

• På vej i Aalborg, Danmark

• På vej i Helsinki, Finland

• På tegnebrættet i Vesthimmerlands Kommune

• Flere følger …



Er førerløse køretøjer døden for busser og tog?

Styrker, svagheder, muligheder, trusler …



Lissabon som modelby (OECD 2015) 

TaxiBots

• Førerløse biler bruges af flere passagerer samtidig

• Systemet er knyttet sammen af kollektiv trafik

• Behov for 10 % af de nuværende biler

• Kørte kilometer stiger med 6 %

AutoVots

• Førerløse biler bruges hver for sig

• Ingen kollektiv trafik

• Behov for 20 % af de nuværende biler

• Kørte kilometer stiger med 89 %

Færre køretøjer

Mindre behov for parkering

Kollektiv trafik er en nødvendighed i byerne



STYRKER SVAGHEDER

• Offentlig transport til lavere omkostninger (hele døgnet)

• Mere mobilitet for alle: Ældre, børn, tyndt befolkede områder

• Første og sidste km, dør-til-dør, tilbringertrafik

• Ingen forurening og CO2, reducerer parkeringstryk

• Direkte transport-tjenester (lave omkostninger, mindre 
køretøjer) kan svække tog, bus, gå, cykle …

• De fleste bilejere er ikke vant til at køre sammen og dele …

• Hidtil lav hastighed, lav kapacitet og meget "forsigtig" kørsel

MULIGHEDER TRUSLER

• Offentlig transport med større rækkevidde

• Nye jobs med mere kundeorienterede funktioner 
(mobilitetsassistent i stedet for usynlig buschauffør)

• Genvinde byområder (reducerede parkeringsbehov)

• Dårlig teknologi eller manglende accept kan forhindre 
førerløse køretøjer inden for en overskuelig fremtid

• Trafikmængden øges gennem tomme førerløse køretøjer

• Færre chaufførjobs, mindre kundeservice

• Robot-taxier er forretning for private (Uber, Google, Amazon, 
bilfabrikanter). Privatisering af bytransport, tab af indflydelse 
for offentlige myndigheder



Førerløse køretøjer og kollektiv trafik



Det Nordjyske Hovednet - for hele Nordjylland

Det Nordjyske Hovednet til alleDet Nordjyske Hovednet – Tog og bus

100 %
64 % boliger, 500 m
83 % boliger, 2 km



Førerløse busser i Vesthimmerlands Kommune



Vesthimmerlands
Kommune



Projekt med kommunens personale

30 - 40 fuldtidsansatte, der kører i bil uafbrudt …

4 minibusser (12 pers.)

Mens bussen kører fra A til B kan f.eks. social- og sundhedspersonale, 
støttepædagoger journalisere, dokumentere osv. 

Hvor store er de økonomiske besparelser?

Hvordan påvirkes medarbejderne og deres arbejde?

Potentiale: Reducere kommunens bilflåde med 20 %

Konvertere 20 % køretid til arbejdstid

Status: ? (finansiering)



Førerløse busser på Astrupstien i Aalborg



Test til DGI-Landsstævne

• Video på dette slide blev slettet grundet filstørrelse.

• Gå i stedet til https://www.dgi.dk/landsstaevne

https://www.dgi.dk/landsstaevne


Aalborg Øst (15.000 indbyggere)

Opgør med 70’er planlægning:

Åbner bebyggelser op mod 
infrastruktur og grønne områder

Separeret og uudnyttet infrastruktur: 
Stort potentiale



Ny sammenbindende forbindelse nord-syd



Teststrækning
2,1 km 



Hvorfor førerløs teknologi?

Sammenbinding til boligområderne

Udnyttelse af eksisterende infrastruktur

Forbedre den interne mobilitet

Energivenlig alternativ til den nuværende kollektive trafik

‘First mover’

Test af innovativ førerløs teknologi kan bidrage til et image boost i Aalborg Øst

Ambitiøse renoveringer



Bussen

Navya ARMA - El-busser – 3 stk. på teststrækningen

Der er plads til 15 passagerer i bussen ad gangen

Den førerløse bus opererer ved hjælp af multisensor 
teknologier: GPS RTK,  Lidar sensor, Odometri og 3D 
kamerakontrol

Programmeret “GPS vej”     

Programmeret stoppesteder

Efterhånden en ”hyldevare” Har bl.a. kørt i Lyon, Bordeux, Sion, 
Tyskland, USA, NZ og AALBORG! 



Tidsplan og økonomi

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Planlægning, skitser

Detailprojektering

Ansøgning til Vejdirektoratet

Anlæg

Drift

Anlæg: 15 mio. kr.
Drift ?




