Selvkjørende rutebuss i Kongsberg (og Drammen?)
Drammen kommune har mottatt en henvendelse fra Brakar om
et mulig forsøksprosjekt i Drammen

Hovedutvalg for tekniske tjenester
Drammen kommune, 26.01.21

Utprøving av nye mobilitetsløsninger

Foto:Espressofoto

Dette er første storskala pilot med automatisert vinterkjøring, og blant de mest komplekse pilotene med automatisert
kjøretøy i ordinær bussrute i verdenssammenheng. Brukertilfredsheten er høy.
SINTEF-studien Trafikksikkerhet for automatiserte kjøretøy
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Historikk Kongsberg
Milepæler
1.

Okt. 2018:

Oppstart

2.

Des. 2018:

Første selvkjørende rutebuss i verden

3.

April 2019:

Erstatter dieselbuss i rute – først i verden

4.

Sep. 2020:

Smartere buss

Fremgangsfaktorer
og operatør

•

Bruk av eksisterende operatørkontrakt

•

Kjøring i blandet trafikk, inkludert gågate

•
•

Integrert i kollektivtilbudet og knutepunkt
Prøve ut nye løsninger for fremtiden, selvkjørende teknikk er
under konstant utvikling
Involvere samfunnet i utviklingen: i Kongsberg har 95 % av
befolkningen hørt om prosjektet!

•

Foto: Laagendalsposten
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Brukernes opplevelse
– en del av utviklingen

Brukernes opplevelse

Vert om bord

har vært en av de viktigste målestokkene på prosjektets
fremdrift og status.

Bussene har en menneskelig vert om bord, som yter
service, bistår passasjerene med praktiske ting og
informerer om bussens funksjonalitet.
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Trygghet og sikkerhet i fokus

Reisen skal alltid være
trygg.

Resultater fra alle
undersøkelser gjennomført
så langt viser at folk flest
føler seg trygge rundt og
ombord i bussen.

Mål om å etablere en enda
høyere prosentandel av
trygghet
 EasyMile: Eneste
akseptable trygghetsandel:
100%.

Mål om at medtrafikanter i
trafikkbildet også skal
oppleve total trygghet.

Bunntekst

26.01.2021
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Profilering av fremtidens bymiljø
- Neste fase i Drammen?
• En smak av fremtidens
mobilitetsløsning og bymiljø
• Forutsetter et tett samarbeid med
Drammen kommune (planlegging,
infrastruktur, profilering)
• Mulighet for både en
«hverdagsrute» og kortsiktige
demonstratorer i f. eks. Fjordbyen
og Spiralen
• Finansiering av Brakar og
Buskerudbyen

• Oppstart i august 2021?
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Forslag: Drammen sentrumsrute
Byparken – Bragernes torg – CC: 1,8 km

Testperiode på ca. ett år






Potensiell ladding:
Rådhusgata 14
Nytt stopp,
snu ved
fontenen?

Krav for selvkjørende rute:
Unik trasé med mating til annet
kollektivtilbud
1 – 2 km lang trasé
Fartssone på maks 30 km / tim
Ladding og skjermet nattstasjonering innenfor 1 km fra
traséen og ikke med minusgrader

Nytt stopp på
torget?

Eksisterende stopp
ved
inngangen til CC,
snu på sidevei?
Potensiell lading:
Magasinet P-hus
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Oppsummering/anbefaling
• Brakar har rettet en forespørsel om testing av selvkjørende busser i Drammen
på en foreslått strekning mellom Drammen park og CC kjøpesenter
• Brakar ser for seg en testperiode på ca. ett år i første omgang
• Rådmannen anbefaler at testing av selvkjørende busser gjennomføres
• Det forutsettes at en tett dialog mellom kommunen og Brakar etableres
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