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HØRING AV FORSLAG TIL NY LOV OM UTPRØVING AV 

SELVKJØRENDE KJØRETØY PÅ VEG 

 

Vi viser til oversendt høringsnotat om ovenstående. Statens havarikommisjon for transport 

(SHT) har med interesse lest høringsforslaget som framstår som godt gjennomarbeidet og 

innrettet for å ivareta sikkerheten i framtidige førerløse transportløsninger.  

SHT har likevel et innspill i forbindelse med kap 5.2 Infrastruktur hvor det pekes på at 

utprøving av førerløse kjøretøy krever en fysisk og digital infrastruktur som er pålitelig. I den 

forbindelse vil vi peke på muligheten til å bruke denne anledningen til også å lov/forskriftsfeste 

et sikkerhetsnivå på disse strekningene. SHT har gjennom undersøkelser og i en sikkerhets-

tilråding pekt på behovet for dette på hele veinettet. Selv om et slikt krav kan gi ulike 

utfordringer mener vi at dette er en fin anledning til å prøve ut effekten av å løfte sikkerhets-

kravene også når det gjelder fysisk infrastruktur.  

Til slutt vil vi bemerke at SHT ser at det vil kunne være aktuelt å undersøke ulykker og 

hendelser også med selvkjørende kjøretøy, og at SHT forbereder seg på dette.  

 

 

 

Vennlig hilsen  

 

 

 

William J. Bertheussen 

Direktør 

 

                                         Rolf Mellum 

Avdelingsdirektør 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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