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•

Behov for teste ulike mobilitetsløsninger
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Selvkjørende buss 

• Åpnet i oktober 2018 

• En runde er 4,4 km gjennom blandet trafikk

• Selvkjørende busser integrert i 

kollektivsystemet  fra Knutepunktet til 

Teknologiparken 

• Den første selvkjørende bussen som erstatter 

en dieselbuss i en eksisterende bussrute?
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HentMeg Kongsberg fra 9.9
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HentMeg for kjøring til / fra den gule sonen
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Samme vei - samkjøringstest sommer 2019
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Modum

Innbyggere: 13.980
Sigdal

Innbyggere: 3.490

Krødsherad

Innbygger: 2.239

19 juni - 19 august

Skoleruter innstilles og ruter med lavt belegg 

erstattes med bestillingstilbud
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Brakarpilot sommer 2019

• Kampanjeperiode 19. juni til 19. august. 

• Brakar markedsførte SammeVei på

holdeplasser, radio, nettbanner, 

printannonser og sosiale medier. 

• Premiering av mest aktive sjåfører og 

passasjerer. 
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Resultater fra Samme Vei-piloten

• 375 nedlastinger av appen

• 197 nye brukere av appen

• 339 turer lagt ut av for deling

• 109 passasjer som søkte etter tur

• 25 turer gjennomført 

• Bestillingstransporten (fire linjer) i 

området hadde 38 turer 
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I sommer lanserte Brakar en
samkjøringstjeneste "SammeVei" i Modum, 
Sigdal og Krødsherad. Har du hørt om denne?
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Kan du tenke deg å benytte en slik
samkjøringstjeneste i fremtiden?
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Viktige erfaringer fra testene

• Mange kunder tror på de nye løsningene, 

og er villige til å prøve de ut!

• Det må være nok folk!

• La det inngå til i det ordinære tilbudet

• Behov for tålmodighet – det går langsomt 

og utviklingen tar tid

• Fortsette med flere piloter og måle effekter
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Takk for oppmerksomheten!
terje.sundfjord@brakar.no


