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Bilindustrien vs. telekombransjen

Bilindustrien presenterer

Vehicle2Vehicle

i kampen om kommunikasjonssystemet

Telekombransjen presenterer

Mobilt nettverk

 Dedikerte kortdistanse radiobølger/WiFi

 Teknologien er klar

 Bilene kan kjøre tettere, mindre kø, færre

ulykker

 Svært kort reaksjonstid

 Langtrekkende mobile nettverk som muliggjør

kommunikasjon mellom biler over store avstander

 Avhengig av 5G

 Internasjonal lansering 2020

 Lengre reaksjonstid enn V2V 

 Har begrenset bruksområde grunnet kort

rekkevidde

 Baseres på en teknologi som gir færre

tilleggsmuligheter

 Kan ‘se’ situasjoner mye lengre unna og tilpasse

kjøremønster og rute

 Billigere og mer effektivt

Fotokreditt: www.WorldWar1Gallery.com



“If the US sets the standard, 

there is a danger that Europe will be stuck with it.”

Philip Pfeffer, partner hos advokatfirmaet Herbert Smith Freehills

Financial Times Nov, 2017
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2014 1,2 milliarder kjøretøy

2035 2 milliarder kjøretøy
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Estimater fra Green Car Reports, Juli 2014. 

Klima og miljø

Ulykker med 

alvorlige skader og 

døden til følge



Dramatisk vekst i oppkoblede biler de neste årene
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Mange mulig roller for telekom å fylle i takt med at antall oppkoblede biler øker 
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B2B Privatmarkedet

Godstransport på vei

 Redusere ulykker

 Redusere kødannelse

 Redusere drivstoffbruk

Den sømløse fremtiden

 Transport

 Underholdning

 Shopping

Samfunnsaktøren

Sikkerhet og miljø

 Styring og koordinering av

kjøretøy, trafikklys m.m.

 Minske kø og kjøretid og 

lengde for å bedre miljø
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Sjåførkjørt SelvkjørtTrend 1:
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Sjåførkjørt Selvkjørt

Privateid Bildeling

Trend 1:

Trend 2:



Det er tradisjonelt to ting nordmenn vil eie selv 
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Fotokreditt: Broom bilguideFotokreditt: www.rydbosaltsjobad.se

Bolig Bil



Den internasjonale trenden er klar:

Andelen som deler bil med andre vil øke kraftig de neste årene
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2015

112.000 kjøretøy

7 millioner medlemmer

2025 

427.000 kjøretøy

36 millioner medlemmer

Source: Frost and Sullivan

Delte mobilitetsløsninger kan

utgjøre 80% av alle reiste miles 

innen 2040. 

Source: Deloitte

Bildelingsmarkedet i Kina anslås å 

øke signifikant med en årlig 

vekstrate på over 40% fra 2016 til 

2024.

Source: GlobeNewswire
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Telekombransjen har mange muligheter i det nye mobilitetsøkosystemet

preget av stadig mer deling og flere selvkjørende kjøretøy



Noen utfordringer…
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Datasikkerhet

Datatrafikk

Juridisk ansvar



Store muligheter i konsumentdata og serviceorienterte 

businessmodeller

Kravet om personlig tilpasset innhold og ‘points-of-interest’-søk 

vil øke i takt med at andelen selvkjørte biler stiger

Samtidig vil forventningen til sømløs overgang og bruk av ulike 

tjenester, oppkoblede enheter og transportmidler øke 

Det er ikke bare mengden på-farten-innhold som vil øke, men 

også typer innhold slik som ‘augmented reality’ og VR. 

Det nye mobilitetsøkosystemet 

Oppkoblet, sømløst, effektivt og intermodalt

19Intermodal transport vil si at to eller flere transportformer inngår i en transportkjede.



 Transportkilometer slik vi i dag kjøper datapakker

 Fleet management services

 Trådløse oppdateringer av software i biler for å optimalisere bilens 

yteevne og holdbarhet

 Trådløs overføring av selvkjørende bilers kjøredata til bruk for 

analyse og videre optimalisering av alle bilers kjøreegenskaper

 Fasilitere interaksjon mellom de mange overgangs- og 

kontaktpunkter som vil muliggjøre sømløse kundeopplevelser

Tjenester telekom kan tenkes å tilby innen det nye mobilitetsøkosystemet
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Hvem vinner kampen om den oppkoblede bilen? 

CONTENT

CONTENT

CONTENT



Takk for oppmerksomheten!
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